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उत्पित्तउत्पित्त

जगाचीजगाची सुरवातसुरवात

देवाने आकाश व पृथ्वी िनमार्ण केली. 2 सुरुवातीला पृथ्वी
पूणर्पणे िरकामी होती; पृथ्वीवर काहीही नव्हते. अधंाराने
जलाशय झाकलेले होते; आिण देवाचा आत्मा पाण्यावर पाखर

घालीत होता.

पिहलापिहला िदवसिदवस-प्रकाशप्रकाश

3 नतंर देव बोलला, “प्रकाश होवो” आिण प्रकाश चमकू लागला. 4

देवाने प्रकाश पािहला आिण त्याला कळले की तो चांगला आहे. नतंर
देवाने अधंारापासून प्रकाश वेगळा केला. 5 देवाने प्रकाशाला “िदवस” व
अधंाराला “रात्र” अशी नावे िदली.
संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला पिहला िदवस.

ददुसुरासरा िदवसिदवस—आकाशआकाश

6 नतंर देव बोलला, “जलांस दभुागण्याकिरता जलांच्या मध्यभागी
अतंराळ होवो.” 7 तेव्हा देवाने अतंराळ केले आिण अतंराळावरच्या व
खालच्या जलांस वेगळे केले. 8 देवाने अतंराळास “आकाश” असे नांव
िदले. संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला दसुरा िदवस.

ितसराितसरा िदवसिदवस—कोरडीकोरडी भूिमभूिम वव िहरवळिहरवळ

9 नतंर देव बोलला, “अतंराळाखालील पाणी एकत्र गोळा होवो व
कोरडी जमीन िदसून येवो.” आिण तसे घडले, 10 देवाने कोरड्या
जिमनीस “भूिम” आिण एकत्र झालेल्या जलसंचयास “समुद्र” अशी नावे
िदली. आिण देवाने पािहले की हे चांगले आहे.

11 मग देव बोलला, “गवत, बीज देणाऱ्या वनस्पती आिण फळे
देणाऱ्या वनस्पती पृथ्वीवर वाढोत. फळझाडे िबया असलेली फळे तयार
करतील आिण प्रत्येक वनस्पती आपल्या जातीच्याच िबया तयार करील
अशा वनस्पती पृथ्वीवर वाढोत.” आिण तसे झाले. 12 गवत,
आपापल्या जातीचे बीज देणाऱ्या वनस्पती आिण आपापल्या जातीची
फळे देणारी व त्या फळातच आपापल्या जातीचे बीज असणारी फळ
झाडे भूमीने उपजिवली. देवाने पािहले की हे चांगले आहे.

13 संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला ितसरा िदवस.

चौथाचौथा िदवसिदवस—सूयसूयर्र्, चचंंद्रद्र वव तारतारेे

14 मग देव बोलला “िदवस व रात्र ही वेगळी करण्यासाठी आकाशात
ज्योित होवोत व त्या िवशेष िचन्हे, आिण िवशेष मेळावे, ऋतू, िदवस,
आिण वषेर् दाखिवणाऱ्या होवोत. 15 पृथ्वीला प्रकाश देण्यासाठी
आकाशात त्या ज्योित होवोत.” आिण तसे झाले.

16 देवाने दोन मोठ्या ज्योित िनमार्ण केल्या. िदवसावर सत्ता
चालिवण्यासाठी मोठी ज्योित सूयर् आिण रात्रीवर सत्ता चालिवण्यासाठी
लहान ज्योित, चंद्र, आिण त्याने तारहेी िनमार्ण केले. 17 देवाने त्या
ज्योित पृथ्वीवर प्रकाश पाडण्यासाठी आिण िदवसावर व रात्रीवर सत्ता
चालिवण्यासाठी आकाशात ठेवल्या. त्या ज्योतींनी प्रकाश व अधंार
वेगळे केले. आिण देवाने पािहले की हे चांगले आहे.

19 संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला चौथा िदवस.

पाचवापाचवा िदवसिदवस—मासमासेे वव पक्षीपक्षी

20 मग देव बोलला, “जलामध्ये जीवजतंूचे थवेच्या थवे उत्पन्न
होवोत. आिण पृथ्वीवर आकाशात पक्षी उडोबागडोत.” 21 समुद्रातील
प्रचंड जलचर म्हणजे पाण्यात िफरणार ेव अनेक जातीचे व प्रकारचे
जलप्राणी देवाने उत्पन्न केले. तसेच आकाशात उडणार ेिनरिनराळ्या
जातीचे पक्षीही देवाने उत्पन्न केले आिण देवाने पािहले की हे चांगले
आहे.

22 देवाने त्यांना आशीवार्द िदला, “फलद्रूप व्हा, वाढा, समुद्रातील
पाणी व्यापून व भरुन टाका आिण पक्षी बहुगुिणत होवोत व पृथ्वी व्यापून
टाकोत.”

23 संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली हा होता पाचवा िदवस.

सहावासहावा िदवसिदवस—जिमनीवरीलजिमनीवरील प्राणीप्राणी वव मनुष्यमनुष्य प्राणीप्राणी

24 मग देव बोलला, “िनरिनराळया जातीचे पशू, मोठे प्राणी वेगवेगळ्या
जातीचे सरपटणार ेव रांगणार ेलहान प्राणी असे जीवधारी प्राणी पृथ्वीवर
उत्पन्न होवोत. ते आपापल्या जातीचे अनेक प्राणी िनमार्ण करोत.” आिण
तसे सवर् झाले.

25 असे देवाने वनपशू, पाळीव जनावर,े सरपटत जाणार ेलहान प्राणी
व वेगवेगळया जातीचे जीवधारी प्राणी िनमार्ण केले. आिण देवाने पािहले
की हे चांगले आहे.

26 मग देव बोलला, “आपण आपल्या प्रितरूपाचा आपल्या सारखा
मनुष्य िनमार्ण करु; समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, सवर् वनपशू,
मोठी जनावर ेव जिमनीवर सरपटणार ेसवर् लहान प्राणी यांच्यावर ते
सत्ता चालिवतील.”

27 तेव्हा देवाने आपल्या प्रितरुपाचा मनुष्य िनमार्ण केला; देवाचे
प्रितरुप असा तो िनमार्ण केला; नर व नारी अशी ती िनमार्ण केली. 28

देवाने त्यांना आशीवार्द िदला; देव त्यांना म्हणाला, “फलद्रूप व्हा,
बहुगुिणत व्हा आिण पृथ्वी व्यापून टाका; ती आपल्या सत्तेखाली आणा;
समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आिण पृथ्वीवर िफरणारा प्रत्येक
सजीव प्राणी यांवर सत्ता चालवा.”

29 देव म्हणाला, “धान्य देणाऱ्या सवर् वनस्पती आिण आपापल्या
फळामध्येच वृक्षाचे बीज असलेली सवर् फळझाडे मी तुम्हांस िदली
आहेत. ही तुम्हांकिरता अन्न होतील. 30 तसेच पृथ्वीवरील सवर् पशू,
आकाशातील सवर् पक्षी आिण जिमनीवर सरपटत जाणार ेसवर् प्राणी
यांच्याकिरता अन्न म्हणून मी िहरव्या वनस्पती िदल्या आहेत.” आिण
सवर् तसे झाले.

31 आपण केलेले सवर्काही फार चांगले आहे असे देवाने पािहले.
संध्याकाळ झाली व नतंर सकाळ झाली. हा झाला सहावा िदवस.

सातवासातवा िदवसिदवस—िवसावािवसावा

याप्रमाणे पृथ्वी, आकाश आिण त्यांतील सवर्काही पूणर् करुन
झाले. 2 देवाने आपण करीत असलेले काम संपवले म्हणून
सातव्या िदवशी त्याने काम करण्यापासून िवसावा घेतला. 3

देवाने सातवा िदवस आशीवार्द देऊन पिवत्र केला व िवशेष ठरिवला
कारण त्या िदवशी जग िनमार्ण करताना त्याने केलेल्या सवर् कामापासून
िवसावा घेतला.

5 उत्पित्त 2:3
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मानवाचीमानवाची सुरवातसुरवात

4 हा आकाश व पृथ्वी िनमार्ण केल्याचा इितहास आहे. देवाने
आकाश व पृथ्वी उत्पन्न केली त्या वेळी जे जे घडले त्यांच्या उत्पित्त
क्रमािवषयीचा हा वृत्तान्त आहे. 5 त्यापूवीर् पृथ्वीवर वनस्पती नव्हती,
शेतात काही उगवले नव्हते. कारण परमेश्वराने अद्याप पृथ्वीवर पाऊस
पाडला नव्हता आिण जिमनीची मशागत करण्यास कोणी मनुष्य नव्हता.

6 पृथ्वीवरुन धुके वर जात असे व त्याने सवर् जिमनीवर पाणी
िशपडंले व पसरले जात असे. 7 नतंर परमेश्वर देवाने जािमनीतील
मातीचा मनुष्य घडवला व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फंुकला
आिण मनुष्य जीवधारी म्हणजे जीवंत प्राणी झाला. 8 मग परमेश्वर देवाने
पूवेर्कडे एदेन नावाच्या जागेत एक बाग लावली आिण त्या बागेत आपण
घडिवलेल्या मनुष्याला ठेवले. 9 परमेश्वर देवाने सुदरं िदसणारी
अन्नासाठी उत्तम अशी सवर् जातीची झाडे बागेमध्ये उगवली आिण
बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड आिण बऱ्यावाईटाचे ज्ञान देणार ेझाड
अशी झाडे लावली.

10 एदेन बागेत एक नदी उगम पावली व ितने सवर् बागेला पाणी
पुरवले. नतंर ती नदी िवभागून ितच्या चार वेगळया नद्या झाल्या. 11

पिहल्या निदचे नाव पीशोन होते. ही सवर् हवीला देशाला वेढा घालून
वाहाते 12 त्या देशात चांगल्या प्रतीचे सोने सापडते. तेथे मोती व गोमेद
ही रत्ने सापडतात 13 दसुऱ्या नदीचे नाव गीहोन आहे, ही सगळ्या कूश
म्हणजे इिथओिपया देशाभोवती वाहते. 14 ितसऱ्या निदचे नाव
िहद्दकेल. ही अश्शूर म्हणजे असीिरया देशाच्या पूवेर्स वहात जाते. चौथ्या
नदीचे नाव फरात म्हणजे यफेु्रटीस असे आहे.

15 परमेश्वर देवाने मनुष्याला एदेन बागेत ितची मशागत करण्यासाठी
व बागेची काळजी घेण्यासाठी ठेवले. 16 परमेश्वराने मनुष्याला ही आज्ञा
िदली; परमेश्वर म्हणाला, “बागेतील कोणत्याही झाडाचे फळ तू खशुाल
खाऊ शकतो. 17 परतंु बऱ्यावाईटाचे ज्ञान करुन देणाऱ्या झाडाचे फुळ
तू खाऊ नको; जर त्या झाडाचे फळ तू खाशील तर तू नक्की मरशील.”

पिहलीपिहली स्त्रीस्त्री

18 नतंर परमेश्वर बोलला, “मनुष्याने एकटे असावे हे बर ेनाही; मी
त्याच्यासाठी योग्य मदतनीस िनमार्ण करीन.”

19 परमेश्वराने मातीतून शेतातील सवर् जातीचे प्राणी आिण
आकाशातील सवर्जातीचे पक्षी उत्पन्न केले आिण त्यांना मनुष्याकडे नेले
आिण मनुष्याने म्हणजे आदामाने त्या सवार्ंना नावे िदली. 20 आदामाने
सवर् पाळीव प्राणी, आकाशातील सवर्पक्षी आिण सवर् वनपशू म्हणजे
जगंलातील, रानावनातील जनावर ेयांना नावे िदली. आदामाने हे सवर्
पशू—पक्षी पािहले परतंु त्याला त्यांच्यात आपणासाठी योग्य असा
मदतनीस सापडला नाही. 21 तेव्हा परमेश्वर देवाने आदामाला गाढ झोप
लागू िदली. आिण तो झोपला असता परमेश्वराने आदामाच्या शरीरातून
एक फासळी काढली व ती जागा चमडचाने बदं केली. तेव्हा ती मांसाने
भरुन आली. 22 परमेश्वराने आदामाची फासळी काढून ितची स्त्री
बनवली आिण ितला आदामाकडे नेले. 23 तेव्हा आदाम म्हणाला,
“आता ही मात्र माझ्यासारखी आहे.
ितची हाडे माझ्या हाडा पासून
व ितचे शरीर माझ्या शरीरापासून बनवले आहे.
मी ितला स्त्री म्हणजे नारी असे नाव देतो.
कारण ती नरापासून बनवलेली आहे.”
24 म्हणून मनुष्य आपल्या आईबापांस सोडून आपल्या बायकोला

जडून राहील आिण ते दोघे एक देह होतील.
25 एदेन बागेत आदाम व त्याची बायको ही दोघे नग्न होती. परतंु

त्यांना कसलीच लाज वाटत नव्हती.

पापाचीपापाची सुरवातसुरवात

परमेश्वर देवाने िनमार्ण केलेल्या सवर् वन्य प्राण्यांमध्ये सपर् हा
अितशय धूतर् आिण हुषार होता. त्याला स्त्रीची फसवणूक
करायची होती. त्यावेळी सपर् त्या स्त्रीशी बोलला व तो ितला

म्हणाला, “िस्त्रये, बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नको असे
देवाने तुला खरोखरच सांिगतले आहे काय?”

2 स्त्रीने सपार्ला उत्तर िदले, “नाही. देवाने तसे म्हटले नाही बागेतल्या
झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो. 3 परतंु असे एक झाड आहे की
ज्याचे फळ आम्ही खाता कामा नये देवाने आम्हाला सांिगतले, ‘बागेच्या
मधोमध असलेल्या झाडाचे फळ तुम्ही मुळीच खाऊ नका. त्या झाडाला
स्पशर्ही करु नका. नाहीतर तुम्ही मराल.’”

4 परतंु सपर् त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुम्ही खरोखर मरणार नाही. 5

कारण देवाला हे माहीत आहे की जर तुम्ही त्या झाडाचे फळ खाल तर
बर ेव वाईट काय आहे हे तुम्हांला समजेल आिण तुम्ही देवासारखे
व्हाल.”

6 स्त्रीने पािहले की ते झाड िदसण्यात संुदर, त्याचे फळ खाण्यास
चांगले व शहाणपण देणार ेआहे म्हणून ितने त्या झाडाचे फळ तोडून
घेतले व खाल्ले. ितचा नवरा ितच्याबरोबर तेथे होता; तेव्हा ितने त्या
फळातून त्याला थोडे िदले व त्याने ते खाल्ले.

7 तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले व आपण नग्न आहो असे त्यांस
समजले; तेव्हा त्यांनी अिंजराची पाने िशवून आपासाठी काही वस्त्रे तयार
केली व ती घातली.

8 संध्याकाळी परमेश्वर बागेत िफरत होता. त्यावेळी आदामाने आिण
त्याच्या बायकोने परमेश्वराचा आवाज ऐकला. आिण त्याच्या नजरसे पडू
नये म्हणून ती दोघे परमेश्वरापासून बागेच्या झाडात लपली. 9 तेव्हा
परमेश्वराने आदामाला हाक मारुन म्हटले, “तू कोठे आहेस?”

10 तो म्हणाला, “बागेत मी तुझ्या चालण्याचा आवाज ऐकला व मला
भीती वाटली कारण मी नग्न होतो आिण म्हणून मी लपलो.”

11 परमेश्वर त्याला म्हणाला, “तू नग्न आहेस हे तुला कोणी सांिगतले?
ज्या िवशेष झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तुला आज्ञा िदली
होती त्या झाडाचे फळ तू खाल्लेस काय?”

12 आदाम म्हणाला, “तू ही स्त्री माझ्यासाठी मदतनीस म्हणून िदली,
ितने त्या झाडाचे फळ मला िदले आिण म्हणून मी ते खाल्ले.”

13 मग परमेश्वर त्या स्त्रीला म्हणाला, “तू हे काय केलेस?”
ती स्त्री म्हणाली, “सपार्ने मला भुरळ घालून फसिवले व म्हणून मी ते

फळ खाल्ले.”
14 म्हणून परमेश्वर सपार्ला म्हणाला,

“तू हे फार वाईट केलेस म्हणून
तुझे पण वाईट होईल.
तू हे केलेस म्हणून इतर कोणत्याही प्राण्यापेक्षा
तू अिधक शािपत आहेस.
तू पोटाने सरपटत चालशील
आिण आयषु्यभर तू माती खाशील

15 तू व स्त्री, यांस मी
एकमेकांचे शत्रु करीन.
तुझी संतती आिण ितची संतती एकमेकाचे
शत्रू होतील ितच्या संततीच्या पायाची
तू टाच फोडशील पण
तो तुझे डोके ठेचील.”
16 नतंर परमेश्वर स्त्रीला म्हणाला,

“तू गरोदर असताना
तुला त्रास होईल
आिण मुलांना जन्म देते वेळी
तुला खूप वेदना होतील.
तरी तुझी ओढ तुझ्या नवऱ्याकडे राहील;
आिण तो तुझ्यावर अिधकार चालवील.”
17 नतंर परमेश्वर देव आदामाला म्हणाला,

“त्या िवशेष झाडाचे फळ खाऊ नको अशी मी तुला आज्ञा िदली होती
परतंु तू तुझ्या बायकोने सांिगतलेल्या गोष्टी ऐकल्यास आिण त्या

झाडाचे फळ खाल्लेस.
तेव्हा मी तुझ्यामुळे भूमीला शाप देत आहे.
तू ितजपासून अन्न िमळिवण्यासाठी जन्मभर अितशय कष्ट करशील;

18 जमीन तुझ्यासाठी काटेकुटे वाढवेल
आिण शेतातल्या रानटी वनस्पती तुला खाव्या लागतील.
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19 तू अितशय श्रम करुन िनढळाच्या घामाने भाकर िमळिवशील
तू मरायच्या िदवसापयर्ंत अितशय काम करशील.
आिण नतंर तू पुन्हा माती होशील, मी
तुला मातीतून उत्पन्न केले आहे;
आिण तू मरशील तेव्हा
परत मातीला जाऊन िमळशील.”
20 आदामाने आपल्या बायकोचे नाव हव्वा ठेवले. या जगात जन्म

घेणाऱ्या सवर् माणसांची ती आई आहे म्हणून आदामाने ितला हे नाव
िदले.

21 परमेश्वराने आदाम व त्याची बायको हव्वा यांच्यासाठी जनावराच्या
चामड्यांची वस्त्रे केली; आिण ती त्यांना घातली.

22 परमेश्वर म्हणाला, “पाहा, मनुष्य आपल्या सारखा झाला आहे.
त्याला बर ेव वाईट समजते. तर आता कदािचत जीवनांच्या झाडावरुन
तो फळ घेईल आिण जर का तो ते फळ खाईल तर मग सदासवर्काळ तो
जीवंत राहील.”

23 तेव्हा परमेश्वराने मनुष्याला ज्या जिमनीतून उत्पन्न केले होते ितची
मशागत करण्यासाठी एदेन बागेतून बाहेर घालवून िदले. 24 परमेश्वर
देवाने मनुष्याला एदेन बाग सोडण्याठी भाग पाडले. नतंर परमेश्वराने एदेन
बागेची राखण करण्यासाठी बागेच्या पूवेर्कडे करुब देवदतूांना पहारा
करण्यास ठेवले. तसेच तेथे जीवनाच्या झाडाकडे जाणाऱ्या मागर्चे रक्षण
करण्यासाठी गरगर िफरणारी अरनीची एक तलवार ठेवली.

पिहलपिहलेे ककुुटटंंुुबब

आदाम आिण त्याची बायको हव्वा यांचा लिैगक संबधं आला;
हव्वा गभर्वती होऊन ितने एका बाळाला जन्म िदला. त्या
मुलाचे नाव काइन असे ठेवले. तेव्हा हव्वा म्हणाली,

“परमेश्वराच्या सहाय्याने मला पुरुषसंतान लाभले आहे.”
2 त्यानतंर हव्वेने आणखी एका बाळाला जन्म िदला. हा मुलगा

म्हणजे काइनाचा भाऊ हाबेल होता. हाबेल मेंढपाळ झाला; काइन
शेतकरी झाला.

पिहलापिहला खखूनून
3 काही काळानतंर हगंामाचे वेळी काइनाने परमेश्वराला आदराने दान

देण्यासाठी आपल्या शेतातील उत्पन्नातून काही अपर्ण आणले. 4

हाबेलानेही आपल्या कळपातील काही मेंढर ेदेवाला अपर्ण म्हणून
आणली. त्याने मेंढरांचे सवार्त उत्तम भाग आणले.
परमेश्वराने हाबेलाचे अपर्ण स्वीकारले. 5 परतंु काइन आिण त्याचे

अपर्ण स्वीकारले नाही. यामुळे काइन फार द:ुखी झाला व त्याला फार
राग आला 6 परमेश्वराने काइनाला िवचारले, “तू का रागावलास? तुझा
चेहरा द:ुखी का िदसत आहे? 7 तू जर चांगल्या गोष्टी करशील तर तुझे
माझे संबधं चांगले राहतील, मग मी तुझा स्वीकार करीन; परतंु तू जर
वाईट रीतीने चालशील तर ते पाप तुझ्यात राहील व ते पाप तुझ्यावर
सत्ता चालवू पाहील; पण तू त्या पापावर सत्ता चालवली पािहजेस.”

8 काइन आपला भाऊ हाबेल यास म्हणाला, “चल, आपण जरा
शेतात जाऊ या.” तेव्हा काइनाने हाबेलाला बाहेर शेतात नेले. तेव्हा
काइनाने आपला भाऊ हाबेल यावर हल्ला केला व त्याला ठार मारले.

9 काही वेळाने परमेश्वर काइनास म्हणाला, “तुझा भाऊ हाबेल कोठे
आहे?”
काइनाने उत्तर िदले, “मला माहीत नाही; माझ्या भावावर नजर ठेवणे

व त्याची काळजी घेणे हे माझे काम आहे काय?”
10 नतंर परमेश्वर म्हणाला, “तू हे काय केलेस? 11 तू तुझ्या भावाला

ठार केलेस. त्याचे रक्त मला जिमनीतून हाका मारीत आहे; त्याचे रक्त
तुझ्या हातातून घेण्यास भूमीने आपले तोंड उघडले आहे. ह्याच कारणाने
तू शािपत आहेस. भूमी तुला नकारले. 12 पूवीर् तू जिमनीची मशागत
केलीस आिण ितने तुला चांगले पीक िदले. पण आता तू मशागत
करशील तरी ती भूमी तुला पीक देणार नाही. तू पृथ्वीवर एका िठकाणी
घर करुन राहणार नाहीस तर तू भटकत राहशील व परागदंा होशील.”

13 मग काइन म्हणाला, “ही िशक्षा मी सहन करु शकणार नाही इतकी
भारी आहे. 14 पहा तू मला ह्या माझ्या भूिमवरुन दरू पाठवीत आहेस,

मी तुला पाहू शकणार नाही िंकवा तुझ्या जवळ मला येता येणार नाही;
मला घरदार असणार नाही. या पृथ्वीवर तू मला िठकिठकाणी भटकणे व
परागदंा होणे लादले आहेस. मी जर कोणाच्या हाती सापडेन तर तो मला
ठार मारुन टाकेल.”

15 मग परमेश्वर काइनास म्हणाला, “मी असे घडू देणार नाही. कारण
तुला जर कोणी ठार मारील तर त्याला मी िकतीतरी अिधक पटीने िशक्षा
देईन.” मग काइनाला कोणी मारु नये म्हणून परमेश्वराने त्याच्यावर एक
िविशष्ठ खूण केली.

काइनाचकाइनाचेे घराणघराणेे

16 काइन परमेश्वरा समोरुन िनघून गेला आिण एदेनाच्या पूवेर्स नोद
देशात जाऊन रािहला.

17 काइन आपल्या पत्नीजवळ जाऊन िनजला तेव्हा ती गभर्वती
होऊन तीने हनोख नावाच्या मुलाला जन्म िदला; काइनाने एक नगर
बांधले तेव्हा त्याने त्या नगराला आपल्या मुलाचेच हनोख हे नाव िदले.

18 हनोखाला हराद नावाचा मुलगा झाला; हरादाला महूयाएल झालां
महूयाएलास मथुशाएल झाला; आिण मथुशाएलास लामेख झाला.

19 लामेखाने दोन बायका केल्या. पिहलीचे नाव आदा व दसुरीचे नाव
िसल्ला. 20 आदाने याबालास जन्म िदला; तो तबंूत राहाणाऱ्या व गुरढेोरे
पाळणाऱ्या लोकांचा मूळ पुरुष झाला. 21 आदाला आणखी एक मुलगा
झाला. (त्याचे नाव यबुाल; हा याबालाचा भाऊ); यबुाल ततंुवाद्दे, व
वायवुाद्दे म्हणजे वीणा व बासरी वाजिवणाऱ्या कलावंताचा मूळ पुरुष
झाला. 22 िसल्ला िहला तुबल-काइन झाला; तो तांब्याची व लोखडंाची
कामे करणाऱ्या लोकांचा मूळ पुरुष झाला. तुबल काइनास नामा नावाची
बहीण होती.

23 लामेख आपल्या बायकांना म्हणाला,
“आदा आिण िसल्ला माझी वाणी ऐका;
लामेखाच्या बायकांनो, मी ज्या गोष्टी बोलतो ितकडे कान द्या;
एका माणसाने मला जखमी केले, तेव्हा मी त्याला ठार मारले,
एका तरुणाने मला मारले म्हणून मी त्याला ठार केले.

24 काइनाला मारणाऱ्याला खूप खूप िशक्षा होईल
तर मग मला मारणाऱ्याला त्याहीपेक्षा आिधकात अिधक िशक्षा

होईल.”
25 आदाम पुन्हा पत्नीजवळ गेला. आिण ितला मुलगा झाला. त्यांनी

त्याचे नाव शेथ असे ठेवले हव्वा म्हणाली, “काइनाने हाबेलास ठार केले
म्हणून देवाने मला दसुरा मुलगा िदला.” 26 शेथलाही मुलगा झाला,
त्याचे नाव त्याने अनोश ठेवले; त्या काळापासून लोक परमेश्वराच्या
नावाने प्राथर्ना करु लागले.

आदामाच्याआदामाच्या ववंशंावळीचाशावळीचा हितहासहितहास

आदामाच्या वंशावळीची नोंद अशी आहे. देवाने मनुष्य
आपल्या प्रितरुपाचा म्हणजे आपल्या सारखा िनमार्ण केला.
2 देवाने त्यांस नर व नारी असे उत्पन्न केले. देवाने त्यांस ज्या

िदवशी उत्पन्न केले त्याच िदवशी देवाने त्यांस आशीवार्द िदला व त्यांस
“आदाम” म्हणजे मनुष्य हे नाव िदले.

3 आदाम एकशेतीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला त्याच्या प्रितरुपाचा
म्हणजे हुबेहूब त्याच्या सारखा िदसणारा मुलगा झाला. त्याने त्याचे नाव
शेथ ठेवले; 4 शेथ जन्मल्यानतंर आदाम आठशें वषेर् जगला आिण या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या. 5 अशा रीतीने आदाम
एकंदर नऊशेतीस वषेर् जगला; नतंर तो मरण पावला.

6 शेथ एकशेंपाच वषार्ंचा झाल्यावर त्याला अनोश नांवाचा मुलगा
झाला. 7 अनोशच्या जन्मानतंर शेथ आठशेंसात वषेर् जगला, त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 8 शेथ एकंदर नऊशेंबारा
वषेर् जगला, मग तो मरण पावला.

9 अनोश नव्वद वषार्ंचा झाल्यावर त्याला केनान नावाचा मुलगा
झाला; 10 केनान जन्मल्यानतंर अनोश आठशेंपधंरा वषेर् जगला; त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 11 अनोश एकंदर
नऊशेंपाच वषेर् जगला; त्यानतंर तो मरण पावला.
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12 केनान सत्तर वषार्ंचा झाल्यावर त्याला महललेल नावाचा मुलगा
झाला; 13 महललेल झाल्यावर केनान आठशेंचाळीस वषेर् जगला; त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 14 केनान एकंदर
नऊशेंदहा वषेर् जगला; नतंर तो मरण पावला.

15 महललेल पासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्याला यारदे नावाचा मुलगा
झाला; 16 यारदे जन्मल्यानतंर महललेल आठशेंतीस वषेर् जगला; त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 17 महललेल एकंदर
आठशें पचं्याण्णव वषेर् जगला; त्यानतंर तो मरण पावला.

18 यारदे एकशें बासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्यास हनोख नावाचा मुलगा
झाला; 19 हनोख झाल्यावर यारदे आठशें वषेर् जगला; त्या काळात
त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 20 यारदे एकंदर नऊशे बासष्ट
वषेर् जगला; त्या नतंर तो मरण पावला.

21 हनोख पासष्ट वषार्ंचा झाल्यावर त्याला मथुशलह झाला; 22

मथुशलह जन्मल्यावर हनोख तीनशें वषेर् देवाबरोबर चालला व त्या
काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 23 हनोख एकंदर तीनशें
पासष्ट वषेर् जगला; 24 एके िदवशी हनोख देवाबरोबर चालत होता; नतंर
तो नािहसा झाला कारण देवाने त्याला नेले.

25 मथुशलह एकशे सत्याऐशंी वषार्ंचा झाल्यावर त्याला लामेख
नावांचा मुलगा झाला; 26 लामेखाच्या जन्मानतंर मथुशलह
सातशेंब्याऐशंी वषेर् जगला; त्या काळात त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या; 27 मथुशलह एकंदर नऊशें एकुणसत्तर वषेर् जगला; त्यानतंर तो
मरण पावला.

28 लामेख एकशें ब्याऐशंी वषार्ंचा झाल्यावर त्याला एक मुलगा झाला;
29 त्याने त्याचे नाव नोहा (म्हणजे िवसावा) असे ठेवले. लामेख
म्हाणाला, “देवाने भूिमला शाप िदल्यामुळे आपल्याला शेतकरी म्हणून
खूप काष्ट करावे लागतात; परतंु नोहा आपल्याला िवसावा देईल.”

30 नोहा झाल्यावर लामेख पाचशें पचं्याण्णव वषेर् जगला; त्या काळात
त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या; 31 लामेख एकंदर सातशें
सत्याहत्तर वषेर् जगला; नतंर तो मरण पावला.

32 नोहा पाचशें वषार्ंचा झाल्यावर त्याला शेम, हाम व याफेथ नावाचे
मुलगे झाले.

माणसमाणसेे ददुषु्टष्ट होतातहोतात

पृथ्वीवरील मनुष्यांची संख्या वाढतच रािहली आिण त्यांना
मुली झाल्या; 2 त्या मुली संुदर आहेत असे देवपुत्रांनी पािहले,
म्हणून आपल्या आवडी िनवडी प्रमाणे त्यांनी त्यांच्याशी लग्न

केले.
3 या स्त्रीयांनी मुलांना जन्म िदला, त्या काळी व त्यानतंर पृथ्वीवर

नेिफिलम लोक राहात होते. ते फार नामांिकत होते. ते प्राचीन
काळापासूनचे महावीर होते.

4 नतंर परमेश्वर म्हणाला, “मनुष्य हा देहधारी आहे, तो भ्रांत
झाल्यामुळे माझ्या आत्म्याची सत्ता त्यांच्या ठायी सवर्काळ राहणार
नाही; म्हणून मी माझ्या आत्म्याला त्याच्यापासून सतत-त्रास होऊ
देणार नाही; तर मी त्यांस एकशेंवीस वषार्ंचेच आयषु्य देईन.”

5 परमेश्वराने पािहले की पृथ्वीवरील लोक दषु्ट आहेत; त्यांचे िवचार
नेहमी वाईट असतात. 6 म्हणून पृथ्वीवर मनुष्य िनमार्ण केल्याबद्दल
परमेश्वरला वाईट वाटले; 7 आिण तो मनात फार द:ुखी झाला; तेव्हा तो
म्हणाला, “मी उत्पन्न केलेल्या मानवास पृथ्वीतलावरुन नष्ट करीन;
तसेच माणसे, पशू, सरपटणार ेप्राणी, व आकाशातील पक्षी या सवार्ंचा मी
नाश करीन कारण या सवार्ंना उत्पन्न केल्याचे मला द:ुख होत आहे.”

8 परतंु परमेश्वराला आनदं देणारा एक माणूस पृथ्वीवर होता तो
म्हणजे नोहा.

नोहानोहा आिणआिण जलप्रलयजलप्रलय

9 ही नोहाच्या घराण्याची कहाणी आहे. नोहा आयषु्यभर त्या
िपढीतला नीितमान माणूस होता. तो नेहमी देवाच्या आज्ञांप्रमाणे चालला
10 नोहाला शेम, हाम व याफेथ नावाचे तीन मुलगे होते.

11 देवाने पृथ्वीकडे पािहले तेव्हा माणसांनी ती भ्रष्ट केली आहे असे
त्याला आढळले. 12 िजकडे ितकडे िहसांचार चालू होते; लोक वाईट व

कू्रर झाले होते; त्यांनी पृथ्वीवर आपल्या जीवनाचा नाश करुन घेतला
होता.

13 म्हणून देव नोहाला म्हणाला, “मनुष्यांनी सवर् पृथ्वी संतापांने व
िंहसेने भरुन टाकली आहे; म्हणून मी उत्पन्न केलेल्या सवर् प्राण्यांचा नाश
करीन; त्यांचा पृथ्वी तलावरुन नायनाट करीन 14 तेव्हा आपणासाठी
सायप्रस म्हणजे गोफेर झाडाच्या लाकडाचे एक तारु कर; त्यात खोल्या
कर आिण त्याला सवर्त्र म्हणजे आतून व बाहेरुन डांबर लाव.”

15 देव म्हणाला, “तारवाचे मोजमाप मी सांगतो त्याप्रमाणे असावे. ते
300 क्यूिबट लांब, 50 क्यूिबट रंुद, आिण 30 क्यूिबट उंच असावे; 16

तारवाला छतापासून सुमार े18 इचंावर एक िखडकी कर; तारवाच्या
एका बाजूस दार ठेव; तसेच तारवाला वरचा, मधला व खालचा असे तीन
मजले कर.

17 “मी सांगतो ते समजून घे. मी पृथ्वीवर जलप्रलय आणीन. मी
पृथ्वीवरील सवर्लोक आिण सवर् सजीव प्राण्यांना नष्ट करीन. 18 मी
तुझ्याशी एक िवशेष करार करतो; तू आपले मुलगे, आपली बायको व
आपल्या सुना यांस घेऊन तारवात जा. 19 तसेच पृथ्वीवरील प्रत्येक
जातीतील सजीव प्राण्यापकैी एक नरमादीची जोडी तू तारवात ने, त्यांना
तुझ्याबरोबर तारवात िजवंत ठेव. 20 पक्षी, पशू आिण भूमीवर रांगणारे
प्राणी या पकैी प्रत्येकाच्या जातीतून नरमादी असे दोनदोन तुझ्याबरोबर
तरवात ने; त्यांना तुझ्याबरोबर तारवात िजवंत ठेव. 21 तसेच तुला व
त्यांना लागणार ेपृथ्वीवरील सवर् प्रकारचे अन्न तारवात साठवून ठेव.”

22 देवाने आज्ञा िदल्याप्रमाणे नोहाने सवर् काही केले.

जलप्रलयाचीजलप्रलयाची सुरवातसुरवात

नतंर परमेश्वर नोहाला म्हणाला, “या काळातील दषु्ट लोकात
माझ्यासमोर तूच एक नीितमान माणूस आहेस असे मला
आढळले आहे; तेव्हा तुझ्या कुटंुबातील सवार्ंना घेऊन तारवात

जा. 2 अपर्णासाठी वरील प्रत्येक जातीच्या शुद्ध प्राण्यापकैी नरमाद्यांच्या
सात जोड्या, इतर अशुद्ध प्राण्यापकैी नरमादी अशी एकच जोड़ी, 3

आिण पक्षांच्या नरमादी अशा सात जोड्या तुझ्याबरबेर तारवात नें.
पृथ्वीवर त्यांचे बीज राहील 4 आतापासून सात िदवसांनी मी पृथ्वीवर
चाळीस िदवस व चाळीस रात्र प्रचंड पाऊस पाडीन; त्यामुळे पृथ्वीवर मी
िनमार्ण केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा नाश होईल.” 5 परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे नोहाने सवर्काही केले.

6 पाऊस आला तेव्हा नोहा सहाशे वषार्ंचा होता. 7 जलप्रलयातून
तरुन जावे म्हणून नोहा व त्याचे सह त्याचे कुटंुब म्हणजे त्याची बायको,
त्याचे मुलगे व सुना हे तारवात गेले. 8 तसेच पृथ्वीतलावरील सवर् शुद्ध
व अशुद्ध पशूपक्षी, सरपटणार ेव रांगणार ेप्राणी 9 हे सवर् देवाने
सांिगतल्याप्रमाणे नर व मादी अशा जोडी जोडीने नोहाबरोबर तारवात
गेले. 10 मग सात िदवसानतंर पृथ्वीवर पाऊस पडण्यास व जलप्रलय
येण्यास सुरवात झाली.

11 दसुऱ्या मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी पृथ्वीतील पाण्याचे सवर्झरे
फुटले व पाणी उफाळून वर आले व जिमनीवरुन वाहू लागले; त्याच
िदवशी मुसळधार पाऊस पडण्यास सुरुवात झाली; जणू काय
आकाशाच्या िखडक्या उघडल्या; चाळीस िदवस व चाळीस रात्र
मुसळधार पाऊस पडला. त्याच िदवशी नोहा, त्याची बायको, त्याचे
मुलगे शेम, हाम व याफेथ व त्यांच्या बायका ही सवर्मडंळी तारवात गेली.
त्यावेळी नोहा सहाशे वषार्ंचा होता. 14 नोहाचे कुटंुब आिण पृथ्वीवरील
सवर् सजीव प्राणी म्हणजे सवर् जातीची गुरढेोर ेइतर पशू जिमनीवर
सरपटणार ेआिण आकाशात उडणार ेपक्षी हे तारवात होते. 15 आिण
ज्यांच्या जीवात प्राण आहे असे सवर् प्रकारचे प्राणी दोन दोनच्या गटाने
तारवात गेले. 16 देवाने िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे हे जीवंत प्राणी जोडीने नर
व मादी असे तारवात गेले आिण मग परमेश्वराने दार बदं केले पाणी वाढू
लागले आिण त्याने जिमनीवरुन तारु उचलले.

17 चाळीस िदवस पृथ्वीवर महापुर पाणी आले; 18 पाणी एक सारखे
चढतच गेले आिण त्यामुळे तारु जिमनीपासून उंचावर तरगंू लागले; 19

पाणी इतके वर चढत गेले की उंच उंच पवर्त देखील पाण्यात बुडून गेले;
20 पाणी सवार्त उंच पवर्त िशखरावर वीस फुटा पेक्षा अिधक उंच इतके
वर चढले.
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21 पृथ्वीवरील सवर् िजवंत प्राणी, म्हणजे सवर् स्त्री, पुरुष, तसेच सवर्
पक्षी, गुरढेोर,े ग्रामपशू, वनपशू सरपटणार ेप्राणी हे सवर् जीव जतंू मरुन
गेले. 23 अशा रीतीने देवाने पृथ्वीच्या पाठीवरील सवर्काही म्हणजे
मानव, पशू, सरपटणार ेप्राणी आिण आकाशातील पक्षी अशा सवर्
जीवधारी प्राण्यांचा नाश केला; जे वाचले ते म्हणजे नोहा, त्याचे कुटंुब
आिण तारवात त्याच्या सोबत असलेले प्राणी, फक्त एवढेच. 24 पाण्याने
एकशे पन्नास िदवस पृथ्वीला झाकून ठेवले होते.

जलप्रलयाचाजलप्रलयाचा शशेेवटवट

पण देव नोहाला िवसरला नाही; त्याने नोहाची व त्याच्या
सोबत तारवात असलेल्या सवर् प्राण्यांची आठवण केली; देवाने
पृथ्वीवर वारा वाहवला. आिण पाणी िदसेनासे होऊ लागले.

2 आकाशातून मुसळधार पडणारा पाऊस थांबला; आिण पृथ्वीच्या
पोटातून उफाळून वर येणार ेसवर् झऱ्यांचे पाणी वाहाण्याचे थांबले, 3

पृथ्वी भरुन टाकलेले पाणी ओसरुन खाली खाली जाऊ लागले. िदडशे
िदवसानतंर पाणी इतके खाली आले की त्यामुळे 5 सातव्या मिहन्याच्या
सतराव्या िदवशी तारु आरारात पवर्ताजवळ थांबून पुन्हा जिमनीवर
टेकले; पाणी सतत ओसरत रािहले आिण दहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवशी पवर्ताची िशखर ेिदसू लागली.

6 चाळीस िदवसांनतंर नोहाने तयार केलेली तारवाची िखडकी
उघडली 7 आिण एक कावळा बाहेर सोडला; तो पाणी संपून जमीन
कोरडी होईपयर्ंत इकडे-ितकडे उडत रािहला. 8 जिमनीच्या
पृष्टभागावरुन पाणी उतरले आहे का नाही हे जाणून घेण्याकिरता नोहाने
एका कबुतरालाही बाहेर सोडले.

9 जमीन अजून पाण्याने झाकलेली असल्यामुळे कबुतराला टेकायला
जागा िमळाली नाही. म्हणून ते तारवाकडे परत आले तेव्हा नोहाने हात
बाहेर काढून त्याला धरले व तारवाच्या आत घेतले.

10 सात िदवसानतंर नोहाने पुन्हा कबुतराला बाहेर सोडले; 11 तेव्हा
ते दपुारी नोहाकडे परत आले तेव्हा त्याच्या चोचींत आँलीव्ह वृक्षाचे
(म्हणजे जतैून झाडाचे) कोवळे पान होते. यावरुन जमीन सुकली
असल्याचे नोहाला समजले, 12 आणखी सात िदवसांनी नोहाने
कबुतराला पुन्हा बाहेर सोडले परतंु यावेळी मात्र ते परत आले नाही.

13 त्यानतंर नोहाने तारवाचे दार उघडले. जमीन सुकून गेली आहे
असे होता नोहाला िदसले. हा वषार्च्या पिहल्या मिहन्याचा पिहला िदवस
होता. नोहा तेव्हा 601 वषार्ंचा होता. 14 दसुऱ्या मिहन्याच्या
सत्तािवसाव्या िदवसापयर्ंत जमीन खडखडीत कोरडी झाली होती.

15 नतंर देव नोहाला म्हणाला, 16 “तू, तुझी बायको, मुले व सुना
यांना घेऊन आता तारवाच्या बाहेर नीघ; 17 तुझ्या बरोबर सवर्पक्षी,
पशू जिमनीवर रांगणार ेप्राणी या सवार्ंना तारवातून बाहेर आण; ते प्राणी
आपापल्या जातीची भरपूर संतती उत्पन्न करतील व पुन्हा पृथ्वी भरुन
टाकतील.”

18 तेव्हा नोहा आपले पुत्र, बायको व सुना यांना घेऊन तारवातून
बाहेर िनघाला; 19 त्याच्या बरोबरचे सवर् पशू, रांगणार ेप्राणी व पक्षी
जातवारीने जोडीजोडीने तारवातून बाहेर िनघाले.

20 त्यानतंर नोहाने परमेश्वराकिरता एक वेदी बांधली आिण देवाने
अगोदर सांिगतल्याप्रमाणे सवर् शुद्ध पक्षी व सवर् शुद्ध पशू यांतून काही
अपर्णासाठी घेतले आिण त्याने देवासाठी देणगी म्हणून त्यांचे वेदीवर
होमापर्ण केले.

21 परमेश्वराने त्या अपर्णाचा सुवास घेतला आिण त्याने त्याला आनदं
झाला; परमेश्वर स्वतःस म्हणाला, “मानवास िशक्षा करण्याकिरता मी
पुन्हा कधीही भूिमला असा शाप देणार नाही; आपल्या
लहानपणापासूनच मानव दषु्ट आहे; तेव्हा येथून पुढे कधीही मी
पृथ्वीवरुन सवर्सजीव सृष्टीचा नाश करणार नाही पुन्हा; 22 जोपयर्ंत
पृथ्वी राहील तो पयर्ंत पेरणी व कापणी, थडंी व ऊन, िहवाळा व
उन्हाळा, िदवस व रात्र व्हावयाची थांबणार नाहींत.”

नवीननवीन सुरवातसुरवात

देवाने नोहाला व त्याच्या मुलांना आशीवार्द िदला. तो त्यांना
म्हणाला, “पुष्कळ मुलांबाळांना जन्म द्या; आिण तुमच्या
संततीने पृथ्वी भरुन टाका. 2 पृथ्वीवरील सवर् पशू,

आकाशातील प्रत्येक पक्षी, जिमनीवर सरपटणारा प्रत्येक प्राणी आिण
समुद्रातील सवर् मासे, तुमचे भय धरतील; ते सवर् तुमच्या सत्तेखाली
असतील. 3 ह्या आधी मी तुम्हाला, खाण्याकिरता िहरव्या वनस्पती
िदल्या; आता सवर् प्राणीही तुमचे अन्न होतील. मी पृध्वीवरील सवर् काही
तुमच्या हाती देतो. ते सवर् तुमचे आहे. 4 पण मी तुम्हांस एक आज्ञा देतो
की रक्तासकट मांस तुम्ही खाऊ नका कारण रक्त हे त्याचे जीवन आहे;
5 तसेच मी तुमच्या जीवाबद्दल रक्ताची मागणी करीन म्हणजे माणसाला
ठार मारणाऱ्या कोणत्याहीं पशूच्या जीवाची मी मागाणी करीन आिण
माणसाचा जीव घेणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या जीवाची मी मागणी करीन.

6 “देवाने माणूस आपल्या प्रितरुपाचा उत्पन्न केला आहे.
म्हणून जर एखादी व्यिक्त एखाद्या व्यिक्तद्वार ेठार मारली गेली तर ती

व्यिक्तपण त्याच व्यिक्तद्वारचे ठार केली जाईल.
7 “नोहा, तू व तुझी मुले तुम्हाला भरपूर संतती होवो व तुमच्या

लोकांद्वार ेपृथ्वी भरली जावो.”
8 मग देव नोहाला व त्याच्या मुलांना म्हणाला, 9 “मी आता तुम्हाशी

व तुमच्या मागे तुमच्या संततीशी एक करार करतो; 10 तसेच तुमच्या
सोबत जे पक्षी, गुरढेोर,े पशू आिण इतर जे प्राणी तारवातून बाहेर आले
त्यांच्याशीही एक करार करतो म्हणजे सवर् सजीव सृष्टीशी मी करार
करतो; 11 तो करार असा: पृथ्वीवरील सवर्प्राणीमात्र जलप्रलयामुळे नष्ट
झाले पण येथून पुढे तसे कधीच होणार नाही, व सवर् सजीव सृष्टीचा नाश
करणारा जलप्रलय पुन्हा कधी येणार नाहीं.”

12 आिण देव म्हणाला, “मी तुम्हाशी हा करार केल्याची काही तरी
खूण तुम्हाला देतो त्या खणेुवरुन (पुराव्यावरुन) मी तुम्हाशी व सवर्
सजीव सृष्टीशी करार केल्याचे िदसेल. हा करार िपढ्यानिपढ्या व
यगुानुयगु कायम राहील. 13 मी ढगात साप्तरगंी धनुष्य ठेवले आहे; ते
सवर् पृथ्वी व माझ्यामध्ये केलेल्या कराराचा पुरावा म्हणून राहील. 14 मी
जेव्हा पृथ्वीवरील ढग आणेल तेव्हा तुम्हाला ढगात सप्तरगंी धनुष्य
िदसेल 15 जेव्हा मी ते पाहीन तेव्हा मी तुमच्याशी व पृथ्वीवरील सवर्
प्राण्यांशी केलेल्या माझ्या कराराची मला आठवण होईल, ह्या
कराराप्रमाणे जलप्रलय पृथ्वीवरील जीवनांचा पुन्हा कधीही नाश करणार
नाही. 16 आिण ते धनुष्य पाहून कराराची मला आठवण होईल मी
पृथ्वीवरील प्रत्येक िजवंत प्राण्याशी िचरतंन काळासाठी केलेल्या
कराराची मला आठवण होईल.”

17 तेव्हा देव नोहाला म्हणाला, “ते रगंीत धनुष्य माझ्यामध्ये व
पृथ्वीवरील सवर्सजीव प्राण्यांमध्ये झालेल्या कराराचा पुरावा आहे.”

प्रश्नांचीप्रश्नांची पुन्हापुन्हा सुरुवातसुरुवात

18 नोहाबरोबर त्याचे मुलगे तारवाबाहेर आले; त्यांची नावे शेम, हाम
व याफेथ अशी होती; (हाम हा कनानाचा बाप होता.) 19 हे नोहाचे तीन
मुलगे होते; यांच्या पासूनच पृथ्वीवर लोकवस्ती झाली.

20 नोहा शेतकरी झाला व त्याने एक द्राक्षमळा लावला; 21 त्याने
द्राक्षारस तयार केला व तो भरपूर प्याला; तो द्राक्षारसाने धंुद झाला व
आपल्या तबंूत उघडानागडा पडला. 22 तेव्हा कनानाचा बाप हाम याने
आपला बाप उघडानागडा पडलेला असल्याचे पािहले व त्याने तबंूच्या
बाहेर येऊन ते आपल्या भावांना सांिगतले; 23 मग शेम व याफेथ यांनी
एक झगा घेतला व तो आपल्या पाठीवर ठेवून ते पाठमोर ेतबंूत गेले.
अशा प्रकार ेत्यांनी आपल्या विडलांची नग्नता झाकली; पाठमोरे
असल्यामुळे ती त्यांना िदसली नाहीं.

24 नतंर नोहा जागा झाला, (तो द्राक्षारसाच्या नशेमुळे झोपला होता)
तेव्हा आपला धाकटा मुलगा हाम याने काय केले हे त्याला समजले. 25

तेव्हा नोहा म्हणाला,
“कनान शािपत होवो,
तो आपल्या भावाच्या गुलामातील सवार्त खालचा गुलाम होवो.”
26 नोहा आणखी म्हणाला,
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“शेमचा परमेश्वर देव धन्यवािदत असो!
कनान शेमचा गुलाम होवो.

27 देव याफेथाला अिधक जमीन देवो!
देव शेमच्या तबंूत राहो,
आिण कनान त्यांचा गुलाम होवो.”
28 जलप्रलया नतंर नोहा साडेतीनशे वषेर् जगला; 29 नोहा एकूण

साडे नऊशे वषेर् जगला; मग त्यानतंर तो मरण पावला.

राष्टराष्ट्र्र ांचीांची वाढवाढ आणीआणी प्रसारप्रसार

शेम, हाम व याफेथ ह्या नोहाच्या तीन मुलांना
जलप्रलयानतंर पुष्कळ मुलगे झाले; त्यांची वंशावळ येणे
प्रमाणे:

याफयाफेेथाचथाचेे ववंशंजशज
2 याफेथाचे मुलगे; गोमर, मागोग, मादय, यावान, तुबाल, मेशेख व
तीरास हे होते.
3 गोमरचे मुलगे; आष्कनाझ, रीपाथ व तोगामार्, हे होते.
4 यावानाचे मुलगे; अलीशा, ताशीर्श, िकत्तीम व दोदानीम.

5 भूमध्यासमुद्रच्या िकनाऱ्याच्या आसपास जी राष्ट्र े झाली ती सवर्
याफेथाच्या संततीपासून होती; प्रत्येक मुलाला स्वतःची जमीन होती ही
सवर् कुळे वाढत गेली व त्यांची वेगवेगळी राष्ट्र े झाली. प्रत्येक राष्ट्र ाची भाषा
वेगळी होती.

हामाचहामाचेे ववंशंजशज
6 हामचे मुलगे याप्रमाणे होते: कूश, िमस्राईम, पूट व कनान
7 कुशाचे मुलगे: सबा, हवीला, साब्ता, रामा, व साव्तका;
आिण रामाचे मुलगे शबा व ददान हे होते.
8 कुशाला िनम्रोद नावाचा मुलगा होता, तो पृथ्वीवर महाबलवान व

पराक्रमी असा वीरपुरुष होता. 9 तो परमेश्वरापुढे बलवान िशकारी झाला
म्हणून इतर माणसांची िनम्रोदाशी तुलना करुन “तो माणूस,
परमेश्वरासमोर बलवान िनम्रोद िशकाऱ्यासारखा आहे” असे म्हणण्याची
प्रथा आहे.

10 िशनार प्रांतातील बाबेल, एरक, अक्काद व कालहने ही िनम्रोदाच्या
राज्यातील सुरवातीची शहर ेहोती. 11 तेथून तो अश्शुरालाही गेला व
तेथे त्याने िननवे, रहोबोथ, ईरकालह व रसेन ही शहर ेवसवली 12

(रसेन हे शहर, िननवे व मोठे शहर कालह यांच्या दरम्यान आहे.)
13 िमस्राईम याला लूद, अनामीन, लहाकीम, नाप्तुहीम 14 पात्रुस
कास्लूह व कप्तोरी हे मुलगे झाले. कास्लूहपासून पिलष्टी लोक आले.
15 कनानाचा पिहला मुलगा सीदोन हा होता; कनान हा हेथचाही बाप
होता. कनानापासून उदयास आलेली राष्ट्र े, 16 यबूसी, अमोरी,
िगगार्शी, 17 िहव्वी, आरकी, शीनी 18 अवार्दी, समारी व हमाथी ही
होती.
पुढे कनानाची कुळे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात पसरली. 19

कनान्यांची सीमा उत्तर ेकडील सीदोनापासून दिक्षणेकडील गरारापयर्ंत
व पिश्चमेकडील गाजापासून तर पूवेर्स सदोम व गमोरा पयर्ंत तसेच
आदमा पासून व सबोईम पासून व लेशापयर्ंत पसरली होती.

20 ही सवर् हाम याची वंशजे होती; हया सवर् वंशजांना स्वतःची भाषा
व देश होते; ती सवर् वेगवेगळी राष्ट्र े झाली.

शशेेमम याचयाचेे ववंशंजशज
21 शेम हा याफेथाचा वडील भाऊ होता. एबर हा शेम यांचा वंशज

होता. तो इब्री लोकांचा मुळ पुरुष होता.
22 शेम याचे मुलगे; एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद व अराम;
23 अरामाचे मुलगे: ऊस, हूल, गेतेर व मश हे होते;
24 अपर्क्षदास शेलह झाला,
शेलहास एबर झाला:

25 एबर यास दोन मुलगे झाले; एकाचे नाव पेलेग होते. पेलेग म्हणजे
वाटणी; कारण याच्याच हयातीत पृथ्वीची वाटणी झाली; त्याच्या
भावाचे नाव यक्तान होते.
26 यक्तानास अलमोदाद, शेलेफ, हसमार्वेथ, येरह, 27 हदोराम,
ऊजाल, िदक्ला 28 ओबाल, अबीमाएल, शबा, 29 ओफीर, हवीला व
योबाब असे मुलगे झाले; हे सगळे यक्तानाचे मुलगे; 30 ते मेशापासून
पूवेर्कड़ील डोंगराळ भागात राहात होते. मेशा सफारच्या देशाकडे
होते.
31 हे शेमाचे वंशज होते. कुळे, भाषा, देश व राष्ट्र े याप्रमाणे त्यांची

िवभागणी अशी आहे.
32 ही नोहाच्या मुलांची व त्यांच्या वंशजांची, िपढ्या व कुळाप्राणे

यादी आहे; त्यांच्या राष्ट्र ांप्रमाणे ती आखलेली आहे; जलप्रलयानतंर
त्यांची पृथ्वीवर वेगवेगळी राष्ट्र े झाली.

जगाचजगाचेे िवभाजनिवभाजन

जलप्रलयानतंर पृथ्वीवरील सवर् लोकांची एकच भाषा व
एकच बोली होती, 2 लोक पूवेर्कडून पुढे िनघाले तेव्हा जाता
जाता िशनार देशात त्यांना एक मोठे मदैान लागले आिण मग

त्यांनी तेथेच वस्ती केली. 3 लोक म्हणाले, “चला, आपण िवटा करु व
त्या िवस्तवात भाजू म्हणजे त्या खूप कठीण होतील;” तेव्हा लोकांनी घरे
बांधण्यासाठी दगडाऐवजी िवटांचा आिण चुन्याऐवजी डांबराचा उपयोग
केला.

4 मग लोक म्हणाले, “चला, आपण आपणासाठी नगर बांधू; आिण
आकाशाला िभडणारा उंचच उंच बुरुज बांधू; असे केले तर मग आपण
नावाजलेले लोक होऊ व आपण पांगले जाणार नाहीं तर एके जागी एकत्र
राहू.”

5 परमेश्वर ते नगर व तो उंच बुरुज पाहण्यासाठी खाली आला. लोक
ते बांधीत आहेत असे परमेश्वराने पािहले. 6 तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “हे
सवर् लोक एकच भाषा बोलतात आिण हे बांधणीचे काम करण्यासाठी ते
सगळे एकत्र जमले आहेत, ते काय करु शकतात त्यांची ही तर नुसती
सुरवात आहे; लवकरच ते त्यांना जे पािहजे ते करु शकतील, 7 तेव्हा
आपण खाली जाऊन त्यांच्या भाषेचा घोटाळा करुन टाकू; मग मात्र
त्यांना एकमेकांचे बोलणे समजणार नाहीं,”

8 तेव्हा परमेश्वराने पृथ्वीभर त्यांची पांगापांग केली म्हणून नगर व
बुरुज बांधण्याचे काम तसेच रािहले. 9 ह्याच िठकाणी परमेश्वराने सवर्
पृथ्वीच्या भाषेचा घोटाळा केला म्हणून त्या नगराला बाबेल म्हटले आहे.
अशा रीतीने परमेश्वराने त्या िठकाणापासून इतरत्र पसरण्यास लोकांना
भाग पाडले.

शशेेमच्यामच्या ककुुळींचीळींची ववंशंावळशावळ

10 शेमच्या कुळाची वंशावळ येणे प्रमाणे: जलप्रलयानतंर दोन वषार्ंनी
शेम शभंर वषार्ंचा झाल्यावर त्याचा मुलगा अपर्क्षद जन्मला; 11 त्यानतंर
शेम पाचशे वषेर् जगला, आिण त्याला आणखी मुलगे व मुली झाल्या.

12 अपर्क्षद पस्तीस वषार्ंचा असताना त्याचा मुलगा शेलह जन्मला
13 शेलहच्या जन्मानतंर अपर्क्षद चारशेतीन वषेर् जगला व त्याला
आणखी मुलगे व मुली झाल्या.

14 शेलह तीस वषार्ंचा असताना त्याला एबर झाला; 15 एबर
झाल्यावर शेलह चारशेतीन वषेर् जगला व त्याच्या हयातीत त्याला
आणखी मुलगे व मुली झाल्या.

16 एबर चौतीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला पेलेग झाला. 17 पेलेग
झाल्यावर एबर चारशेतीस वषेर् जगला व त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या.

18 पेलेग तीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला रऊ झाला; 19 रऊ
झाल्यावर पेलेग दोनशे नऊ वषेर् जगला व त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या.

20 रऊ बत्तीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला सरुग झाला; 21 सरुग
झाल्यावर रऊ दोनशे सात वषेर् जगला व त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या.
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22 सरुग तीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला नाहोर झाला. 23 नाहोर
झाल्यावर सरुग दोनशें वषेर् जगला आिण त्याला आणखी मुलगे व मुली
झाल्या.

24 नाहोर एकूणतीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याला तेरह झाला; 25 तेरह
झाल्यावर नाहोर आणखी एकशें एकोणीस वषेर् जगला आिण त्याला इतर
मुलगे व मुली झाल्या.

26 तेरह सत्तर वषार्ंचा झाल्यावर त्याचे मुलगे अब्राम, हारान व नाहोर
हे जन्मले.

ततेेरहच्यारहच्या ककुुळाचीळाची ववंशंावळशावळ

27 तेरहच्या कुळाची वंशावळ येणेप्रमाणे: तेरहाला अब्राम, नाहोर व
हारान हे मुलगे होते. हारानाचा मुलगा लोट. 28 हारान, आपला बाप
तेरह िजवंत असताना आपली जन्मभूमी खास्द्यांचे ऊर अथवा बाबेल
गांव येथे मरण पावला. 29 अब्राम व नाहोर या दोघांनीही लग्न केले;
अब्रामाच्या बायकोचे नाव साराय आिण नाहोरच्या बायाकोचे नाव
िमल्का होते; िमल्का ही हारानाची मुलगी होती; हा हारान मील्का व
इस्का यांचा बाप होता. 30 साराय वांझ होती, ितला मूलबाळ नव्हते.

31 मग तेरह आपले कुटंुब घेऊन म्हणजे आपला मुलगा अब्राम,
आपला नातू म्हणजे (हारानाचा मुलगा) लोट, आिण आपली सून म्हणजे
(अब्रामाची बायको) साराय यांना बरोबर घेऊन बाबीलोिनया मधील
म्हणजे खास्द्यांच्या ऊर येथून कनान देशास जाण्यासाठी िनघाला:
आिण प्रवास करीत ते हारान शहरात आले व तेथेच स्थाियक होण्याचे
त्यांनी ठरिवले. 32 तेरह दोनशेंपाच वषेर् जगला; त्यानतंर तो हारान येथे
मरण पावला.

ददेेवव अब्रामालाअब्रामाला बोलावतोबोलावतो

परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला,
“तू आपला देश, आपले गणगोत
व आपल्या बापाचे घर सोड;

आिण मी दाखवीन त्या देशात जा.
2 मी तुला आशीवार्द देईन;
तूझ्या पासून मोठे राष्ट्र  िनमार्ण करीन;
मी तुझे नाव मोठे करीन,
लोक तुझ्या नावाने
इतरांना आशीवार्द देतील,

3 जे लोक तुला आशीवार्द देतील त्यांना मी आशीवार्द देईन,
आिण जे लोक तुला शाप देतील
त्यानां मी शाप देईन.
तुझ्यामुळे पृथ्वीवरील सवर्लोक आशीवार्िदत होतील.”

अब्रामअब्राम कनानकनान ददेेशातशात जातोजातो

4 तेव्हा अब्रामाने परमेश्वराची आज्ञा मानली. त्याने हारान सोडले
लोट त्याच्या बरोबर गेला. या वेळी अब्राम पचं्याहत्तर वषार्ंचा होता. 5

हारान सोडताना तो एकटा नव्हता तर त्याने आपली बायको साराय,
पुतण्या लोट आिण हारानमध्ये त्यांनी िमळवलेली मालमत्ता तसेच गुलाम
या सवार्ंना बरोबर घेऊन त्याने हारान सोडले व तो कनान देशाच्या
प्रवासास िनघाला आिण कनान देशात आला. 6 अब्राम कनान देशातून
प्रवास करीत शखेम गावाते आला आिण मोरचे्या मोठ्या वृक्षांपयर्ंत गेला.
याकाळी त्या देशात कनानी लोक राहात होते.

7 परमेश्वर अब्रामास दशर्न देऊन म्हणाला, “हा देश मी तुझ्या
वंशजांना देईन.”
ज्या जागेवर परमेश्वराने अब्रामाला दशर्न िदले त्या जागी त्याने

परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी एक वेदी बांधली. 8 मग अब्राम तेथून
िनघाला आिण प्रवास करीत तो बेथेलच्या पूवेर्स डोंगराळ भागात
पोहोंचला व त्याने तेथे तळ िदला; तेथून बेथेल पिश्चमेस होते आिण आय
शहर पूवेर्स होते; तेथे त्याने परमेश्वरासाठी दसुरी वेदी बांधली आिण
देवाची उपासना केली. 9 त्यानतंर अब्राम पुन्हा पुढच्या प्रवासास
िनघाला व नेगेबकडे गेला.

िमसरमध्यिमसरमध्येे अब्रामअब्राम

10 त्या काळी त्या प्रदेशात मोठा दषु्काळ पडला; तेथे पाऊस पडला
नाही आिण अन्नधान्य उगवले नाही. म्हणून अब्राम िमसरमध्ये राहाण्यास
गेला. 11 आपली बायको साराय फार संुदर आहे असे अब्रामाने पािहले;
तेव्हा िमसर देशाच्या हद्दीत िशरण्यापूवी अब्राम साराय िहला म्हणाला,
“मला माहीत आहे की तू अितशय संुदर व रुपवान स्त्री आहेस, 12

म्हणून िमसरचे लोक जेव्हा तुला पाहतील तेव्हा ते म्हणतील ‘ही त्याची
बायको आहे.’ आिण मग तुझ्या साठी ते मला मारुन टाकतील; 13 तर
तू माझी बहीण आहेस असे तू लोकांस सांग म्हणजे मग ते मला मारणार
नाहींत; ते माझ्यावर दया करतील; अशा रीतीने तू माझा जीव
वाचवशील.”

14 मग अब्राम िमसर देशात गेला; तेथील लोकांनी पािहले की साराय
ही फार संुदर स्त्री आहे. 15 िमसरच्या राजवाड्यातील सरदारांनी
सारायला पािहले व त्यांनी आपला राजा फारो याच्या जवळ ितच्या
सौंदयार्ची वाखाणणी केली; आिण त्यांनी ितला राजाच्या घरी नेऊन
ठेवले. 16 अब्राम सारायचा भाऊ आहे असे समजल्यावर फारो राजाने
त्याजवर दया केली व त्याला मेंढर,े गुरढेोर,े व गाढवे िदली तसेच
अब्रामाला दास, दासी व उंटही िमळाले.

17 अब्रामाची बायको साराय िहला फारोने नेले म्हणून परमेश्वराने
फारो व त्याच्या घरातील लोकाना भयकंर रोगाची पीडा भोगावयास
लावली. 18 तेव्हा फारोने अब्रामास बोलावले. तो म्हणाला. “तू
माझ्याबाबत फार वाईट गोष्ट केलीस, साराय तुझी बायको आहे, हे तू
मला सांिगतले नाहीस का? 19 ‘ती माझी बहीण आहे’ असे तू का
म्हणालास? मला बायको करण्यासाठी मी ितला नेले होते परतंु मी आता
तुझी बायको तुला परत करतो; ितला घे व येथून िनघून जा.” 20 मग
अब्रामाची िमसरमधून बाहेर रवानगी करावी अशी फारोने आपल्या
सरदारांना आज्ञा िदली; तेव्हा अब्राम व त्याची बायको साराय यांनी
आपले सवर् काही बरोबर घेऊन िमसर सोडले.

अब्रामअब्राम कनानकनान ददेेशाकडशाकडेे माघारमाघारे ेययेेतोतो

अशा रीतीने अब्रामाने िमसर देश सोडला व तो आपली
बायको साराय, पुतण्या लोट आिण त्यांची सवर् मालमत्ता
घेऊन नेगेब मधून प्रवास करीत गेला. 2 त्या काळी अब्राम

फार श्रीमतं झाला होता; त्याच्याजवळ पुष्कळ गुरढेोर,े शेरडेेमेंढर,े गाढवे
व उंट तसेच सोने चांदी इत्यादी भरपूर होते.

3 अब्राम इकडेितकडे सतत प्रवास करीत रािहला; त्याने नेगेब सोडले
व तो पुन्हा मागे बेथेलला गेला; बेथेल व आय यांच्या दरम्यान याच
िठकाणी त्याने त्याच्या कुटंुबासह तळ िदला होता व 4 परमेश्वराची
उपासना करण्याकिरता त्याने एक वेदी बांधली होती, म्हणून त्याच
िठकाणी अब्रामाने परमेश्वराची उपासना केली.

अब्रामअब्राम वव लोटलोट ववेेगळगळेे होतातहोतात

5 या काळात लोट अब्रामाबरोबर प्रवास करीत होता. लोट याजकडे
खूप, गुरढेोर ेव तबंू होते 6 अब्राम व लोट यांची गुरढेोर ेइतकी वाढली की
त्या दोघांना एकत्र राहाण्यास ती जागा व तो प्रदेश पुरनेा, 7 िशवाय
अब्राम व लोट यांच्या गुराख्यांची एकसारखी भांडणे होऊ लागली;
त्याकाळी त्या देशात कनानी व पिरज्जी लोकांची वस्ती होती.

8 तेव्हा अब्राम लोटास म्हणाला, “तुझ्या माझ्यामध्ये तसेच तुझे व
माझे गुराखी यांच्यामध्ये भांडणतटंा नसावा, कारण आपण सगळे
भाऊबदं आहोत. 9 तेव्हा आपण वेगळे व्हावे हे आपल्यासाठी बर ेआहे
तुला पािहजे तो प्रदेश तू िनवड; तू जर डावीकडे गेलास तर मी
उजवीकडे जाईन, आिण तू जर उजवीकडे गेलास तर मी डावीकडे
जाईन.”

10 लोटाने यादेर्न दरीकडे नजर टाकली तेव्हा तेथे सवर्त्र भरपूर पाणी
असल्याचे त्याला िदसले (परमेश्वराने सदोम व गमोरा या नगरांचा नाश
केला त्याच्या आधीची ही घटना आहे. त्यावेळी थेट सोअरापयर्ंत
पसरलेले यादेर्न नदीचे खोर ेपरमेश्वराच्या बागे सारखे संुदर होते िमसर
मधील प्रदेशाप्रमाणे ही भूमी चांगली होती.) 11 तेव्हा लोटाने यादेर्न
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नदीच्या खोऱ्यात राहाणे िनवडले; मग ते दोघे वेगळे झाले आिण लोटाने
पूवेर्कडे प्रवास करण्यास सुरवात केली; 12 अब्राम कनान देशातच
रािहला आिण लोट यादेर्नेच्या तळवटीतील शहरातून रािहला; लोट
दिक्षणेकडे दरू सदोमाला गेला आिण तेथेच त्याने आपला तबू ठोकला.
13 सदोम नगराचे लोक अितशय दषु्ट व वाईट असल्याचे परमेश्वराला
मािहत होते.

14 लोट िनघून गेल्यावर परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला, “तुझ्या
अवतीभोवती, उत्तरकेडे व दिक्षणेकडे, पूवेर्कडे व पिश्चमेकडे दरूवर नजर
टाकून पाहा; 15 तू पाहातोस हा सगळा प्रदेश मी तुला आिण तुझ्यानतंर
तुझ्या संततीला कायमचा देईन. 16 मी तुझी संतती या पृथ्वीवरील
धुळीच्या कणाइतकी करीन, ती इतकी करीन की जर कोणाला ते कण
मोजता येतील तर तुझ्या संततीचीही गणना होईल. 17 तर उठून जा व
या तुझ्या प्रदेशातून िफरुन ये; हा सवर् प्रदेश मी आता तुला देत आहे.”

18 तेव्हा अब्रामाने आपले तबंू हलिवले व हेब्रोन शहरजवळील मम्रेच्या
मोठया वृक्षांत तो राहावयास गेला; परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी
त्याने तेथे वेदी बांिधली.

लोटलोट यालायाला ककैैदद ककेेललेे जातजातेे

िशनाराचा राजा अम्रफेल, एल्लासाराचा राजा अयोर्क,
एलामाचाराजा कदालार्गोमर आिण गोयीमाचा राजा ितदाल,
2 यांनी सदोमाचा राजा बेरा, गमोराचा राजा िबशार्,

अदमाचा राजा िशनाब, सबोियमाचा राजा शमेबर आिण बेलाचा म्हणजे
सोअराचा राजा यांच्यांशी यदु्ध केले.

3 या सवर् राजांनी आपले सनै्य िसद्दीम खोऱ्यात एकत्र जमिवले. (हे
खोर ेम्हणजे आताचा क्षार समुद्र) 4 या सवर् राजांनी बारा वषेर् कदालार्
गोमर राजाची सेवा केली, परंतु तेरव्या वषीर् ते त्याच्या िवरुद्ध उठले. 5

तेव्हा चौदाव्या वषीर् कदालार्गोमर व त्याच्या बरोबरचे राजे लढाई
करण्यास चालून आले आिण त्यांनी अष्टरोथ कणर्ईम येथे रफेाई
लोकांचा, हाम येथे लूजी लोकांचा, शावेह िकयार्थाईम येथे एमी लोकांचा
आिण, सेईर म्हणजे ईदोम डोंगराळ प्रदेशात होरी लोकांचा आिण, सेईर
म्हणजे ईदोम डोंगराळ प्रदेशात होरी लोकांचा पराभव केला आिण त्यांना
एलपारान (हे वाळवंटा जवळ आहे) जवळ असलेल्या रानापयर्ंत िपटाळून
लावले. 7 त्यानतंर कदालार्गोमर राजा उत्तरकेडे वळाला व एन िमशपात
म्हणजे कादेश येथे जाऊन त्याने अमालेकी लोकांचा पराभव केला;
तसेच हससोन-तामार येथे राहणाऱ्या अमोरी लोकांचाही पराभव केला.

8 त्यावेळी सदोमाचा राजा, गमोराचा, राजा, अदमाचा सबोियमाचा
राजा आिण बेला म्हणजे सोअराचा राजा यांनी आपले सनै्य एकत्र केले
व आपल्या शत्रूशी लढण्याकिरता ते िसद्दीम खोऱ्याकडे गेले. 9

एलामाचा राजा कदालार्गोमर, गोयीमाया राजा ितदाल, िशनाराचा राजा
अम्राफेल आिण एलामाचा राजा अयोर्क यांच्या िवरुद्ध ते लढले; असे
चार राजे पांच राजांिवरुद्द लढले.

10 िसद्दीम खोऱ्यात डांबराने भरलेल्या अनेक खाणी होत्या. सदोम व
गमोराचे राजे सनै्यासह पळून जाताना बरचे सिैनक खाणीत पडले परतंु
बाकीचे डोंगराकडे पळून गेले.

11 तेव्हा त्यांच्या शत्रुंनी सदोम व गमोरा येथील लोकांची सवर्
मालमत्ता, अन्न व वस्त्र सामुग्री लुटून नेली त्यांनी त्यांच्या सवर् वस्तू ही
नेल्या. 12 अब्रामाचा पुतण्या लोट सदोमात राहात होता. त्याला शत्रूनीं
पकडले व त्याच्या मालकीच्या सवर् मालमत्तेसह त्याला कैद करुन ते
घेऊन गेले. 13 या लढाईत पकडला न गेलेला एक मनुष्य अब्राम
इब्रीकडे पळून गेला व त्याने त्याला हे वतर्मान सांिगतले त्यावेळी अब्राम
मम्रे अमोरी वृक्षांजवळ तळ देऊन रािहला होता; मम्रे, अष्कोल व आनेर
ह्यांनी एकमेकांना व अब्रामाला मदत करण्याचा करार केला.

अब्रामअब्राम लोटाचीलोटाची सुटकासुटका करतोकरतो

14 लोटाला कैद करुन नेल्याचे वतर्मान अब्रामाला समजले, तेव्हा
त्याने आपल्या कुटंुबात जन्मलेल्या सवार्ंना एकत्र बोलावले व
त्यांच्यातून लढाईच्या कामात कसलेले असे तीनशे अठरा तरबेज
लढवयै्ये घेऊन त्याने थेट दान नगरापयर्ंत शत्रूंचा पाठलाग केला. 15

त्या रात्री त्याने आपल्या सिैनक दासांसह शत्रूसनै्यावर अचानक हल्ला

चढवला; त्यांनी शत्रू सनै्याचा पराभव केला व िदिमष्काच्या म्हणजे
दमास्कसच्या उत्तरसे असलेल्या होबा पयर्ंत त्यांचा पाठलाग केला. 16

तेव्हा शत्रुने लुटलेली सगळी मालमत्ता तसेच आपला पुतण्या लोट याची
मालमत्ता, िस्त्रया आिण दास अब्रामाने परत आणले.

17 मग कदालार्गोमर व त्याच्याबरोबरचे राजे यांचा पराभव केल्यावर
अब्राम आपल्या घरी गेला; तेव्हा सदोमाचा राजा शावेच्या खोऱ्यात
त्याला भेटावयास गेला. (त्या खोऱ्याला आता राजाचे खोर ेअसे
म्हणतात.)

मलकीसदमलकीसदेकेक

18 आिण परात्पर देवाचा याजक असलेला शालेमाचा राजा
मलकीसदेकही भाकर व द्राक्षारस घेऊन अब्रामाला भेटण्यास आला.
19 मलकीसदेकाने अब्रामाला आशीवार्द देऊन म्हटले,
“अब्रामा, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्नकतार्
परात्पर देव तुला आशीवार्द देवो.

20 त्या परात्पर देवाने तुझ्या शत्रूंचा पराभव करण्यास तुला मदत केली
त्या परात्पर देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो.”
तेव्हा अब्रामाने लढाईच्या काळात त्याच्याजवळून जे जे घेतले होते

त्याचा दहावा भाग मलकीसदेकाला िदला. 21 मग सदोमाचा राजा
अब्रामास म्हणाला, “मला फक्त कैद करुन नेलेले माझे लोक द्या आिण
त्यांची मालमत्ता तुम्ही तुमच्यासाठी ठेवा.”

22 परतंु अब्राम सदोमाच्या राजाला म्हणाला, “आकाश व पृथ्वीचा
िनमार्णकतार् परमेश्वर, परात्पर देव याला मी वचन देतो की, 23 मी तुझे
असलेले काहीही ठेवणार नाहीं, एखादे सूत वा जोड्याचा बधंही ठेवणार
नाही ‘मी अब्रामाला श्रीमतं केले’ असे तू म्हणावे असे मला वाटत नाही.
24 माझ्या या तरुण माणसांनी जे अन्न खाल्ले आहे तेवढ्याचाच मी
स्वीकार करतो; परतंु इतर लोकांना लढाईतून िमळालेल्यापकैी त्यांचा
वाटा घेऊ दे, आिण त्यातून काही आनेर, अष्कोल व मम्रे यांस दे, कारण
त्यांनी लढाईत मला खूप मदत केली.”

ददेेवाचावाचा अब्रामाशीअब्रामाशी करारकरार

या सवर् गोष्टी घडल्यावर अब्रामाला दृष्टांन्तात परमेश्वराचे
वचन आले. देव म्हणाला, “अब्रामा, िभऊ नको; मी तुझे
रक्षण करीन आिण तुला आनदं होईल असे मी तुला मोठे

प्रितफळ देईन.”
2 परतंु अब्राम म्हणाला, “परमेश्वर देवा, असे काहीही प्रितफळ नाही

की जेणे कडून मला आनदं होईल, कारण मला मुलगा नाही; म्हणून
माझ्या मरणानतंर माझे सवर्काही िदिमष्कातील माझा गुलाम, अिलएजर
यालाच िमळेल.” 3 अब्राम पुढे म्हणाला, “तू मला मुलगा िदला नाहीस
म्हणून माझ्या घरात जन्मलेला माझा गुलामच माझ्या सगळ्या
मालमत्तेचा वारस होईल.”

4 परमेश्वर अब्रामाशी बोलला, तो म्हणाला, “तुझे सवर्काही त्या तुझ्या
गुलामाला िमळणार नाही; तर तुला मुलगा होईल आिण तोच तुझ्या
सगळ्या मालमत्तेचा वारस होईल.”

5 मग देवाने अब्रामाला रात्रीचे आकाश दाखिवण्यासाठी बाहेर नेले.
देव म्हणाला, “ह्या आकाशातील ताऱ्यांकडे पाहा, तुला मोजता येणार
नाहीत इतके ते आहेत; येथून पुढच्या काळात तुझी संततीही त्या
ताऱ्यांइतकी अगिणत होईल.”

6 अब्रामाने देवावर िवश्वास ठेवला देवाने त्याची प्रामािणकांता गणना
केली प्रमािणक जीवन जगण्यास योग्य असा त्याचा िवश्वास होता. 7 देव
अब्रामाला म्हणाला, “हा देश तुला वतन करुन देण्याकिरता खास्द्यांच्या
ऊर नगरातून तुला आणणारा मीच परमेश्वर आहे.”

8 परतंु अब्राम म्हणाला, “परमेश्वरा, माझ्या स्वामी, हा देश कायमचा
वतन करुन मला िमळेल, याची खात्री मला कशी यावी?”

9 देव अब्रामाला म्हणाला, “माझ्यासाठी तीन वषार्ंची एक कालवड,
तीन वषार्ंची एक शेळी, तीन वषार्ंचा एक एडका तसेच एक होला व एक
पारव्याचे िपल्ल ूआण.”

10 अब्रामाने तीं सवर् देवाकडे आणली अब्रामाने त्यांना िचरुन त्या
प्रत्येकाचे दोन दोन अधेर् तुकडे केले; व ते समोरा समोर ठेवले; पक्षी मात्र
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त्याने दोन अधेर् िचरले नाहीत; 11 मग कापलेल्या प्राण्यांचे मांस
खाण्याकिरता िंहस्र पक्ष्यांनी उडून त्यावर झडप घातली; परतंु अब्रामाने
त्यांना हाकलून लावले.

12 नतंर त्या िदवशी सूयर् मावळू लागला, तेव्हा अब्रामाला गाढ झोप
लागली म्हणून तो झोपला; तो झोपेत असताना अती भयकंर अधंार
त्याच्यावर पडला; 13 मग परमेश्वर अब्रामाला म्हणाला, “तुला या गोष्टी
समजल्या पािहजेत; तुझे वंशज परक्या देशात राहतील ते तेथे परके
असतील, ते तेथे गुलाम होतील आिण 400 वषेर् त्यांचा छळ होईल,
त्यांच्यावर जुलूम केला जाईल; 14 परतंु चारशे वषार्नतंर ज्याने त्यांना
गुलाम बनवले त्या राष्ट्र ाला मी िशक्षा करीन, आिण मग आपल्या बरोबर
पुष्कळ धन घेऊन ते त्या देशातून िनघतील.

15 “तू स्वतः फार म्हातारा होऊन शांतीने मरण पावशील आिण तुझे
पूवर्ज जेथे पुरलेले आहेत तेथे तुला मूठमाती देतील. 16 मग चार
िपढ्यानतंर तुझे लोक या देशात माघार ेयेतील. त्यावेळी ते येथे
राहाणाऱ्या अमोरी लोकांचा पराभव करतील, अमोरी लोकांना िशक्षा
करण्यासाठी मी तुझ्या लोकांचा उपयोग करीन. (हे काही काळानतंर
घडेल कारण अमोरी लोकांचा दषु्टपणा अद्याप िशगेला पोहोंचला नाहीं.)”

17 सूयर् मावळल्यानतंर गडद अधंार पडला; मारलेल्या जनावरांच्या
तेथेच पडलेल्या धडांच्या दोन दोन अध्यार् तुकड्यांमधून धुराचा लोट
आिण अग्नी िनघून गेला.

18 म्हणून त्या िदवशी परमेश्वराने अब्रामाला वचन िदले व त्याच्याशी
करार केला. परमेश्वर म्हणाला, “िमसर देशाच्या नदी पासून फरात
म्हणजे यफेु्रटीस या महानदीपयर्ंतचा प्रदेश मी तुझ्या वंशजांना देतो; 19

केनी, किनजी, कदमोनी, 20 िहत्ती, पिरजी, रफाईम, 21 अमोरी,
कनानी, िगगार्शी व यबूसी या लोकांचा प्रदेश मी तुम्हाला देतो.”

हागारहागार दासीदासी

अब्राम व त्याची बायको साराय यांना मुलबाळ नव्हते.
साराय िहची हागार नावाची एक िमसरी म्हणजे िमसर
देशाची एक दासी होती. 2 साराय अब्रामाला म्हणाली,

“परमेश्वराने मला मुले होण्यापासून रोखले आहे तेव्हा तुम्ही माझ्या
दासीपाशी जा, ितच्यापोटी जन्मलेले मूल माझेच मूल आहे असे समजून
मी ते स्वीकारीन.” अब्रामाने आपली बायको साराय िहचे म्हणणे मान्य
केले.

3 कनान देशात अब्राम दहा वषेर् रािहल्यावर हे झाले आिण सारायने
आपली िमसरी मोलकरीण हागार आपला नवरा अब्राम याला बायको
म्हणून िदली.

4 हागार अब्रामापासून गरोदर रािहली; आपण गरोदर आहो हे पाहून
आपण आपली मालकीण साराय िहच्यापेक्षा अिधक चांगल्या आहो असे
हागारलेा वाटू लागले व ितला गवर् झाला; 5 परतंु साराय अब्रामाला
म्हणाली, “माझी दासी हागार आता मला तुच्छ लेखते; त्या बद्दल मी
तुम्हाला दोष देते, कारण मीच स्वतः ितला तुमची उपपत्नी होण्याचा
मान िदला म्हणून ती गरोदर रािहली आिण आता ती माझ्यापेक्षा चांगली
व िवशेष आहे असे ितला वाटू लागले; परमेश्वर आपल्या दोघांचा न्याय
करो.”

6 परतंु अब्राम सारायला म्हणाला, “तू हागारचेी मालकीण आहेस,
तुला काय पािहजे तसे तू ितचे कर.” तेव्हा सारायने ितचा छळ केला
म्हणून हागार पळून गेली.

हागारहागारेचेाचा मुलगामुलगा

7 शूर गांवाच्या वाटेवर वाळवंटातील एका पाण्याच्या झऱ्याजवळ
हागार एका परमेश्वराच्या देवदतूाला आढळलीं. 8 देवदतू ितला म्हणाला,
“सारायचे दासी हागार,े तू येथे का आलीस? तू कोठे जात आहेस?”
हागार म्हणाली, “माझी मालकीण साराय िहच्यापासून मी पळून जात

आहे.”
9 परमेश्वराचा दतू ितला म्हणाला, “साराय तुझी मालकीण आहे, तू

ितच्याकडे घरी परत जा आिण ितच्या आजे्ञत राहा.” 10 परमेश्वराचा दतू
आणखी म्हणाला, “तुझ्यापासून इतकी संतती होईल की ती मोजणे
शक्य होणार नाहीं.”

11 परमेश्वराचा दतू पुढे आणखी म्हणाला,
“तू आता गरोदर आहेस
आिण तुला मुलगा होईल
त्याचे नांव तू इश्माएल म्हणजे
‘परमेश्वर एकतो’ असे ठेव कारण प्रभूने तुझ्या द:ुखिवषयी ऐकले आहे;

(तो तुझे सहाय्य करील.)
12 इश्माएल जगंली गाढवासारखा रानटी
आिण स्वततं्र असेल.
तो सवार्िवरुद्द व सवर् त्या िवरुद्ध होतील;
तो एका िठकाणाहून दसुऱ्या िठकाणी
आपल्या भावांच्या जवळ तळ देत िफरले,
परतंु तो त्यांच्या िवरुद्व असेल.”
13 परमेश्वर हागारशेी बोलला; हागारनेे देवासाठी नवे नाव वापरायला

सुरवात केली. ती म्हणाली, "तू मला पाहणारा देव आहेस, कारण मला
समजते की या िठकाणीही देव मला भेटतो व माझी काळजी करतो.” 14

तेव्हा तेथील िविहरीला बरै-लहाय-रोई असे नांव पडले; ती िवहीर कादेश
व बेरदे यांच्या दरम्यान आहे.

15 हागारलेा अब्रामापासून मुलगा झाला; अब्रामाने त्याचे नाव
इश्माएल ठेवले. 16 त्या वेळी अब्राम शह्यांशी वषार्ंचा होता.

ससंंुताुता-कराराचीकराराची खखूणूण

अब्राम नव्याण्णव वषार्ंचा झाला तेव्हा परमेश्वर त्याच्याशी
बोलला परमेश्वर म्हणाला, “मी सवर्शिक्तमान देव आहे;
माझ्यासाठी पुढील प्रमाणे गोष्टी कर: माझ्या आज्ञा पाळ,

आिण योग्य मागार्ने चाल व साित्वकतेने राहा. 2 तू असे करशील तर मी
आपणामध्ये एक करार करीन; मी तुला अगिणत पटीत वाढवीन असे
अिभवचन देतो.”

3 मग अब्रामाने देवाला लवून नमन केले; देव त्याला म्हणाला, 4

“आपल्या करारातील माझा भाग हा असा; मी तुला अनेक राष्ट्र ांचा महान
िपता करीन; 5 मी तुझे नाव बदलतो; तुझे नाव अब्राम असणार नाहीं तर
तुझे नाव अब्राहाम होईल; मी तुला हे नाव देत आहे कारण तू अनेक
राष्ट्र ांचा िपता होशील. 6 मी तुला भरपूर संतती देईन; तुझ्यापासून नवीन
राष्ट्र े उदयास येतील, आिण राजे उत्पन्न होतील. 7 आिण मी तुझ्यामध्ये
व माझ्यामध्ये एक करार करतो. हा करार तुझ्या वंशजानांही
िपढ्यानिपढ्या कायम लागू रािहल; मी तुझा व तुझ्या वंशजांचा देव
होईन. 8 ज्या प्रदेशामधून तू जात आहेस तो म्हणजे कनान देश मी तुला
व तुझ्या वंशजाला कायमचा देईन आिण मी तुमचा देव होईन.”

9 आिण देव अब्राहामाला पुढे म्हणाला, “आता ह्या करारतील तुझा
भाग हा असा: तू व तुझ्या वंशजांनी पाळावयाचा माझा करार हा 10 की
तुझ्या वंशजात जन्मलेल्या प्रत्येक पुरुषांची संुता करुन घ्यावी. 11 तू
हा करार पाळीत असल्याची खूण म्हणून आपली संुता करुन घ्यावीस.
12 जन्मलेला लहान मुलगा आठ वषार्ंचा होईल तेव्हा तू त्याची संुता
करावी; तुझ्या कुटंुबात जन्मलेल्या तसेच दझु्या दासाच्या िंकवा
गुलामांच्या कुटंुबात जन्मलेल्या हरएक पुरुषाची संुता करावी; 13 अशा
रीतीने तुझ्या राष्ट्र ात जन्मलेल्या प्रत्येक पुरुषांची संुता करावी, मग तो
तुझ्या कुटंुबातील असो िंकवा िवकत घेतलेल्या गुलामाच्या कुटंुबात
जन्मलेला असो; तुझ्या व माझ्यामध्ये केलेला करार या खणेुवरुन कायम
राहील; 14 ज्या कोणाची संुता झाली नाही त्याला समाजातून बाहेर
टाकावे; कारण त्याने माझा करार मोडला आहे.”

इसहाकइसहाक-वचनाचावचनाचा पुत्रपुत्र
15 देव अब्राहामाला म्हणाला, “तुझी बायको साराय िहला मी नवीन

नाव देतो, ितचे नाव सारा असे होईल. 16 मी ितला आशीवार्दीत करीन;
मी ितला मुलगा देईन आिण तू बाप होशील. सारा अनेक राष्ट्र ांची माता
होईल राष्ट्र ांचे राजे ितच्या पासून िनपजतील.”

17 अब्राहामाने देवाला लवून नमन केले, परतंु स्वतःशीच हसून तो
म्हणाला, “मी शभंर वषार्ंचा आहे; मला मुलगा होणे शक्य नाहीं; आिण
सारा नव्वद वषार्ंची आहे; ितला मूल होऊ शकणार नाहीं.”
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18 मग अब्राहाम देवाला म्हणाला, “इश्माएल जगेल व तुझी सेवा
करील अशी मला आशा वाटते.”

19 देव म्हणाला, “नाही, मी सांिगतले की तुझी बायको सारा िहला
मुलगा होईल; त्याचे नाव तू इसहाक ठेव; मी त्याच्याशी करार करीन; तो
करार त्याच्या वंशजांसाठी िचरतंर असेल.

20 “तू मला इश्माएल िवषयी िवचारलेस ते मी ऐकले; मी त्याला
आशीवार्द देईन; त्याला भरपूर संतती होईल; बारा महान सरदारांचा तो
िपता होईल; त्याचे कुटंुब म्हणजे एक मोठे राष्ट्र  होईल; 21 पण मी
इसहाका बरोबर माझा करार करीन, साराला मुलगा होईल तो इसहाक
असेल; तो मुलगा पुढल्या वषीर् याचवेळी जन्मेल.”

22 देवाचे अब्राहामाशी बोलणे संपल्यावर देव अब्राहामाला सोडून वर
(स्वगार्त) गेला, व अब्राहाम तेथे एकटाच राहीला; 23 तेव्हा अब्राहामाने
आपला मुलगा इश्माएल व आपल्या घरी जन्मलेल्या गुलामांना व मोल
देऊन िवकत घेतलेल्या मुलानां एकत्र केले, आिण देवाने
सांिगतल्याप्रमाणेच त्याच्या घरातले सवर्पुरुष व मुलगे यांची त्याच
िदवशी संुता करण्यात आली.

24 अब्राहाम नव्याण्णव वषार्ंचा होता तेव्हा त्याची संुता झाली; 25

आिण त्याचा मुलगा इश्माएल तेरा वषार्ंचा होता तेव्हा त्याची संुता झाली.
26 सगळ्या गुलामांची एकाच िदवशी संुता झाली; 27 आिण त्याच्या
घरी जन्मलेले व त्याने िवकत घेतलेले असे त्याच्या घरचे सगळे पुरुष
यांचीही त्याच्या बरोबर संुता झाली.

भभेेटीसटीस आलआलेेल्याल्या तीनतीन व्यिक्तव्यिक्त

काही काळानतंर परमेश्वराने अब्राहामाला पुन्हा दशर्न िदले.
अब्राहाम तेव्हा मम्रेच्या एलोन झाडांच्या राईत राहात होता.
एके िदवशी भर दपुारी कडक उन्हाच्या वेळी अब्राहाम

आपल्या तबंूच्या दाराशी बसला होता. 2 अब्राहामाने वर पािहले तों
आपल्या समोर तीन पुरुष उभे असलेले त्याला िदसले; त्यांना पाहून
अब्राहाम धावत त्यांना सामोरा गेला आिण त्याने त्यांना लवून नमन
केले; 3 अब्राहाम त्यांचे स्वागत करुन म्हणाला, “माझ्या स्वामीनों, मी
जो आपला सेवक त्या माझ्या सोबत कृपा करुन काही वेळ राहा; 4

तुमचे पाय धुण्यासाठी मी पाणी घेऊन येतो; तुम्ही झाडा खाली
सावलीत अमळ िवसावा घ्या; 5 मी तुम्हासाठी थोडी भाकर आणतो;
तुम्हाला पािहजे तेवढे जेवा; मग पुढील प्रवास चालू करा.”
ते तीन पुरुष म्हणाले, “बर,ं हे तर ठीक आहे आम्ही तुझ्या

म्हणण्याप्रमाणे करतो.”
6 अब्राहाम लगेच घाईने पळत तबंूत गेला व साराला म्हणाला,

“ितघांना तीन भाकरी पुरतील एवढे पीठ ताबडतोब मळ, त्याच्या भाकरी
कर.” 7 नतंर अब्राहाम आपल्या गुरांच्या कळपाकडे पळत गेला, आिण
त्यातून त्याने उत्तम कोवळे वासरु घेतले; ते दासाजवळ देऊन त्याने
त्याला लवकर कापून जेवणासाठी रांधण्यास सांिगतले; 8 अब्राहामाने
त्या तीन पुरुषांना वासराचे िशजवलेले मांस, तसेच दधू व लोणी
खाण्यासाठी त्यांच्यापुढे वाढले आिण त्यांचे जेवण संपेपयर्ंत अब्राहाम
राईत झाडाखाली त्यांच्या जवळ त्यांची सेवा करण्याकरीता उभा
रािहला.

9 ते पुरुष अब्राहामाला म्हणाले, “तुझी बायको सारा कोठे आहे?”
अब्राहाम म्हणाला, “ती तबंूत आहे.”
10 मग परमेश्वर म्हणाला, “मी पुढल्या वसंत ऋतूत येईन त्या वेळी

तुझी बायको सारा िहला मुलगा होईल.”
सारा तबंूच्या तोंडाशी उभी राहून कान देत होती म्हणून या गोष्टी ितने

ऐकल्या. 11 अब्राहाम व सारा वयाने फार म्हातार ेझाले होते. साराचे
मुले होण्याजोगे वय िनघून गेले होते. 12 म्हणून साराने जे ऐकले त्यावर
िवश्वास ठेवला नाहीं. ती स्वतःशीच हसून म्हणाली, “मी म्हातारी झाली
आहे, आिण माझा नवराही म्हातारा झाला आहे मी इतकी म्हातारी झाली
आहे की आता मला मूल होणे शक्य नाही.”

13 तेव्हा परमेश्वर अब्राहामाला म्हणाला, “सारा का हसली? मी आता
म्हातारी झाली आहे म्हणून मला मुलगा होईल काय असे ती का
म्हणाली? 14 परमेश्वराला काही अशक्य आहे का? येत्या वसंतऋ तूत

सांिगतल्याप्रमाणे मी पुन्हा येईन तेव्हा तुझी बायको सारा िहला मुलगा
होईल.”

15 परतंु सारा म्हणाली, “मी हसलेच नाही!” (ती असे म्हणाली कारण
ती फार घाबरली होती.)
परतंु परमेश्वर म्हणाला, “नाही, मला माहीत आहे की हे खर ेनाहीं; तू

नक्की हसलीसच.”
16 नतंर ते पुरुष उठले व सदोम नगराकडे वळून ते ितकडे जाण्यास

िनघाले; अब्राहाम त्यांना वाटेस लावण्यासाठी त्यांच्या बरोबर थोडा
रस्ता चालून गेला.

अब्राहामानअब्राहामानेे परमपरमेेश्वराबरोबरश्वराबरोबर ककेेललेेलाला चांगलाचांगला सौदासौदा

17 परमेश्वर आपणा स्वतःशीच बोलला, “मी आता जे काही करणार
आहे त्या िवषयी अब्राहामाला सांगावे काय? 18 कारण अब्राहामापासून
एक मोठे व शक्तीमान राष्ट्र े नक्की िनमार्ण होईल, आिण पृथ्वीवरील सगळी
राष्ट्र े त्याच्यामुळे आशीवार्िदत होतील. 19 मी अब्राहामाबरोबर एक िवशेष
करार केलेला आहे, तो यासाठी की त्याने आपल्या मुलांना व वंशजाना
देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालण्याची आज्ञा करावी आिण त्यांनी न्यायनीतीने
चालावे; मग मी परमेश्वर त्याला मी िदलेल्या वचनाप्रमाणे जे द्यायचे ते
देईन.”

20 मग परमेश्वर म्हणाला, “सदोम व गमोरा येथील लोक फार दषु्ट
आहेत असे मी पुष्कळ वेळा ऐकले आहे. 21 म्हणून मी स्वतः प्रत्यक्ष
जाऊन पिरस्थीती पाहीन व मग त्यांची दषु्ट करणी ऐकल्याप्रमाणे
खरोखर आहे की काय हे मला नक्की समजेल.”

22 मग ते पुरुष सदोमाकडे वळून चालू लागले, परतंु अब्राहाम
परमेश्वरा पुढे तसाच उभा रािहला. 23 मग अब्राहामाने परमेश्वराजवळ
जाऊन िवचारले, “परमेश्वरा तू दषु्ट लोकांचा नाश करताना चांगल्या
लोकांचाही नाश करणार काय? 24 आिण जर कदािचत त्या नगरात
पन्नास लोक चांगले व नीितमान असतील तर? तरी ही त्या नगराचा तू
नाश करणार काय? तू खात्री ने नगरात राहाणाऱ्या पन्नास नीितमान
लोकांसाठी नगराचा बचाव करशील. 25 तू नक्की नगराचा नाश करणार
नाहीस; दषु्ट लोकांना मारण्यासाठी तू पन्नास नीितमान लोकंना मारणार
नाहीस; आिण जर तसे झाले तर मग चांगले व वाईट अशा लोकांची गत
सारखीच होणार; त्या दोन्ही प्रकारच्या लोकांना िशक्षा होणार; तू सवर्
पृथ्वीचा न्यायाधीश आहेस, तू योग्य तेच करशील हे मला माहीत आहे.”

26 नतंर परमेश्वर बोलला, “या सदोम शहरात मला पन्नास चांगले
लोक आढळले तर त्यांच्यासाठी मी संपूणर् शहराची गय करीन, व सवर्
शहर वाचवीन.”

27 मग अब्राहाम म्हणाला, “हे प्रभु, तुझ्या तुलनेने मी केवळ धूळ व
राख आहे, तरी तुला एक प्रश्न िवचारु दे; 28 समजा कदािचत् जर पाच
लोक कमी असतील म्हणजे फक्त पचेंचाळीसच चांगले लोक असतील
तर? त्या पाच कमी असलेल्या लोकांकिरता तू सवर् नगराचा नाश
करशील काय?”
परमेश्वर म्हणाला, “मला पचेंचाळीस लोक चांगले आढळले तर मी

नगराचा नाश करणार नाही.”
29 पुन्हा अब्राहाम परमेश्वराला म्हणाला, “आिण जर तेथे तुला

चाळीसच चांगले लोक आढळले तर? संपूणर् शहराचा तू नाश करशील
काय?”
परमेश्वर म्हणाला, “जर मला चाळीसच लोक चांगले आढळले तर मी

शहराचा नाश करणार नाही.”
30 मग अब्राहाम म्हणाला, “प्रभु, कृपा करुन माझ्या बोलण्याचा तुला

राग न यावा; मला आणखी िवचारण्याची परवानगी असावी; तेथे फक्त
तीसच लोक चांगले असतील तर? तू त्या नगराचा नाश करशील काय?”
परमेश्वर म्हणाला, “जर तीस चांगले लोक असतील तर मी तसे

करणार नाही.”
31 मग अब्राहाम म्हणाला, “प्रभु, थोडा त्रास देऊन पुन्हा िवचारु का?

समजा तेथे कदिचत् वीसच लोक चांगले असतील तर?”
परमेश्वराने उत्तर िदले, “जर तेथे वीसच लोक चांगले असतील तर त्या

वीसा किरता मी नगराचा नाश करणार नाही.”

उत्पित्त 17:18 14 उत्पित्त 18:31
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32 अब्राहाम म्हणाला, “प्रभु, कृपा करुन माझ्यावर रागावू नकोस,
परतंु शेवटी एकदाच थोडा त्रासदायक प्रश्न िवचारण्यास परवानगी
असावी, कदािचत् तुला तेथे दहाच लोक चांगले आढळले तर तू काय
करशील?”
परमेश्वर म्हणाला, “जर मला नगरात दहाच लोक चांगले आढळले तर

त्या दहाकिरता मी नगराचा नाश करणार नाहीं.”
33 मग अब्राहामाशी बोलणे संपिवल्यावर परमेश्वर िनघून गेला आिण

अब्राहाम आपल्या तबंूकडे परत गेला.

लोटाचलोटाचेे पाहपाहुुणणेे

त्या िदवशी संध्याकाळी ते दोन देवदतू सदोम नगरात आले.
नगराच्या वेशी जवळ बसलेल्या लोटाने त्यांस पािहले; लोट
उठून त्यांस सामोरा गेला आिण त्याने त्यांस आदराने लवून

नमल केले. 2 लोट त्यांस म्हणाला, “माझे स्वामी महाराज, कृपया
माझ्या घरी या; मला आपली सेवा करु द्या; तेथे तुम्ही आपले पाय धुवा,
आजची रात्र रहा; मग उद्या तुमच्या पुढील प्रवासास िनघा.”
त्या देवदतूांनी उत्तर िदले, “नाही नाही, आम्ही रात्री वेशीजवळील

चौकात मुक्काम करु.”
3 परतंु लोट त्यांना पुन्हा पुन्हा िवनतंी करीतच रािहला; तेव्हा

देवदतूांनी त्याची िवनतंी मान्य केली व ते त्याच्या घरी मुक्कामास गेले.
लोट याने त्यास िपण्यास पाणी िदले, त्याने त्यांच्यासाठी भाकरी केल्या
व ते जेवले.

4 त्या रात्री झोपण्याच्या वेळेपूवीर् त्या नगराच्या सवर् भागातून पुरुष
तरुण आिण वृध्द असे सवर्च पुरुष लोटाच्या घरी आले; त्या सदोमकर
पुरुषांनी लोटाच्या घराला गरडा घातला व त्यांनी लोटाला हाक मारत
म्हटले. 5 “आज रात्री तुझ्या घरी आलेले ते दोन पुरुष (देवदतू) कोठे
आहेत? त्यांना आमच्याकडे बाहेर आण; म्हणजे आम्ही त्यांच्याशी
समागम करु.”

6 लोट घरातून बाहेर आला व त्याने आपल्यामागे घराचे दार बदं
केले. 7 लोट त्या सदोमकर लोकांना म्हणाला, “नाही, नाही, माझ्या
बधंूनो! मी तुम्हाला हात जोडून िवनतंी करतो की तुम्ही असे भयकंर
वाईट काम करु नका. 8 पाहा, माझ्या दोन मुली आहेत; त्यांचा अद्याप
कोणाही पुरुषाशी संबधं आला नाही; त्या शुद्ध कुमारी आहेत; मी त्यांना
तुमच्या स्वाधीन करतो. तुमच्या मजीर्स येईल तसे तुम्ही त्यांच्याशी
वागा; परतंु ह्या पुरुषांना (देवदतूांना) काहीही करु नका; ते माझ्या घरी
पाहुणे म्हणून आले आहेत आिण त्यांचे रक्षण करणे माझे प्रथम कतर्व्य
आहे.”

9 तेव्हा सभोंवतालचे घेरा टाकलेले लोक म्हणाले, “चल हो बाजूला.”
नतंर ते आपापसात म्हणू लागले, “हा लोट आमच्या नगरात पाहुणा
म्हणून आला आिण आता आम्ही काय करावे हे हा उपरा आम्हाला
िशकवू पाहतो काय?” मग ते लोक लोटाला म्हणाले, “अर,े आम्ही त्या
पाहुण्यांशी जेवढे दषु्टपणे वागंू त्यापेक्षा अिधक दषु्टतेने व वाईट रीतीने
तुझ्याशी वागू, समजलास!” तेव्हा ते लोक लोटाच्या अिधक जवळ
जवळ येऊ लागले व घराचा दरवाजा तोडण्यास ते पुढे सरसावले.

10 परतंु लोटाच्या घरातील त्या दोन पाहुण्यांनी दार उघडले व
लोटाला मागे ओढून घरात घेतले, आिण दार बदं केले. 11 त्या दोन
पुरुषांनी दारा बाहेरील लोकांस आंधळे केले; म्हणून घरात घुसण्याचा
प्रयत्न करणार ेते सवर् तरुण व म्हातार ेआंधळे झाले, त्यामुळे अखेर
पयर्ंत त्यांना घराचे दार सापडलेच नाहीं.

सदोमापासूनसदोमापासून पलायनपलायन

12 ते दोन पुरुष लोटाला म्हणाले, “तुझ्या कुटंुबातील व नात्यातील
इतर कोणी लोक म्हणजे तुझे जांवई, मुलगे, मुली िकवां इतर नातेवाईक
या नगरात आहेत काय? तसे कोणी असतील तर त्यांना आता
ताबडतोब हे शहर सोडून बाहेर पडण्यास सांग; 13 कारण आम्ही या
नगराचा नाश करणार आहोत. हे नगर िकती वाईट आहे ते परमेश्वराने
ऐकले आहे आिण म्हणून त्याने आम्हाला या नगराचा नाश करण्यासाठी
पाठवले आहे.”

14 म्हणून मग लोट बाहेर गेला व आपल्या जावयांस भेटला. तो
त्यांना म्हणाला, “चला उठा, त्वरा करा, व हे शहर सोडून लवकर बाहेर
पडा; कारण परमेश्वर या नगराचा नाश करणार आहे.” परतंु लोट गमंत
करीत आहे असे त्याच्या जावयांस वाटले.

15 दसुऱ्या िदवशी पहाटे ते दतू लोटाला घाईकरुन म्हणालें, “उठ, ह्या
नगराला ताडण होणार आहे; तेव्हा तू तुझी बायको व तुझ्या जवळ
असलेल्या तुझ्या दोन मुली यांस घेऊन ताबडतोब येथून नीघ; म्हणजे
मग या नगराबरोबर तुमचा नाश होणार नाही, तर तुम्ही आपले जीव
वाचवाल.”

16 परतंु लोट एकदम गोंधळून गेला व िदरगंाई करु लागला; तेव्हा त्या
दोन पुरुषांनी (देवदतूांनी) लोट, त्याची बायको आिण त्याच्या दोन मुली
यांचे हात धरुन त्यांस सुरिक्षतपणे नगराबाहेर नेले. परमेश्वराने अशा
रीतीने लोट व त्याच्या कुटंुिबयावर दया केली. 17 नगराबाहेर आल्यावर
त्या देवदतूापकैी एक जण म्हणाला, “आता पळा व तुमचे जीव वांचवा,
नगराकडे मागे वळून पाहू नका आिण या खोऱ्यात कोणत्याही िठकाणी
थांबू नका; पवर्तावर जाईपयर्ंत पळत राहा जर का मधे कोठे थांबला, तर
नगराबरोबर तुमचाही नाश होईल.”

18 परतंु लोट त्या दोन देवदतूांना म्हणाला, “प्रभू! इतके दरू पळत
जाण्याची माझ्यावर सक्ती करु नका, 19 मी तर तुमच्या दासासारखा
आहे; पण मला वांचिवण्यासाठी तुम्ही माझ्यावर खूप दया केली आहे. मी
डोंगरापयर्ंत पळत जाऊ शकणार नाहीं; जर मी अगदी सावकाश पळू
लागलो तर काहीतरी िवपरीत व वाईट घडेल व मी मरुन जाईन. 20

परतंु पाहा, येथे जवळच फार लहान गांव आहे; तेथे जाण्याची मला
परवानगी असावी, त्या गावापयर्ंत पळत जाऊन मी सुरिक्षत राहू
शकतो.”

21 तेव्हा देवदतू लोटाला म्हणाला, “ठीक आहे, मी तसेही करण्यास
तुला परवानगी देतो; मी त्या नगराचा नाश करणार नाही; 22 पण तेथे
लवकर पळत जा. तू तेथे सुरिक्षतपणे जाऊन पोहोंचेपयर्ंत मला सदोम
नगराचा नाश करता येणार नाही.” (लहान असल्यामुळे त्या गांवाला
तेव्हापासून सोअर असे नाव पडले.)

सदोमसदोम वव गमोरागमोरा नगरांचानगरांचा नाशनाश

23 लोट सोअर गांवात पाऊल टाकीत असताना सकाळ झाली व सूयर्
तेजाने प्रकाशू लागला, 24 आिण परमेश्वराने सदोम व गमोरा या नगरांचा
नाश करायला सुरुवात केली; त्याने आकाशातून त्या नगरावर गधंक व
अग्नी यांचा वषार्व केला; 25 अशा रीतीने परमेवराने सदोम व गमोरा या
नगरांचा तसेच त्या सगळ्या खोऱ्याचा म्हणजे त्या तळवटीत राहाणाऱ्या
सगळ्या माणसांचा, पशंूचा व वनस्पतींचा नाश केला.

26 लोट व त्याचे कुटंुबीय नगरातून पळून जात असताना लोटाच्या
बायकोने मागे वळून जळणाऱ्या नगराकडे पािहले तेव्हा तत्काळ ती
िमठाचा खांब झाली.

27 त्याच िदवशी पहाटे अब्राहाम उठला आिण आदल्या िदवशी तो
परमेश्वरासमोर ज्या िठकाणी उभा रािहला होता तेथे गेला. 28 त्याने
तेथून सदोम व गमोरा नगराकडे व संबधं खोऱ्यातील तळवटीच्या
प्रदेशाकडे नजर टाकली तेव्हा तो अवघा प्रदेश म्हणजे भल्यामोठ्या
अग्नीच्या ज्वालांनी व धुराच्या लोटांनी भरलेला त्याला िदसला.

29 देवाने त्या खोऱ्यातील नगरांचा अशा रीतीने नाश केला परतंु तो
करीत असताना, अब्राहामाने त्याला िवचारलेल्या गोष्टींची त्याने आठवण
ठेवली; लोट (अब्राहामचा पुतण्या) दरीतील नगरांत राहात होता. पण
नगरांचा नाश करण्यापूवीर् देवाने लोटाला तेथून दरू पाठवून िदले होते.

लोटलोट वव त्याच्यात्याच्या मुलीमुली

30 या नतंर अिधक काळ सोअरात राहण्यास लोटाला भीती वाटली;
तेव्हा तो त्याच्या मुलींना घेऊन डोंगरात एका गुहेत जाऊन रािहला. 31

एके िदवशी वडील मुलगी धाकटीला म्हणाली, “पृथ्वीवर िजकडे ितकडे
स्री पुरुष लग्न करुन राहतात, आपले वडील म्हातार ेहोत रािहले आहेत;
आिण या भागात आपल्याबरोबर लग्न करण्यास एकही पुरुष नाही; 32

तर आता आपणाला मुले होण्याकिरता आपण आपल्या विडलांचा
उपयोग करु, तेव्हा आपण आपल्या विडलाकडे जाऊन त्यांना भरपूर
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द्राक्षमद्य पाजू आिण मग त्यांच्यापाशी िनजू म्हणजे मग त्यामुळे आपला
वंश चालू राहील.”

33 त्याच रात्री त्या दोघी मुली विडलांकडे गेल्या आिण त्यांना त्यानी
द्राक्षमद्य पाजले; नतंर वडील मुलगी आपल्या विडलांच्या िबछान्यात
गेली व त्यांच्याजवळ िनजली; पण द्राक्षमद्याच्या नशेमुळे ती
आपल्याजवळ िनजली हे लोटाला कळले नाही.

34 दसुऱ्या िदवशी वडील बहीण धाकट्या बिहणीला म्हणाली, “मी
काल रात्री आपल्या विडलाजवळ िनजले, तर आज रात्री पुन्हा आपण
विडलांना द्राक्षमद्य पाजू या, मग रात्री तू विडलांच्या िबछान्यात जाऊन
त्याच्याजवळ नीज. अशा प्रकार ेआपण त्याना मुले होऊ देऊ व
आपल्या विडलांचा वंश चालिवण्यास त्यांचा उपयोग करु.” 35 तेव्हा
त्या रात्री त्या दोन मुलींनी आपल्या विडलानां द्राक्षमद्य पाजला; नतंर
धाकटी मुलगी आपल्या विडलांच्या िबछान्यात गेली व त्यांच्याजवळ
िनजली; यावेळी ही नशेमुळे आपली मुलगी आपल्याजवळ िनजली हे
लोटाला समजले नाहीं.

36 अशा रीतीने लोटाच्या दोन्हीही मुली गरोदर रािहल्या. त्यांचे
वडीलच त्यांच्या बांळांचे वडील होते. 37 थोरल्या मुलीला मुलगा झाला,
तेव्हा ितने त्याचे नाव मवाब ठेवले; आजतागायत राहात असलेल्या
मवाबी लोकांचा हा मूळ पुरुष, 38 धाकट्या मुलीलाही मुलगा झाला;
ितने त्याचे नाव बेनअम्मी असे ठेवले; आजिमतीला जे अम्मोनी लोक
आहेत त्यांचा हा मूळ पुरुष.

अब्राहामअब्राहाम गरारासगरारास जातोजातो

अब्राहामाने ते िठकाण सोडले व तो नेगेबकडे म्हणजे यहूदा
प्रांताच्या दिक्षणेकडील वाळवंटाच्या भागाकडे प्रवास करीत
गेला, आिण कादेश व शूर यांच्या दरम्यान असलेल्या गरार

नगरात त्याने वस्ती केली; गरारात असताना 2 अब्राहामाने सारा
आपली बहीण असल्याचे लोकांना सांिगतले. गराराचा राजा अबीमलेख
याने हे ऐकले. त्याला सारा हवी होती म्हणून त्याने काही माणसे पाठवून
ितला राजवाड्यात आणले. 3 परतंु रात्री देव अबीमलेखाच्या स्वप्नात
येऊन म्हणाला, “तू आता नक्की मरशील कारण तू आणलेली स्त्री
िववािहत आहे.”

4 अबीमलेखाने अद्याप साराला स्पशर् केला नव्हता. तेव्हा अबीमलेख
म्हणाला, “प्रभु, मी दोषी नाही, मग एका िनरपराध माणसाला तू मारुन
टाकणार काय? 5 कारण अब्राहामाने स्वतः मला सांिगतले की, ‘ही स्त्री
माझी बहीण आहे,’ आिण त्या स्त्रीने ही सांिगतले की, ‘हा माझा भाऊ
आहे,’ तेव्हा मी िनरपराधी आहे; मी काय करीत होतो हे मला कळले
नाही.”

6 मग देव अबीमलेखाला स्वप्नात म्हणाला, “होय! मला माहीत की तू
िनरपराधी आहेस आिण तसेच तू काय करत होता हे तुला कळले नाहीं;
म्हणूनच मी तुला वाचिवले आिण माझ्या िवरुद्ध तू पाप करु नयेस म्हणून
मी तुला आवरले; आिण मीच तुला साराला स्पशर् करु िदला नाही. 7

तेव्हा आता तू अब्राहामाची बायको त्याची त्याला परत दे; अब्राहाम
माझ्या वतीने बोलणारा संदेष्टा आहे; तो तुझ्यासाठी प्राथर्ना करील व तू
वाचशील; परतंु तू सारलेा अब्राहामाकडे परत पाठवले नाहीस तर मग मी
सांगतो की तू आिण तुझ्या बरोबर तुझे सवर् कुटंुबीय खात्रीने मराल.”

8 दसुऱ्या िदवशी पहाटे अबीमलेखाने आपल्या सवर् सेवकांना
बोलावून त्याने स्वप्नात पािहलेल्या सवर्गोष्टी त्यांना सांिगतल्या; ते
सवर्जण फार घाबरले. 9 मग अबीमलेखाने अब्राहामास बोलावून आणले
व म्हटले, “तू हे असे आम्हाला का केलेस? मी तुझे काय वाईट केले? मी
तुझ्यािवरुद्व काय गरै वागलो? तू असे खोटे का बोललास की ती तुझी
बहीण आहे? तू माझ्या राज्यावर मोठे संकट आणलेस; तू माझ्याशी
अशा गोष्टी करायच्या नव्हत्या. 10 तुला कशाची भीती वाटली? अशा
रीतीने तू माझ्याशी का वागलास?”

11 मग अब्राहाम म्हणाला, “मला भीती वाटली येथील कोणीही लोक
देवाचे भय धरीत नाहीत असे मला वाटले आिण म्हणून माझी बायको
सारा िमळिवण्यासाठी कोणीही मला ठार मारील असे मला वाटले. 12

ती माझी बायको आहे हे खर ेआहे, तरी पण ती माझी नात्याने बहीण
लागते हे ही िततकेच खर ेआहे; कारण ती माझ्या बापाची मुलगी आहे

पण माझ्या आईची ती मुलगी नाही. 13 देवाने मला माझ्या बापाच्या
घरापासून दरू नेले आिण बऱ्याच वेगवेगळ्या िठकाणी भटकायला लावले;
आिण असे झाले तेव्हा मी साराला सांिगतले, ‘माझ्यासाठी एवढे कर की
आपण िजकडे जाऊ ितकडे तू माझी बहीण आहेस असे लोकांना सांग.’”

14 हे समजल्यावर अबीमलेखाने अब्राहामाला सारा परत िदली;
तसेच त्याने त्याला मेंढर,े बलै व दास दासीही िदल्या. 15 अबीमलेख
म्हणाला, “तुझ्या अवती भोवती चौफेर नजर टाक; हा सवर् माझा देश
आहे; तुला पािहजे तेथे तू राहा.”

16 अबीमलेख सारलेा म्हणाला, “तुझा भाऊ अब्राहाम याला मी एक
हजार चांदीची नाणी िदली आहेत; यासाठी की तेणेकडून, ह्या ज्या गोष्टी
घडल्या त्या सवार्बद्दल मला द:ुख होत आहे, हे इतरास समजावे आिण
माझा न्यायीपणा व िनरपरधीपणा व तुझी शुद्धता सवर् लोकांना
कळावीत.”

17 परमेश्वराने अबीमलेखाच्या कुटंुबातील सवर् िस्त्रयांची गभार्शये
त्यांना मुले होऊ नयेत म्हणून बदं केली होती; देवाने हे केले कारण
अबीमलेखाने अब्राहामाची बायको सारा िहला त्याच्या घरी नेले होते;
परतंु अब्राहामाने देवाची प्राथर्ना केली आिण देवाने अबीमलेख, त्याची
बायको आिण त्याच्या दासी यांना मुले न होण्याच्या दोषापासून बर ेकेले.

शशेेवटीवटी सारालासाराला मूलमूल

परमेश्वराने साराला िदलेले वचन पाळले व पूणर् केले. 2 सारा
गरोदर रािहली आिण अब्राहामाच्या म्हातारपणी ितने त्याला
मुलगा िदला. ह्या सगळ्या गोष्टी परमेश्वराने वचन

िदल्याप्रमाणे अगदी जशाच्या तशाच घडून आल्या. 3 अब्राहामापासून
साराला मुलगा झाला आिण त्याने त्याचे नाव इसहाक ठेवले. 4

परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे अब्राहामाने इसहाक आठ िदवसांचा झाल्यावर
त्याची संुता केली.

5 इसहाक जन्मला तेव्हा अब्राहाम शभंर वषार्ंचा होता. 6 आिण सारा
म्हणाली, “परमेश्वर देवाने मला हास्य म्हणजे आनदंीआनदं िदला आहे.
ज्या कोणाला हे समजेल त्या प्रत्येकाला माझ्याबरोबर आनदं होईल. 7

मला आता ह्या वयात अब्राहामापासून मूल होईल असे कोणाला वाटले
असते काय? परतंु अब्राहाम म्हातारा झाला असताना देखील मी त्यास
मुलगा िदला आहे.”

घरातघरात ससंकंटकट
8 इसहाक वाढत रािहला, तो दधुाऐवजी जेवण घेण्याइतक्या वयाचा

झाला तेव्हा त्याचे दधू तोडण्याच्या प्रसंगी अब्राहामाने मोठी मेजवानी
िदली. 9 ह्याच्या आधी साराची िमसर देशाची दासी हागार िहने
अब्राहामापासून एका मुलाला जन्म िदला होता; अब्राहाम त्याचाही बाप
होता. परतंु आता साराने पािहले की तो आधीचा मुलगा इसहाकाला
िचडवत होता. 10 तेव्हा सारा अब्राहामाला म्हणाली, “त्या दासीला व
ितच्या मुलाला येथून बाहेर घालवून द्या; आपल्या मरणानतंर आपल्या
मालमत्तेचा वारस इसहाक होईल; या दासीचा मुलगा इसहाकाबरोबर
आपल्या मालमत्तेचा वाटेकरी व तुमचा वारस होणार नाही.”

11 ह्या गोष्टीमुळे अब्राहामाला वाईट वाटले व त्याला इश्माएलाची
िंचता वाटू लागली; 12 परतंु देव अब्राहामाला म्हणाला, “त्या मुलाबद्दल
िबलकूल िंचता करु नकोस, तसेच त्या दासीचीही िंचता करु नकोस.
साराच्या इच्छेप्रमाणे कर. इसहाकच तुझा एकटाच वारस होईल. 13

परतंु मी त्या दासीच्या मुलालाही आशीवार्द देईन; तो तुझा मुलगा आहे
म्हणून त्याच्या कुटंुबांपासूनही मी एक मोठे राष्ट्र  िनमार्ण करीन.”

14 दसुऱ्या िदवशी सकाळी अब्राहामाने भाकरी व पाण्याची िपशवी
आणून हागारलेा िदली; ती िशदोरी व आपला मुलगा घेऊन हागार तेथून
िनघाली आिण अब्राहामाने ितची रवानगी केली; हागार तेथून िनघून बरै-
शेबाच्या वाळवंटात भटकत रािहली.

15 काही वेळाने िपशवीतील सवर् पाणी संपले, एक थेंबही िपण्यासाठी
रािहला नाही; तेव्हा हागारनेे आपल्या मुलाला एका झुडपाखाली ठेवले;
16 आिण तेथून काही अतंर ती चालून गेली व थांबून तेथे बसली.
आपला मुलगा पाण्यावाचून मरले असे ितला वाटले; त्याचा मृत्यू
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आपल्याला पाहवणार नाही असे समजून ती तेथे दरू अतंरावर बसली, व
हबंरडा फोडून रडू लागली.

17 देवाने मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकला; आिण देवाचा दतू
स्वगार्तून हागारलेा हाक मारुन म्हणाला, “हागार,े तुला काय झाले?
िभऊ नकोस; तुझ्या मुलाचे रडणे परमेश्वराने ऐकले आहे 18 ऊठ
मुलाला उचलून घे; त्याचा हात धर व त्याला घेऊन पुढे चल; मी त्याच्या
पासून एक मोठे राष्ट्र  िनमार्ण करीन.”

19 मग देवाने हागारलेा पाण्याची िवहीर िदसू िदली. तेव्हा हागार त्या
िविहरीपाशी गेली आिण ितने मसक पाण्याने भरली, नतंर आपल्या
तहानलेल्या मुलाला ितने पाणी पािजले.

20 तो मुलगा वाढत असताना देव सतत त्याच्याबरोबर रािहला;
इश्माएल वाळवंटात लहानाचा मोठा होऊन िशकारी झाला; तो
धनुष्यबाण मारावयास िशकला व तरबेज ितरदंाज झाला; 21 नतंर
त्याच्या आईने त्याला िमसर देशातील मुलगी बायको करुन िदली. ते
पारानच्या वाळवंटात रािहले.

अब्राहामाचाअब्राहामाचा अबीमलअबीमलेेखाशीखाशी करारकरार

22 त्यानतंर अबीमलेख व त्याचा सेनापित पीकोल यांनी अब्राहामाशी
बोलणी केली; ते अब्राहामास म्हणाले, “तू जे काही करतोस त्यात देव
तुझ्याबरोबर असतो; 23 तेव्हा आता देवासमोर येथे मला वचन दे की तू
माझ्याशी व माझ्यामागे माझ्या संतानाशी न्यायनीतीने वागशील असा
माझ्याशी करार कर; तू माझ्याशी व ज्या ह्या माझ्या देशात तू रािहलास
त्या देशाशी दयाळूपणे राहशील, असे वचन दे, तसेच मी जसा तुझ्याशी
दयाळूपणाने वागलो तसाच तूही माझ्याशी दयाळूपणाने राहशील असे
वचन तू मला दे, व असा करार तू माझ्याशी कर.”

24 आिण अब्राहाम म्हणाला, “मी असे वचन देतो की जसा तू
माझ्याशी दयाळूपणे वागलास तसाच मी ही तुझ्याशी वागेन.” 25 मग
अबीमलेखाच्या सेवकांनी पाण्याची िवहीर बळकावली म्हणून अब्राहामाने
अबीमलेखाकडे तक्रार केली.

26 परतंु अबीमलेख म्हणाला, “असे कोणी केले आहे ते मला माहीत
नाही. ह्या पूवीर् तू हे मला कधीही सांिगतले नाहीस”

27 अशा रीतीने अब्राहाम व अबीमलेख यांनी आपसात करार केला.
अब्राहामाने अबीमलेखाला काही मेंढर ेव बलै, कराराचा पुरावा म्हणून
िदले; 28 अब्राहामाने अबीमलेखा पुढे मेंढ्याच्या सात माद्या ठेवल्या.

29 अबीमलेखाने अब्राहामाला िवचारले, “या सात मेंढ्या तू अशा
बाजूला का काढल्यास?”

30 अब्राहामाने उत्तर िदले, “जेव्हा तू ह्या मेंढया माझ्याकडून
स्वीकारशील तेव्हा ही िवहीर मी खणली असा तो पुरावा होईल.”

31 तेव्हा त्यानतंर त्या िविहरीला बरै-शेबा असे नाव पडले, कारण त्या
िठकाणी अब्राहाम व अबीमलेख यांनी एकमेकांना वचन देऊन करार
केला.

32 त्यांनी बरै शेबा येथे करार केल्यानतंर अबीमलेख व त्याचा
सेनापती पिलष्ट्यांच्या देशात परत गेले.

33 अब्राहामाने बरै-शेबा येथे एक िवशेष प्रकारचे झाड लावले, 34

आिण त्याच जागी, जो िनरतंर राहतो अशा परमेश्वराची प्राथर्ना केली;
आिण तो बराच काळ पिलष्ट्यांच्या देशात रािहला.

अब्राहामाअब्राहामा, तुझ्यातुझ्या पुत्राचपुत्राचेे माझ्यासाठीमाझ्यासाठी होमापहोमापर्र्णण करकर

या गोष्टी घडल्यानतंर देवाने अब्राहामाच्या िवश्वासाची
कसोटी घेण्याचे ठरवले. देवाने अब्राहामाला हाक मारली,
“अब्राहाम”,

आिण अब्राहाम म्हणाला, “मी येथे आहे”
2 देव म्हणाला, “तुझा एकुलता एक िप्रय पुत्र इसहाक याला घेऊन तू

मोिरया देशात जा आिण तेथे, मी सांगेन त्या डोंगरावर माझ्यासाठी त्याचे
होमापर्ण कर.”

3 तेव्हा अब्राहाम पहाटेस उठला, त्याने खोगीर घालून आपले गाढव
तयार केले; इसहाकाला व दोन सेवकांना आपल्या बरोबर घेतले तसेच
होमापर्णाकिरता लाकडे घेतली आिण मग ते सवर् देवाने सांिगतलेल्या
िठकाणी गेले. 4 तीन िदवस प्रवास केल्यानतंर अब्राहामाने वर पािहले

तेव्हा काही अतंरावर त्याला जेथे जायचे होते ते िठकाण िदसले. 5 मग
अब्राहाम आपल्या सेवकांना म्हणाला, “तुम्ही येथे गाढवा जवळ थांबा;
मी माझ्या मुलाला घेऊन त्या समोरच्या जागी जातो, व देवाची उपासना
करुन आम्ही माघारी येतो.”

6 अब्राहामाने लाकडे घेऊन मुल्याच्या खांद्यावर ठेवली; एक खास
सुरा (बळी देण्याकिरता) आिण िवस्तव घेतला. मग तो व त्याचा मुलगा
असे दोघे जण देवाची उपासना करण्यासाठी होमापर्णाच्या जागेकडे
संगती िनघाले.

7 इसहाकाने आपल्या बापास हाक मारली, “बाबा!”
अब्राहामाने उत्तर िदले, “काय माझ्या िप्रय मुला?”
इसहाक म्हणाला, “मला लाकडे व िवस्तव िदसतात, परतंु

होमापर्णासाठी कोंकरु? ते कोठे आहे?”
8 अब्राहामाने उत्तर िदले, “माझ्या लाडक्या बाळा, होमापर्णासाठी

लागणार ेकोंकरु देव आपल्याला योग्यवेळी देईल.”
तेव्हा अब्राहाम व त्याचा मुलगा संगती िनघाले 9 व देवाने सांिगलेल्या

िठकाणी ते जाऊन पोहोंचले, तेथे अब्राहामाने एक वेदी बांधली, त्याने
वेदीवर लाकडे रचली; नतंर त्याने आपला पुत्र इसहाक याला बांधून
वेदीवरील लाकडावर ठेवले; 10 मग अब्राहामाने आपल्या मुलाचा बळी
देण्यासाठी हातातील सुरा उंचावला.

11 परतंु तेवढ्यात, त्याच क्षणाला परमेश्वराच्या दतूाने त्याला
थांबवले; तो स्वगार्तून ओरडून त्याला म्हणाला, “अब्राहामा! अब्राहामा!”
अब्राहामाने उत्तर िदले, “मी येथे आहे.”
12 देवदतू म्हणाला, “तू आपल्या मुलाला मारु नकोस, िंकवा त्याला

कोणत्याही प्रकारची इजा करु नकोस; कारण आता मला खात्रीने
समजले की तू देवाला घाबरतोस आिण त्याचा आदर करतोस; कारण तू
माझ्यासाठी आपल्या एकुलत्या एका लाडक्या पुत्रालाही, अपर्ण
करावयास मागेपुढे न पाहता तयार झालास.”

13 आिण मग अब्राहामाने वर दृिष्ट करुन सभोंवार पािहले तेव्हा
त्याला एका झुडपात िंशगे अडकलेला एक एडका िदसला; मग त्याने
जाऊन तो घेतला व परमेश्वराला होमापर्णासाठी त्याचा बळी िदला. अशा
रीतीने अब्राहामाचा मुलगा इसहाक वांचला. 14 तेव्हा अब्राहामाने त्या
जागेला, “याव्हे ियर”े असे नाव िदले; आिण आजवर देखील, “या
डोंगरावर परमेश्वर िदसू शकतो असे लोक बोलतात.”

15 नतंर स्वगार्तून परमेश्वराच्या दतूाने अब्राहामास दसुऱ्यांदा हाक
मारली. 16 तो म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो की तू माझ्यासाठी तुझ्या
एकुलत्या एका लाडक्या मुलाचा बळी द्यावयांस मागे पुढे न पाहता तयार
झालास म्हणून मी परमेश्वर स्वतःची शपथ घेऊन तुला वचन देती की
17 मी खरोखर तुला आशीवार्द देईन व तुझी वाढ करीन; मी तुला
असंख्य वंशज देईन; तुझी संतती आकाशातील ताऱ्याइतकी,
समुद्रिकनाऱ्यावरील वाळू इतकी होईल असे मी करीन; आिण तुझी
संतती आपल्या सवर् शत्रुंचा पराभव करुन त्यांना िंजकेल. 18

पृथ्वीवरील प्रत्येक राष्ट्र  तुझ्या वंशजाद्वार ेआशीवार्द पावेल; तू माझ्या
सवर् आज्ञा पाळल्यास म्हणून मी हे करीन.”

19 मग अब्राहाम आपल्या सेवकाकडे मागे आला आिण अब्राहाम,
इसहाक व त्याचे सेवक असे सवर् िमळून प्रवास करीत मागे बरैशेबाला
गेले; आिण अब्राहामाने बरै-शेबा येथे वस्ती केली.

20 या सवर् गोष्टी घडल्यानतंर अब्राहामाला असा िनरोप आला, “पाहा
तुझा भाऊ नाहोर व त्याची बायको िमल्का यांनाही आता मुले झाली
आहेतच. 21 त्यांच्या पिहल्या मुलाचे नाव ऊस, दसुऱ्याचे बूज,
ितसऱ्याचे कमुवेल-हा आरामाचा बाप; 22 त्यानतंर केसेद, हजो,
िपलदाश, ियदलाप आिण बथुवेल अशी त्यांची नावे आहेत” 23 बथुवेल
िरबकाचा बाप होता. अब्राहामाचा भाऊ नाहोर याजपासून िमल्केला हे
आठ मुलगे झाले; 24 आिण त्याची स्त्रीगुलाम रऊेमा िहलाही त्याच्या
पासून तेबाह, गहाम, लहश व माका हे चार मुलगे झाले.

सारसारेचेाचा मृत्यमृत्युु

सारा एकशें सत्तावीस वषेर् जगली; 2 ती कनान देशातील
िकयार्थ-आरबा (म्हणजे होब्रोन) येथे मरण पावली; तेव्हा
अब्राहाम फार द:ुखी झाला व त्याने ितच्यासाठी रडून खूप
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शोक केला. 3 मग अब्राहाम आपल्या मृत बायको जवळून उठला व तो
हेथी लोकांस भेटण्यास गेला. तो म्हणाला, 4 “मी या देशाचा रिहवासी
नाही, तर परदेशी आहे; म्हणून माझ्या बायकोला पुरण्यासाठी मला जागा
नाही; तेव्हा मला जागेची गरज आहे, ती मला द्या.”

5 ते हेथी लोक अब्राहामाला म्हणाले, 6 “स्वामी, परमेश्वराच्या महान
नेत्यांपकैी आपण एक आम्हामध्ये आहा; आम्हाकडे असलेल्या
जागांपकैी चांगल्यातली चांगली जागा आपल्या मयतासाठी आपण घेऊ
शकता; आमच्या कफनाच्या जागांपकैी तुम्हाला हवी ती जागा तुम्ही
घेऊ शकता. अशा िठकाणी आपल्या पत्नीला पुरण्यास आम्ही कोणीही
मना करणार नाही.”

7 अब्राहाम उठला व अदबीने त्या लोकांना नमन करुन म्हणाला, 8

“तुम्हाला जर माझ्या मयत बायकोला पुरण्यासाठी खरोखर मला मदत
करावी असे वाटत असेल तर मग माझ्यातफेर्  सोहराचा मुलगा एफ्रनर्
याच्याकडे शब्द टाका; 9 त्याच्या मालकीच्या शेताच्या एका टोकाला
असलेली मकपेला येथील गुहा िवकत घेणे मला आवडेल; मी ितची
पुरपेूर िंकमत त्याला देतो, व ती माझ्या मालकीची स्मशानभुिम म्हणून
िवकत घेतो; त्या बद्दल तुम्ही सवर्जण साक्षी असावे.”

10 त्या वेळी तेथे एफ्रोन िहत्ती हा हेथी लोकान बसलेला होता; तो
त्या सवार्ंच्या देखत अब्राहामाला म्हणाला, 11 “नाही, नाही! माझे
स्वामी, मी पसेै घेणार नाही; येथे माझ्या लोकांसमक्ष ते शेत व ती गुहा मी
तुम्हाला देतो; तुम्ही तुमच्या बायकोला तेथे पुरा.”

12 मग अब्राहामाने हेथी लोकांस नमन केले; 13 अब्राहाम सवर्
लोकांसमक्ष एफ्रोनास म्हणाला, “परतंु मला त्या शेताची पूणर् िंकमत तुला
देऊन ते िवकत घ्यायचे आहे; त्याचे पसेै माझ्याकडून घे आिण मग मी
आपल्या मयतास तेथे मूठमाती देईन.”

14 एफ्रोनाने अब्राहामास उत्तर िदले, 15 “माझे स्वामी, माझे जरा
ऐका; जिमनीची िंकमत 10 पौंड चांदी आहे ही िंकमत तुम्हाला व मला
म्हणजे काय मोठे? तेव्हा त्यापेक्षा सरळ माझे शेत ताब्यात घ्या व तेथे
तुमच्या बायकोला मूठमाती द्या.”

16 अब्राहामाने ही िंकमतच असल्याचे समजून घेतले व त्याने
एफ्रोनला त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे चांदीची दहा नाणी (म्हणजे चारशे शेकेल
भार रुप्याची नाणी) तोलून िदली.

17 या प्रमाणे मम्रेच्या पूवेर्ला असलेले मकपेला येथील शेत, गुहा व
त्यातील सवर् झाडी यांवरील एफ्रोनाचा मालकी हक्क बदलून तो
अब्राहामाला िमळाला; 18 एफ्रोन व अब्राहाम यांच्यामध्ये ही मालकी
हक्काची अदलाबदल नगरातील सवर् लोकांसमक्ष झाली; 19 त्यानतंर मम्रे
(म्हणजे कनान देशातील हेब्रोन) जवळील त्या शेतातील गुहेत
अब्राहामाने आपली बायको सारा िहला पुरले. याप्रमाणे ते शेत, गुहा
इत्यािद िहत्तीकडून िवकत घेतल्यामुळे ती 20 अब्राहामाची मालमत्ता
झाली आिण त्याने त्या जागेचा आपल्या मयतासाठी स्मशानभूिम म्हणून
उपयोग केला.

इसहाकासाठीइसहाकासाठी पत्नीपत्नी

अब्राहाम आता फार म्हातारा झाला होता; परमेश्वराने
अब्राहामाला व त्याने जे जे केले त्या सवर् गोष्टीना
आशीवार्िदत केले होते. 2 अब्राहामाचा सवार्त म्हातारा

सेवक होता; तो त्याच्या सवर् मालमत्तेचा व घरदाराचा कारभार पाहणारा
मुख्य कारभारी होता. एकदा अब्राहामाने त्याला बोलावून म्हटले, “तू
आपला हात माझ्या मांडीखाली ठेव 3 आिण आकाश व पृथ्वी यांचा
िनमार्णकतार् परमेश्वर याजसमोर मला वचन दे की माझा मुलगा इसहाक
याला तू कनान देशातील कोणत्याच मुलीबरोबर लग्न करु देणार नाहीस;
आपण या कनान देशात राहतो हे खर ेपरतंु या देशातील कोणत्याच
मुलीबरोबर त्याला लग्न करु देणार नाहीस. 4 माझ्या देशाला, माझ्या
लोकांकडे जा आिण तेथून माझा मुलगा इसहाक याच्यासाठी नवरी
शोधून ितला येथे आण.”

5 त्याचा सेवक त्याला म्हणाला, “यदा कदािचत ती स्त्री माझ्याबरोबर
या देशात येण्यास तयार होणार नाही, तर मग माझ्याबरोबर तुमच्या
मुलास ज्या देशातून तुम्ही आला त्या देशात घेऊन जाऊ काय?”

6 अब्राहाम त्याला बजावून म्हणाला, “नाही, नाही, माझ्या मुलास त्या
देशाला घेऊन जाऊ नकोस. 7 स्वगार्च्या ज्या परमेश्वराने मला माझ्या
बापाच्या घरातून व आमच्या वंशजांच्या जन्मभूमीतून काढून वचन
देऊन येथे आणले व ही येथील नवीन भूमी मला व माझ्या वंशजास
वतन म्हणून िदली तो परमेश्वर तू तेथे जाऊन पोहोंचण्यापूवीर् त्याचा दतू
पाठवील आिण तू तेथून माझ्या मुलाकरीता नवरी आणशील. 8 परतंु ती
मुलगी तुझ्याबरोबर येथे येण्यास कबूल झाली नाही तर मग तू माझ्या
शपथेतून मोकळा होशील; परतंु काहीही झाले तरी माझ्या मुलाला
ितकडे िबलकूल घेऊन जाऊ नकोस.”

9 तेव्हा त्याच्या सेवकाने आपल्या धन्याच्या मांडीखाली हात ठेवून
तशी शपथ घेतली.

शोधशोध सुरुसुरु होतोहोतो

10 अब्राहामाचे दहा उंट घेऊन त्याचा सेवक िनघाला; त्याने
आपल्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या संुदर व मोलवान वस्तू देणग्या
देण्यासाठी घेतल्या; तो अराम-नहाराईम मेसोपोटेमीयातील (म्हणजे
मसोपटेम्या) नाहोर राहात असलेल्या नगरात गेला. 11 तो सेवक
नगराबाहेरच्या िविहरीजवळ गेला संध्याकाळी पाणी नेण्यासाठी बायका
तेथे येत असत. त्याने उटांना िवसावा घेण्यासाठी तेथे बसवले.

12 सेवक म्हणाला, “हे परमेश्वर देवा, तू माझा स्वामी अब्राहाम याचा
परमेश्वर आहेस; आजच त्याच्या मुलासाठी मला मुलगी सापडावी असे
कर; कृपया, माझा मालक अब्राहाम ह्याच्यावर एवढी दया कर. 13 मी
येथे या िविहरीजवळ उभा राहात आहे. 14 मी तर इसहाकासाठी योग्य
मुलगी िनवडण्याकिरता काही िवशेष खणेुचा शोध करीत आहे; तर असे
घडू दे, की मी ज्या मुलीस म्हणेन, ‘मुली तुझी पाण्याची घागर उतरुन
मला प्यायला पाणी दे,’ आिण ती जर असे म्हणेल, ‘प्या बाबा, आिण मी
तुमच्या उंटांसही पाणी पाजते;’ जर असे घडून येईल तर मग तीच
इसहाकासाठी योग्य नवरी असल्याचे तू िसद्ध केले आहेस असे होईल
आिण तू माझ्या स्वामीवर दया केली आहेस असे मला कळेल.”

नवरीनवरी सांपडतसांपडतेे

15 मग त्या सेवकाची प्राथर्ना संपली नाहीं तोंच अब्राहामाचा भाऊ
नाहोर याजपासून िमल्केला झालेल्या बथुवेलाची कन्या, िरबका नावाची
एक तरुणी खांद्यावर घागर घेऊन िविहरीपाशी आली; 16 ती फार
देखणी व संुदर मुलगी होती; ती कुमारी होती; ती पुरुषाबरोबर कधीच
िनजली नव्हती. िविहरीत उतरुन ितने घागर भरली. 17 तेव्हा सेवक
धावत जाऊन ितला म्हणाला, “मुली, तुझ्या घागरीतून मला थोडे पाणी
पाज.”

18 तेव्हा ताबडतोब िरबकेने आपल्या खांद्यावरील घागर उतरुन
त्याला पाणी पाजले; ती म्हणाली, “प्या बाबा;” 19 त्याचे पुरसेे पाणी
िपऊन झाल्यावर ती म्हणाली, “तुमच्या उंटांनाही भरपूर पाणी पाजते.”
20 मग ितने लगेच उंटासाठी घागर डोणीत ओतली आिण आणखी
पाणी आणण्याकिरता ती धावत िविहरीकडे गेली, या प्रमाणे ितने
सगळ्या उंटांना भरपूर पाणी पाजले.

21 तेव्हा तो सेवक अचंबा करुन ितच्याकडे पाहात रािहला;
परमेश्वराने आपल्या प्राथर्नेचे उत्तर देऊन आपला प्रवास यशस्वी केला
की काय अशी खात्री करण्याकिरता तो शांतपणे िवचार करीत उभा
रािहला. 22 उंटाचे पाणी िपणे झाल्यावर त्या सेवकाने िरबकेला पांच
औसं भाराची (म्हणजे अधार् शेकेल भाराची) सोन्याची आंगठी िदली;
तसेच त्याने प्रत्येकी पाच शेकेल भाराच्या दोन (म्हणजे दहा शेकेल
भाराच्या दोन) सोन्याच्या बांगड्या ितला िदल्या. 23 त्याने ितला
िवचारले, “मुली, तू कोणाची मुलगी आहेस? तुझ्या बापाचे नाव काय?
तुझ्या बापाच्या घरी आम्हा सवार्ंना उतरुन रात्री मुक्काम करावयास जागा
आहे काय?”

24 िरबकेने उत्तर िदले, “नाहोर व िमल्का यांचा मुलगा बथुवेल याची
मी कन्या;” आणखी ती पुढे म्हणाली, 25 “हो, तुमच्या उंटासाठी
आमच्यापाशी भरपूर गवत व पेंढा आहे आिण तुमच्या सवार्ंसाठी मुक्काम
करण्यास माझ्या बापाच्या घरी भरपूर जागा आहे.”
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26 तेव्हा सेवकाने नमन करुन परमेश्वराची उपासना केली. 27 तो
म्हणाला, “माझ्या स्वामीचा, अब्राहामाचा परमेश्वर धन्यवािदत आहे;
त्याची माझ्या स्वामीवर प्रेमदया आिण िनष्ठा आहे, माझ्या स्वािमच्या,
पुत्रासाठी योग्य अशा मुलीकडेच परमेश्वराने मला नेले आहे.”

28 नतंर िरबका धावत घरी गेली व ितने या सवर् गोष्टी आपल्या आईस
व घरच्या सवार्ंस सांिगतल्या; 29 िरबकेला लाबान नावाचा भाऊ होता;
सेवक ितच्याशी ज्या गोष्टी बोलला त्या ितने त्याला सांिगतल्या; या
सगळ्या तो शांतपणे ऐकत होत; आिण जेव्हा त्याने आपल्या बिहणीच्या
बोटातील सोन्याची आंगठी, व हातातील सोन्याच्या बांगड्या पािहल्या
तेव्हा तो घरातून िनघून पळत िविहरीकडे गेला; तेव्हा उंटा जवळ उभा
असलेला तो सेवक त्याला िविहरीपाशी िदसला. 31 लाबान त्याला
म्हणाला, “स्वामी येथे बाहेर याप्रमाणे उभे राहाण्याची गरज नाही;
परमेश्वराचे आशीवार्िदत स्वामी, आम्ही तुमचे स्वागत करतो, तुम्ही सवर्
आमच्या घरी या. मी तुमच्या मुक्कामासाठी खोली तयार करुन ठेवली
आहे; तसेच तुमच्या उंटांसाठी ही जागा केली आहे.”

32 तेव्हा अब्राहामाचा सेवक त्याच्या घरी गेला; लाबानाने उटांना
सोडवीण्यास त्याला मदत केली आिण गवत व पेंढा िदले; 33 आिण
त्याच्या पुढे जेवण वाढले; परतंु अब्राहामाच्या सेवकाने जेवण घेण्याचे
नाकारले; तो म्हणाला, “मी येथे येण्याचे कारण तुम्हाला
सांिगतल्यािशवाय जेवणार नाही.”
तेव्हा लाबान म्हणाला, “ठीक आहे, तुम्ही येथे कशासाठी आला ते

आम्हाला सांगा.”

िरबकिरबकेेसाठीसाठी सौदासौदा

34 तो सेवक म्हणाला, “मी अब्राहामाचा सेवक आहे; 35 परमेश्वराने
माझ्या स्वामीला सवर् बाबतीत आशीवार्द देऊन त्याचे कल्याण केले
आहे. माझा स्वामी आता एक थोर माणूस झाला आहे; परमेश्वराने त्याला
मेंढरांचे कळप, गुराढोरांची िखल्लार ेतसेच खूप सोने. चांदी, दासदासी,
उंट व गाढवे िदली आहेत. 36 सारा, ही माझ्या स्वामीची पत्नी, स्वामीने
त्याची सगळी मालमत्ता आपल्या मुलास िदली आहे. 37 माझ्या
स्वामीने सक्तीने माझ्याकडून वचन घेतले; तो म्हणाला, ‘आपण या
कनान देशात राहतो खर,े परतंु माझ्या मुलासाठी येथील कनानी
मुलीतून कोणतीच मुलगी बायको करुन देऊ नकोस; 38 माझ्या
स्वामीने मला शपथ घ्यावयास लावले व सांिगतले, तू माझ्या बापाच्या
देशात माझ्या आप्ता कडे, गणगोताकडे जा व तेथून माझ्या मुलाकिरता तू
नवरी शोधून आण.’ 39 मी माझ्या स्वामीला म्हणालो, ‘यदा कदािचत
तर नवरी मुलगा माझ्याबरोबर या देशात येण्यास कबूल झाली नाही तर?’
40 परतंु स्वामी, म्हणाले, ‘ज्या परमेश्वराची मी सेवा करतो तो त्याच्या
दतूाला तुझ्याबरोबर पाठवील व तो तुला मदत करील आिण तेथील
माझ्या आप्तांतून तू माझ्या मुलाकिरता नवरी आणशील; 41 परतंु माझ्या
बापाच्या देशात त्याच्या घरी तू जाशील आिण ते माझ्या मुलाकरीता
नवरी मुलगी द्यावयाचे नाकारतील तर मग तू माझ्या शपथेतून मोकळा
होशील.’

42 “आज मी या िविहरीपाशी आलो आिण परमेश्वराला प्राथर्ना केली,
‘हे माझ्या स्वामीच्या अब्राहामच्या परमेश्वरा, ही माझ्या प्रवासाची फेरी
सफळ कर; 43 पाहा, मी येथे या िविहरीजवळ उभा राहतो; येथे पाणी
भरण्यास येणाऱ्या तरुण मुलीची वाट पाहतो; ती आल्यावर मी ितला
िवचारीन, “मुली, कृपा करुन तुझ्या घागरीतून मला थोडे पाणी पाज!”
44 तेव्हा ती योग्य मुलगी िवशेष प्रकार ेअसे उत्तर देईल, ती म्हणेल,
“प्या बाबा, आिण मी तुमच्या उंटासाठी ही पाणी आणते,” असे घडेल
तेव्हा ती मुलगी माझ्या धन्याच्या मुलाकिरता परमेश्वराने िनवडलेली
नवरी आहे असे मी समजेन.’

45 “माझी प्राथर्ना संपण्याच्या आत िरबका खांद्यावर घागर घेऊन
पाणी भरण्यास िविहरीवर आली; ितने िविहरीत उतरुन पाणी आणले; मी
ितला म्हणालो, ‘मुली, कृपा करुन मला थोडे पाणी व्यावयाला दे.’ 46

तेव्हा ितने लगेच खांघावरुन घागर उतरवली आिण माझ्यासाठी पाणी
ओतीत ती म्हणाली, ‘बाबा, हे पाणी प्या आिण ितने माझ्या उंटांनाही
पाणी पाजले;’ 47 मग मी ितला िवचारले, ‘तू कोणाची मुलगी आहेस?
तुझ्या बापाचे नाव काय?’ ितने उत्तर िदले, ‘नाहोरापासून िमल्केला

झालेल्या बथुवेलाची मी कन्या;’ तेव्हा मग मी ितला सोन्याची आंगठी
आिण हातात घालण्यासाठी सोन्याच्या दोन बांगडया िदल्या; 48

त्यावेळी मी मस्तक लववून माझ्या धन्याच्या परमेश्वराची उपकारस्तुती
केली, कारण त्याने मला माझ्या स्वामीच्या भावाच्या मुलीला त्याच्या
मुलाकडे नेण्याचा योग्य मागर् दाखवला; 49 तेव्हा आता तुम्ही मला
सांगा; तुम्ही माझ्या धन्याशी खरपेणाने आिण दयाळूपणाने वागाल का?
आिण तुमची मुलगी त्याला देता का? की मुलगी देण्यास नकार देता?
बोला, काय करता हे मला नक्की सांगा म्हणजे मग मी काय करावे हे मला
समजेल.”

50 मग लाबान व बथुवेल यांनी उत्तर िदले, “आपण परमेश्वराच्या
प्रेरणेने आला आहा हे आम्ही समजतो; जे त्याच्या इच्छेप्रमाणे घडलेच
पािहजे ते आम्ही बदलू शकत नाही; 51 पाहा, िरबका तुमची आहे; ितला
तुम्ही घेऊन जा आिण ितला तुमच्या स्वामीच्या मुलाशी लग्न करु द्या.”

52 अब्राहामाच्या सेवकाने हे शब्द ऐकले आिण भूिमपयर्ंत लवून
परमेश्वराला नमन केले; 53 त्याने नवरीसाठी आणलेल्या मोलवान
भेटवस्तू म्हणजे िहरमेाणके यांनी मढवलेले सोन्याचांदीचे दागदािगने व
बरीच संुदर वस्त्रे िरबकेला िदली; त्याचप्रमाणे त्याने ितचा भाऊ व ितची
आई यांना ही मोलवान देणग्या िदल्या. 54 मग त्याने व त्याच्या
बरोबराच्या माणसांनी त्यांचे खाणेिपणे झाल्यावर रात्री तेथेच मुक्काम
केला; दसुऱ्या िदवशी उठल्यावर ते म्हणाले, “आता आम्ही आमच्या
स्वामीकडे माघारी जाण्यास िनघतो.”

55 तेव्हा िरबकेची आई व भाऊही म्हणाला, “िरबकेला आमच्याजवळ
थोडे िदवस म्हणजे िनदान दहा िदवस तरी राहू द्या; मग ती येईल.”

56 परतंु तो सेवक त्यांना म्हणाला, “कृपा करुन मला थांबवून घेऊ
नका; परमेश्वराने ही माझी फेरी सफळ केली आहे, तेव्हा आता मला
धन्याकडे परत जाऊ द्या.”

57 तेव्हा िरबकेचा भाऊ व आई म्हणाली, “आम्ही िरबकेला बोलावून
ितची काय इच्छा आहे ते िवचारतो;” 58 मग त्यांनी ितला बोलावून
िवचािरले, “अब्राहामाच्या या सेवकाबरोबर तू आता जाण्यास तयार
आहेस काय?”
ती म्हणाली, “होय, मी तयार आहे.”
59 तेव्हा त्यांनी िरबकेला अब्राहामाचा सेवक व त्याची माणसे यांच्या

सोबत जाण्यास परवानगी िदली; िरबकेचा लहानपणापासून सांभाळ
करणारी ितची दाईही त्यांच्याबरोबर गेली; 60 ते सवर् जाण्यास िनघाले
तेव्हा त्यांनी ितला िनरोप देताना आशीवार्द देऊन म्हटले,
“आमचे भिगनी,
तू लाखो लोकांची माता हो;
तुझी संतती त्यांच्या शत्रुंचा िबमोड करुन
त्यांची नगर ेिजकंून त्यांचा ताबा घेवोत.”
61 मग िरबका व ितच्या दाई-दासी उंटावर बसल्या आिण

अब्राहामाचा सेवक व त्याची माणसे यांच्या मागे िनघाल्या; अशा रीतीने
तो सेवक िरबकेला घेऊन माघार ेआपल्या घराकडे प्रवासास िनघाला.

62 ह्या वेळी इसहाक बरै-लहाय-रोई सोडून नेगेबात राहात होता. 63

तो एका संध्याकाळी ध्यानमनन करण्यास शेतात गेला असता त्याने
नजर वर करुन पािहले तेव्हा त्याला दरू अतंरावरुन उंट येताना िदसले;

64 िरबकेने नजर वर करुन इसहाकाला पािहले तेव्हा ती उंटावरुन
खाली उतरली. 65 ितने सेवकाला िवचारले, “शेतातून आपल्याला
भेटावयास सामोरा येत असलेला तरुण पुरुष कोण आहे?”
सेवकाने उत्तर िदले, “तो माझ्या स्वामीचा पुत्र आहे.” तेव्हा िरबकेने

बुरख्याने आपले तोंड झाकून घेतले.
66 सेवकाने इसहाकाला काय काय घडले त्यािवषयी सिवस्तर

सांिगतले; 67 मग इसहाकाने मुलीला आपल्या आईच्या तबंूत आणले;
त्या िदवशी िरबका त्याची बायको झाली; इसहाकाचे िरबकेवर फार प्रेम
जडले; त्यामुळे आपल्या आईच्या मरणानतंर िरबकेमुळे त्याला समाधान
िमळाले.

अब्राहामाचअब्राहामाचेे ककुुटटंंुुबब

अब्राहामाने पुन्हा लग्न केले, त्याच्या दसुऱ्या बायकोचे नाव
कटूरा होते. 2 कटुरलेा िजब्रान, यक्षान, मदान, िमद्यान,
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इश्बाक व शुह ही मुले झाली; 3 यक्षानास शबा व ददान ही दोन मुले
होती; अश्शूरी व लऊमी लदशूी लोक हे ददानाचे वंशज होते; 4 एफा,
एफर, हनोख, अबीदा व एल्दा हे िमद्यानाचे मुलगे होते; ही सवर् मुले
अब्राहामापासून कटूरलेा झाली. 5 मरण्यापूवीर् अब्राहामाने आपल्या
गुलाम िस्त्रयांच्या मुलांसाठी काही देणग्या िदल्या; त्याने या मुलांना
इसहाकापासून वेगळे करुन दरू पूवेर्कडील देशात पाठवून िदले; नतंर
त्याने आपली सगळी मालमत्ता इसहाकाला िदली.

7 अब्राहाम एकशे पचं्याहत्तर वषेर् जगला; 8 त्याला दीघर्काळ सुखी व
समाधानी जीवन लाभले; मग तो अशक्त होऊन मरण पावला व आपल्या
पूवर्जास जाऊन िमळाला; 9 इसहाक व इश्माएल या त्याच्या मुलांनी
त्याला सोहराचा मुलगा एप्रोन िहत्ती याच्या मम्रेच्या पूवेर्कडे असलेल्या
शेतातील मकपेला गुहेत सारचे्या जवळ पुरले; 10 अब्राहामाने िहत्ती
लोकांकडून िवकत घेतलेली हीच ती गुहा. 11 अब्राहामाच्या मृत्यूनतंर
परमेश्वराने त्याचा मुलगा इसहाक याला आशीवार्िदत केले आिण त्यानतंर
ही इसहाक बरै-लहाय-रोई येथेच राहू लागला.

12 अब्राहामापासून सारचेी दासी हागार िहला झालेल्या इश्माएलाची
ही वंशावळ; 13 इश्माएलाच्या मुलांची नावे अशी. नबायाथ हा त्याचा
पिहला मुलगा; नतंर केदार जन्मला, मग अदबील, िमबसाम, 14 िमश्मा,
दमुा, मस्सा, 15 हदद, तेमा, यतूर, नापीश व केदमा; 16 अशी
इश्माएलाच्या पुत्रांची नावे होती; प्रत्येक मुलाच्या पिरवार गटाचा एक
तळ होता; पुढे त्याचेच एक गांव बनले; हे बारा पुत्र आपापल्या
लोकासहीत बारा वंशाचे संस्थापक सरदार झाले. 17 इश्माएल एकशें
सदतीस वषेर् जगला नतंर तो मेला आिण आपल्या पूवर्जांमध्ये गोळा
झाला; 18 त्याचे वंशज सवर् वाळवंट भागात तळ देत रािहले; हा भाग
िमसर जवळील हवीलापासून शूरपयर्ंत आहे आिण तो शूरपासून पार
अश्शूरपयर्ंत जातो. अश्शूर इश्माएलाचे वंशज अधूनमधून आपल्याच
भाऊबदंावर हल्ला करीत असत.

इसहाकाचाइसहाकाचा ववंशंश
19 इसहाकाची घराणी अशी, अब्राहामाला इसहाक नावाचा मुलगा

होता. 20 तो चाळीस वषार्ंचा झाला तेव्हा त्याने पदन अराम येथील
अरामी बथुवेलाची कन्या व लाबान याची बहीण िरबका इजशी लग्न केले.
21 इसहाकाच्या बायकोला मूलबाळ होईना म्हणून इसहाकाने
िरबकेसाठी परमेश्वराची प्राथर्ना केली; परमेश्वराने इसहाकाची प्राथर्ना
ऐकली आिण िरबका गभर्वती झाली.

22 ती गरोदर असताना ितच्या उदरातील दोन मुले एकमेकांशी झगडू
लागली; तेव्हा परमेश्वराची प्राथर्ना करुन ती म्हणाली, “परमेश्वरा, मला हे
असे का होत आहे?” 23 परमेश्वर ितला म्हणाला,
“दोन राष्ट्र ाचे राज्यकतेर्
तुझ्या उदरातून जन्म घेतील;
एक मुलगा दसुऱ्यापेक्षा बलवान होईल;
वडील मुलगा धाकट्याची सेवा करील.”
24 मग िरबकेची प्रसूतीची वेळ आली तेव्हा ितला जुळी मुले झाली;

25 पिहला मुलगा तांबूस रगंाचा होता, त्याचे अगं जणूकाय केसाळ
झग्यासारखे होते; म्हणून त्याचे नाव एसाव (म्हणजे केसाळ) असे ठेवले.
26 पाठोपाठ दसुरा मुलगा जन्मला तेव्हा त्याने एसावाची टाच हाताने
घट्ट धरली होती; म्हणून त्याचे नाव याकोब असे ठेवले. िरबकेला ही
जुळी मुले झाली तेव्हा इसाहक साठ वषार्ंचा होता.

27 ही जुळी मुले वाढत जाऊन मोठी झाली तेव्हा एसाव तरबेज
िशकारी झाला; शेताशेतातून व रानावनातून िफरण्याची त्याला आवड
होती. पण याकोब शांत होता तो त्याच्या तबंूत रािहला. 28 एसाव
इसहाकाचा आवडता होता; त्याने िशकार करुन आणलेल्या प्राण्यांचे
मांस खाणे इसहाकाला आवडत असे; परतंु याकोब िरबकेचा आवडता
होता.

29 एके िदवशी एसाव िशकारीहून परत आला; तो फार थकलेला
होता व भुकेने अगदी गळून गेला होता. याकोब मसुरीच्या लाल डाळीचे
वरण िशजवीत होता. 30 तेव्हा एसाव याकोबाला म्हणला, “मी भुकेने
व्याकूळ झालो आहे तर मला थोडे तांबड्या डाळीचे वरण खावयास घेऊ
दे;” यावरुन लोक त्याला अदोम (म्हणजे तांबडा) म्हणत.

31 परतंु याकोब म्हणाला, “त्याबद्दल तू मला आजच तुझा
ज्येष्ठपणाचा हक्क िदला पािहजेस.”

32 एसाव म्हणाला, “भुकेने माझा प्राण चालला आहे, मी जर मेलो तर
माझ्या बापाची मालमत्ता मला काय उपयोगाची? तेव्हा मी माझ्या
ज्येष्टपणाचा हक्क तुला देतो.”

33 परतंु याकोब म्हणाला, “तर प्रथम, तू तुझा ज्येष्ठपणाचा वारसा
हक्क मला देशील अशी शपथ माझ्याशी वाहा.” तेव्हा एसावाने तशी शपथ
वािहली; अशा रीतीने एसावाने आपल्या बापाकडून िमळणाऱ्या सगळ्या
मालमत्तेचा व ज्येष्टपणाचा आपला वारसा हक्क आपला धाकटा भाऊ
याकोब याला मोबदला म्हणून िदला. 34 मग याकोबाने त्याला भाकर व
मसुरीच्या डाळीचे वरण िदले. एसावाने ते खाल्ले व पाणी िपऊन
झाल्यावर तो तेथून िनघून गेला. अशा रीतीने आपल्या बापाकडून
िमळणाऱ्या ज्येष्ठपणाच्या हक्काची एसावाने बेपवार्ईने कदर केली नाहीं.

इसहाकइसहाक अबीमलअबीमलेेखाशीखाशी खोटखोटेे बोलतोबोलतो

पूवीर् अब्राहामाच्या काळात मोठा दषु्काळ पडला होता
त्यासारखा दसुरा दषु्टकाळ आताही पडला; तेव्हा इसहाक
पिलष्ट्यांचा राजा अबीमलेख याजकडे गरार नगरात गेला.

2 परमेश्वराने त्याला दशर्न देऊन म्हटले, “तू िमसर देशात जाऊ
नकोस; तर मी सांिगतलेल्या देशातच राहा; 3 तू तेथे राहा आिण मी तेथे
तुझ्याबरोबर असेन; मी तुला आशीवार्िदत करीन; ही सवर् भूमी मी तुला
आिण तुझ्या वंशजांना देईन; तुझा बाप अब्राहाम याला मी जे जे देण्याचे
वचन िदले आहे ते सवर् मी पूणर् करीन. 4 मी तुमची संतनी आकाशातील
ताऱ्यांइतकी करीन आिण हे सवर् देश मी तुमच्या वंशजांस देईन; तुमच्या
वंशजांमुळे पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्र े मी आशीवार्दीत करीन; 5 कारण तुझा
बाप अब्राहाम याने माझ्या आज्ञा, िनयम व कायदे पाळले आिण मी
सांिगतलेल्या गोष्टी केल्या.”

6 म्हणून मग इसहाक गरार नगरातच वस्ती करुन रािहला. 7

इसहाकाची बायको िरबका अितशय देखणी होती. तेथील लोकांनी
िरबके िवषयी इसहाकाला िवचारले तेव्हा, “ती माझी बहीण आहे,” असे
त्याने उत्तर िदले; “ती माझी बायको आहे.” असे सांगण्याची इसहाकाला
भीती वाटली कारण िरबका िमळिवण्यासाठी कोणीही त्याचा घात केला
असता.

8 बराच काळ तेथे रािहल्यावर एकदा िखडकीतून बाहेर पाहताना
इसहाक िरबकेशी प्रेमाचे खेळ खेळण्यात रगंल्याचे अबीमलेखाला
िदसले. 9 तेव्हा त्याने इसहाकाला बोलावून िवचारले, “ही स्त्री तुझी
बायको आहे ना? मग ती तुझी बहीण आहे असे तू आम्हाला का
सांिगतलेस?”
इसहाक म्हणाला, “मला अशी भीती वाटली की ितला

िमळिवण्याकिरता तुम्ही कोणीही मला मारुन टाकाल.”
10 अबीमलेख म्हणाला, “तू आम्हाशी असे वागून ही वाईट गोष्ट

केलीस; कारण आमच्या लोकातून कोणीही तुझ्या बायको बरोबर
िनजला असता आिण त्यामुळे त्याच्या माथी मोठे पाप लागून तो
अपराधी ठरला असता.”

11 म्हणून अबीमलेखाने सवर् लोकांना हुकूम देऊन बजावून ठेवले; तो
म्हणाला, “या माणसाला िंकवा याच्या बायकोला कोणीही हात लावू नये
आणी जर कोणी तसे करील तर त्याला िजवे मारण्यात येईल.”

इसहाकइसहाक श्रीमश्रीमंतंत होतोहोतो

12 इसहाकाने त्या देशात धान्य पेरले; आिण त्या वषीर् त्याला
भरमसाट पीक आले. परमेश्वराने त्याला भरपूर आशीवार्द िदला. 13

इसहाकाने भरपूर संपत्ती िमळवली आिण तो खूप श्रीमतं झाला; 14

त्याच्याकडे शेरड्यामेंढ्यांचे कळप व गुराढोरांची िखल्लार ेपुष्कळ होती;
त्यावरुन पिलष्टी लोक त्याचा हेवा करु लागले; 15 म्हणून त्याचा बाप
अब्राहाम याच्या हयातीत पूवीर् त्याच्या नोकरांचाकरानी खणलेल्या सवर्
िविहरी पिलष्टी लोकांनी मातीने बुजवून सपाट केल्या; 16 तेव्हा
अबीमलेख इसहाकास म्हणाला, “आता तू आमचा देश सोडून िनघून जा
कारण आमच्यापेक्षा तू अिधक शक्तीमान झाला आहेस.”
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17 म्हणून इसहाकाने तो देश सोडला व गराराच्या एका लहान
नदीजवळ त्याने तळ िदला आिण तेथेच त्याने वस्ती केली. 18 याच्या
बरचे वषेर् आधी अब्राहामाने आपल्या हयातीत बऱ्याच िविहरी खणल्या
होत्या; परतंु अब्राहामाच्या मरणानतंर त्या पिलष्टी लोकांनी मातीने
बुजिवल्या होत्या; त्यामुळे इसहाकाने मागे जाऊन त्या परत खणून
घेतल्या त्या िविहरींना त्याच्या वडीलांनी िदलेली नावच पुन्हा त्याने
िदली. 19 त्याच्या नोकरांनी एक िवहीर नदीजवळ खणली; तेव्हा त्या
िविहरीत त्यांना एक जीवंत पाण्याचा झरा लगला; 20 परतंु गरार
खोऱ्यातील गुराख्यांनी इसहाकाच्या गुराख्यांशी हुज्जत घातली; ते
म्हणाले, “हे पाणी आमचे आहे.” त्या लोकांनी आपल्याशी त्या जागी
भांडण केले म्हणून इसहाकाने त्या िविहरीचे नाव “एसेक” ठेवले.

21 मग इसहाकाच्या नोकरांनी दसुरी िवहीर खणली; तेथील लोकही
ितच्यावरुन भांडले म्हणून इसहाकाने त्या िविहरीचे नाव “िसतना”
ठेवले.

22 इसहाक तेथुन पुढे गेला आिण त्याने आणखी एक िवहीर खणली;
तेव्हा मात्र कोणीही भांडण करावयास आले नाही म्हणून इसहाकाने ितचे
नाव “रहोबोथ” ठेवले. इसहाक म्हणाला, “आता मात्र परमेश्वराने
आम्हासाठी जागा शोधून िदली आहे; आता या देशात आमची भरभराट
होईल; आिण आम्हाला यश िमळेल.” 23 तेथून इसहाक बरै-शेबा येथे
गेला; 24 त्याच रात्री परमेश्वराने इसहाकाला दशर्न देऊन म्हटले,
“इसहाका, तुझा बाप अब्राहाम याचा देव मी आहे; तर िभऊ नकोस,
कारण मी तुझ्याबरोबर आहे; मी आपला सेवक अब्राहाम याच्याकिरता
तुला आशीवार्िदत करीन.” आिण तुझा वंश खूप वाढवीन. 25 तेव्हा
इसहाकाने परमेश्वरा किरता तेथे एक वेदी बांधली व परमेश्वराची उपासना
व उपकार स्तुती केली; व त्याने तेथे आपला तळ िदला; तेथेच त्याच्या
नोकरांनी एक िवहीर खणली.

26 त्यानतंर एके िदवशी अबीमलेख राजा आपला सल्लागार अहुज्जाथ
व आपला सेनापती पीकोल यांना बरोबर घेऊन गरार येथून इसहाकाला
भेटावयास आला.

27 इसहाकाने िवचारले, “तुम्ही या अगोदर माझ्याशी िमत्रासारखे
वागला नाही, एवढेच नव्हे तर माझ्यावर जोर करुन तुम्ही मला तुमचा
देश सोडणे भाग पाडले; मग आता माझ्याकडे का आलात?”

28 त्यांनी उत्तर िदले, “परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे हे आम्हाला आता
पूणर्पणे समजले आहे; आम्हाला असे वाटते की आपण आता
आपल्यामध्ये एक करार करावा; तू आम्हाला वचन द्यावे अशी आमची
इच्छा आहे; 29 आम्ही तुला त्रास िदला नाही त्याच प्रमाणे आता तुही
आम्हाला त्रास देणार नाही असा तू आमच्याशी करार करावा; आम्ही
तुला घालवून िदले हे खर ेआहे, परतंु तुला आम्ही शांतीने जाऊ िदले;
परमेश्वराने तुला आशीवार्िदत केले आहे ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे.”

30 तेव्हा इसहाकाने त्यांना मेजवानी िदली; त्यांनी आनदंाने भरपूर
खाणे िपणे केले, 31 दसुऱ्या िदवशी सकाळी त्या प्रत्येकाने वचन िदले
आिण शपथ वािहली; नतंर ते लोक शांतीने आपल्या घरी गेले.

32 त्याच िदवशी इसहाकाच्या नोकरांनी येऊन त्यांनी खणलेल्या
िवहीरी िवषयी त्याला सांिगतले. ते म्हणाले, “त्या िविहरीत आम्हांस
मुबलत पाणी लागले आहे;” 33 तेव्हा इसहाकाने त्या िविहरीचे नांव
“शेबा” ठेवले; आिण त्या नगराला अजूनही “बरै शेबा” म्हटले जाते.

एसावाच्याएसावाच्या बायकाबायका

34 एसाव चालीस वषार्ंचा झाल्यावर त्याने दोन हेथी िस्त्रयांशी लग्ने
केली, एकीचे नांव होते यहूदीथ, ही बरैी िहत्तीची मुलगी, आिण दसुरीचे
नांव होते बासमथ, ही एलोन िहत्तीची मुलगी; 35 हेथी बायकांमुळे
इसहाक व िरबका द:ुखाने अस्वस्थ झाले.

वारसावारसा हक्काहक्का ससंबंबंधंीधी प्रश्नप्रश्न

इसहाक म्हातारा झाल्यावर त्याची दृिष्ट मदं झाली व त्याला
स्पष्ट िदसेनासे झाले; एके िदवशी त्याने आपला वडील
मुलगा एसाव याला बोलावून म्हटले, “एसावा, माझ्या मुला;”

आिण एसाव म्हणाला, “मी येथे आहे”

2 इसहाक म्हणाला, “पाहा, मी आता म्हातारा झालो आहे, कदािचत
लवकरच मी मरने; 3 तेव्हा तू तुझे धनुष्य व बाणांचा भाता घेऊन
िशकारीस जा आिण माझ्यासाठी िशकार घेऊन ये. 4 आिण त्या
िशकारीचे मला आवडणार ेरुचकर जेवण तयार करुन माझ्याकडे आण
म्हणजे मग मी ते खाईन व मरण्यापूवीर् तुला आशीवार्द देईन.” 5

त्याप्रमाणे एसाव िशकारीस गेला.
इसहाक एसावला या गोष्टी सांगत असताना िरबका ऐकत होती. 6 ती

आपला मुलगा याकोब याला म्हणाली, “नीट लक्ष देऊन ऐक; तुझा बाप
एसावाशी बोलताना मी ऐकले; 7 तुझा बाप म्हणाला, ‘माझ्यासाठी
िशकार घेऊन ये आिण त्याचे रुचकर जेवण करुन माझ्याकडे घेऊन ये
म्हणजे मी ते खाईन आिण मरण्यापूवीर् तुला आशीवार्द देईन.’ 8 तेव्हा
ऐक, आिण मी सांगते ते कर; 9 चटकन आपल्या कळपाकडे जा आिण
त्यातून दोन चांगले करडे घेऊन मला आणून दे; मी त्यांचे तुझ्या
बापाच्या आवडीचे जेवण तयार करते, 10 मग ते जेवण तुझ्या बापाकडे
घेऊन जा, म्हणजे मग ते खाऊन तुझा बाप मरण्यापूवीर् तुला आशीवार्द
देईल.”

11 परतंु याकोब आपली आई िरबका िहला म्हणाला, “माझा भाऊ
केसाळ अगंाचा आहे; मी त्याच्या सारखा केसाळ अगंाचा नाही; 12

माझ्या बापाने जर मला चाचपून पािहले तर मग मी एसाव नाही हे त्यांना
समजेल आिण मग फसवणूक केल्याबद्दल माझा बाप मला
आशीवार्दाच्या ऐवजी शाप देईल.”

13 तेव्हा िरबका त्याला म्हणाली, “जर काही गडबड झाली तर
त्याबद्दलचा दोष मी माझ्या स्वतःवर घेईन, मी सांगते ते कर; लवकर
जाऊन दोन करडे माझ्याकडे घेऊन ये.”

14 तेव्हा त्याने जाऊन ते करडे आईकडे आणले; मग ितने त्यांचे
त्याच्या बापाच्या िवशेष आवडीचे रुचकर जेवण तयार केले; 15 नतंर
ितने एसावाच्या आवडीचे कपडे काढले आिण ते धाकट्या मुलाच्या
म्हणजे याकोबाच्या अगंावर चढवले; 16 तसेच ितने करडांचे कातडे
याकोबाच्या हातावर व मानेवर लावले; 17 मग ितने स्वतः
इसहाकासाठी तयार केलेले िवशेष रुचकर जेवण आणून याकोबाला
िदले;

18 ते घेऊन याकोब आपल्या बापाकडे गेला आिण त्याने बापाला
हाक मारली, “बाबा!”
त्याचा बाप म्हणाला, “काय मुला; तू कोण आहेस?”
19 याकोब म्हणाला, “मी तुमचा वडील मुलगा एसाव आहे; तुम्ही

सांगितल्याप्रमाणे सवर्काही करुन मी तुमच्यासाठी जेवण घेऊन आलो
आहे; तेव्हा आता उठून जेवावयास बसा व तुमच्यासाठी िशकार करुन
आणलेले मांस खा आिण मग मला आशीवार्द द्या.”

20 परतंु इसहाक आपल्या मुलाला म्हणाला, “एवढया लवकर तुला
िशकार कशी काय िमळाली?”
याकोब म्हणाला, “कारण तुमच्या परमेश्वराने मला लवकर िशकार िमळू

िदली.”
21 मग इसहाक आपल्या मुलाला म्हणाला, “माझ्या मुला, जरा

माझ्याजवळ ये, म्हणजे मी तुला चाचपून पाहतो, मग चाचपण्यावरुन तू
खरचे एसाव आहेस का? ते मला समजेल”

22 तेव्हा याकोब आपल्या बापाजवळ गेला; त्याला चाचपून इसहाक
म्हणाला, “तुझा आवाज तर याकोबाच्या आवाजासारख आहे परतंु तुझे
हात मात्र एसावाच्या हातासारखे केसाळ आहेत.” 23 तो याकोब आहे
असे इसहाकाला समजले नाही कारण त्याचे हात एसावाच्या हाता
सारखे केसाळ होते; म्हणून त्याने याकोबाला आशीवार्द िदला.

24 तो म्हणाला, “तू खरचे माझा मुलगा एसावच आहेस काय?”
याकोबाने उत्तर िदले, “होय बाबा, मी एसावच आहे.”

याकोबयाकोब इसहाकालाइसहाकाला ययुकु्तीनक्तीनेे फसवतोफसवतो

25 मग इसहाक म्हणाला, “तू जेवण माझ्याकडे आण, मी ते खाईन,
मग तुला आशीवार्द देईन.” तेव्हा याकोबाने आपल्या बापाला जेवण
िदले; ते त्यानी खाल्ले, त्याने त्यांना द्राक्षमद्यही िदले, आिण ते ते प्याले.

26 मग इसहाक त्याला म्हणाला, “माझ्या मुला जरा माझ्याजवळ ये व
मला मुका दे.” 27 मग याकोब आपल्या बापाजवळ गेला आिण त्याने
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बापाचे चंुबन घेतले; इसहाकाला एसावाच्या कपडयांचा वास आला;
तेव्हा त्याने त्याला आशीवार्द िदला; तो म्हणाला,
“परमेश्वराने आशीवार्द िदलेल्या,
िपकाने भरलेल्या शेताच्या सुगधंासारख माझ्या मुलाचा सुगधं

दरवळत आहे.
28 परमेश्वर तुला भरपूर पाऊस देवो म्हणजे हगंामाच्या वेळी
तुझी सुपीक शेते तुला भरपूर धान्य व द्राक्षारस देतील.

29 सवर् लोक तुझी सेवा करोत;
राष्ट्र े तुझ्यापुढे नमोत;
तू तुझ्या भावांवर राज्य करशील;
ते तुला वंदन करतील व तुझ्या आज्ञा पाळतील;
तुला शाप देणार ेशािपत होतील
आिण तुला आशीवार्द देणार ेआशीवार्िदत होतील.”

एसावालाएसावाला िदलिदलेेलाला आशीवार्दआशीवार्द

30 इसहाकाने याकोबाला आशीवार्द देण्याचे संपिवले. त्यानतंर
याकोब आपल्या बापापासून िनघून गेला तोंच एसाव िशकारीहून आला.
31 त्याने आपल्या बापाच्या िवशेष आवडीचे रुचकर भोजन तयार केले,
व तो ते घेऊन आपल्या बापाकडे आला, तो बापाला म्हणाला, “बाबा,
उठा आिण तुमच्या मुलाने िशकार करुन आणलेल्या मृग मांसाचे हे
रुचकर जेवण खा; आिण मग मला आशीवार्द द्या.”

32 परतंु इसहाक त्याला म्हणाला, “तू कोण आहेस?”
त्याने उत्तर िदले, “बाबा, मी तुमचा मुलगा, वडील मुलगा एसाव आहे.”
33 मग इसहाक अितशय अस्वस्थ झाला; तो म्हणाला, “तर मग तू

येण्याअगोदर ज्याने जेवण तयार करुन मला आणून िदले तो कोण
होता? मी ते सवर् जेवण खाल्ले आिण त्याला आशीवार्दही िदला. तो
आशीवार्द मागे घेण्यास आता फार उशीर झाला आहे; तो त्याला
िमळणार.”

34 एसावाने आपल्या बापाचे शब्द ऐकले तेव्हा त्याला फार राग आला
व तो िखन्न झाला; हबंरडा फोडून तो बापाला म्हणाला, “तर मग मला ही
आशीवार्द द्या हो बाबा!”

35 इसहाक म्हणाला, “तुझ्या भावाने मला फसवले; तो आला व तुझा
आशीवार्द घेऊन गेला.”

36 एसाव म्हणाला, “त्याचे नाव याकोब (म्हणजे यकु्तीबाज, िंकवा
यकु्तीने िहरावून घेणारा) असे आहे ते त्याला योग्यच आहे; त्याने मला
दोनदा फसवले; आहे त्याने माझा ज्येष्ठपणाचा हक्क िहरावून घेतला
आिण आता त्याने माझा आशीवार्दही काढून घेतला आहे.” मग एसाव
पुढे म्हणाला, “बाबा माझ्याकिरता तुम्ही काही आशीवार्द राखून ठेवला
आहे काय?”

37 इसहाकाने उत्तर िदले, “नाही बाळा, आता फार उशीर झाला
आहे; मी याकोबाला तुझ्यावर धनीपणा करण्याचा अिधकार िदला आहे,
आिण तुझे बधंू तुझे सेवक होतील असाही आशीवार्द िदला आहे; त्याच
प्रमाणे त्याला भरपूर धान्य व द्राक्षारस िमळावा असाही आशीवार्द िदला
आहे; तेव्हा माझ्या बाळा, आता तुला द्यावयाला काही रािहले नाही.”

38 परतंु एसाव आपल्या बापाला िदनवणी करीतच रािहला; तो
म्हणाला, “बाबा तुमच्याकडे एकच आशीवार्द होता काय? बाबा, माझे
बाबा, मलाही आशीवार्द द्या हो!” असे म्हणत तो टाहो फोडून रडू
लागला!

39 तेव्हा इसहाक म्हणाला,
“तुला चांगल्या सुपीक जिमनीवर राहावयास िमळणार नाही
व तुला भरपूर पाऊसही िमळणार नाही;

40 जगण्यासाठी तुला झगडावे लागेल;
आिण तु तुझ्या भावाचा गुलाम होशील,
परतंु तू स्वततं्र होण्यासाठी लढशील
आिण तुझ्या भावाचे िनयतं्रण झुगारुन देशील व त्याच्या पासून वेगळा

होशील.”
41 त्यानतंर आपला आशीवार्द िहरावून घेतल्याबद्दल एसाव

याकोबाचा द्वेष करु लागला; एसाव िवचार करुन स्वतःशीच म्हणाला,

“लवकरच माझा बाप मरुन जाईल आिण बापाच्या िवयोगामुळे मला द:ुख
होईल; परतंु त्यानतंर मात्र मी याकोबाला ठार मारीन.”

42 याकोबाला ठार मारण्याचा बेताचा िरबकेला सुगावा लागला; तेव्हा
ितने त्याला बोलावून घेतले; मग ती त्याला म्हणाली, “माझ्या बाळा,
ऐक, तुझा भाऊ तुला ठार मारण्याचा बेत करीत आहे; 43 तेव्हा बाळा,
मी सांगते ते कर; हारान प्रांतात माझा भाऊ लाबान राहत आहे,
त्याच्याकडे जाऊन तू लपून राहा. 44 तुझ्या भावाचा राग शांत होईपयर्ंत
थोडा काळ त्याजकडे राहा. 45 तू त्याला काय केलेस हे थोडया
काळाने तो िवसरुन जाईल; मग सेवक पाठवून मी तुला मागे बोलावून
घेईन एकाच िदवशी मी माझ्या दोन्हीही मुलांना अतंरावे असे न होवो.”

46 मग िरबका इसहाकाला म्हणाली, “तुमचा मुलगा एसाव याने हेथी
स्त्रीयांशी लग्न केले, मला त्यांच्यामुळे जीव नकोसा झाला आहे, कारण
त्या काही आपल्यापकैी नाहीत; जर याकोबाने ही यांच्या सारख्या
स्थािनक स्त्रीयांशीं लग्न केले तर मात्र मी मेलेलीच बरी.”

नतंर इसहाकाने याकोबाला बोलावून त्याला आशीवार्द
िदला नतंर त्याने त्याला बजावून आज्ञा िदली; तो म्हणाला,
“तू कनानी मुलीपकैी कोणत्याच मुलीशी लग्न करता कामा

नये; 2 तेव्हा तू आता येथून नीघ, व पदल अरामात बथुवेल तुझ्या
आईचे वडील बथुवेल याच्या कडे जा. तुझ्या आईचा भाऊ लाबान तेथे
राहातो आिण त्याच्या मुलीपकैीच एकीशी लग्न कर. 3 मी सवर्समथर् देव
याची प्राथर्ना करतो की त्याने तुला आशीवार्िदत करावे; आिण तुला खूप
मुले द्यावीत तू महान राष्ट्र ाचा िपता व्हावे अशी प्राथर्ना करतो. 4 तसेच
परमेश्वराने अब्राहामाला व त्याच्या संततीला जसा आशीवार्द िदला
तसाच आशीवार्द त्याने तुला व तुझ्या संततीलाही द्यावा अशी मी प्राथर्ना
करतो; आिण मी आणखी अशी ही प्राथर्ना करतो की जो हा देश
परमेश्वराने अब्राहामाला िदला व ज्यात तू राहातोस त्या देशाचा त्याने
तुला मालक करावे.”

5 अशी रीतीने इसहाकाने याकोबाला पदन अराम येथे पाठवले; तेव्हा
याकोब पदन अराम येथील अरामी बथूवेलाचा मुलगा व आपली आई
िरबका िहचा भाऊ, लाबान याच्याकडे गेला.

6 एसावाला कळले की आपला बाप इसहाक याने याकोबला आपला
आशीवार्द िदला, व याकोबाने कोणत्याच कनानी िस्त्रशी लग्न करु नये
अशी आज्ञा िदली, तसेच बायको शोधण्यासठी त्याने याकोबाला पदन
अराम येथे पाठवून िदले; 7 आिण याकोबही आपल्या आईबापाची
आज्ञा मानून पदन अरामास गेला ह्या ही गोष्टी एसावास कळाल्या; 8 या
सवर् गोष्टींवरुन आपल्या बापाला आपल्या मुलांनी कोणत्याच कनानी
मुलीशी लग्न करु नये असे वाटते हे एसावाला उमगले 9 एसावाला
अगोदरच दोन कनानी बायका होत्या, म्हणून तो इश्माएलाकडे गेला
आिण त्याने आणखी एका स्त्रीशी म्हणजे इश्माएलाची मुलगी महलथ
िहच्याशी लग्न केले, इश्माएल अब्राहामाचा मुलगा होता आिण महलथ
नबायोथाची बहीण.

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे िनवासस्थानिनवासस्थान-बबेेथथेेलल
10 याकोबाने बरै-शेबा सोडले व तो हारानाला गेला; 11 प्रवास

करताना सूयर् मावळला म्हणून त्याने एके जागी रात्रीं मुक्काम केला; तेथे
रात्रीं झोंपताना त्याला एक धोंडा िदसला तो उशास घेऊन तो रात्रीं
तेथेच झोंपला; 12 तेव्हा त्याला एक स्वप्न पडले; स्वप्नात एक उंच
िशडी आहे, ितचे एक टोक जिमनीवर व दसुर ेटोक वर स्वगार्पयर्ंत
पाहोचलेले आहे असे त्याने पािहले; 13 याकोबाने पािहले की देवदतू
िशडीवर चढत व उतरत आहेत. िशडीवरती परमेश्वर उभा असल्याचे
त्याला िदसले; परमेश्वर त्याला म्हणाला, “तुझे आजोबा अब्राहाम व तुझे
वडील इसहाक यांचा मी परमेश्वर व देव आहे; तू ज्या भूिमवर झोंपला
आहेस ती भूिम म्हणजे तो देश मी तुला व तुझ्या वंशजांना देईन 14

तसेच मी तुला भरपूर वंशज देईन; तुझे वंशज पृथ्वीवरील मातीच्या
कणाइतके अगिणत होतील; ते उत्तर व दिक्षण, पूवर् व पिश्चम या
िदशांकडील देशात पसरतील; तुझ्यामुळे व तुझ्या वंशजांमुळे पृथ्वीवरील
सवर् लोक आशीवार्िदत होतील.

उत्पित्त 27:28 22 उत्पित्त 28:14
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15 “मी सतत तुझ्याबरोबर आहे आिण तू ज्या ज्या िठकाणी जाशील
त्या प्रत्येक िठकाणी मी तुझे रक्षण करीन आणी तुला या देशात परत
आणीन; मी हे माझे वचन पूणर् करीपयर्ंत तुला अतंर देणार नाही.”

16 मग याकोब झोपेतून जागा झाला व म्हणाला, “खरोखर या
िठकाणी परमेश्वर आहे हे मला समजले आहे; परतंु झोंपून उठेपयर्ंत ते
मला कळले नाही.”

17 याकोबाला भीती वाटली, तो म्हणाला, “हे फार महान िठकाण
आहे, हे देवाचे िनवासस्थान, त्याचे घर व स्वगार्चे दार आहे.”

18 याकोब पहाटे लवकर उठला; त्याने उशास घेतलेला धोंडा एका
टोकावर उभा करुन जिमनीत रोवला; मग त्याने त्यावर तेल ओतले.
अशा प्रकार ेत्याने त्या धोंड्याचे देवाचे स्मारक केले. 19 त्या िठकाणाचे
नाव लूज होते परतंु याकोबाने त्याचे नाव बेथेल ठेवले.

20 मग याकोबाने शपथ वाहून नवस केला; तो म्हणाला, “जर देव
माझ्याबरोबर राहील; आिण जेथे जेथे मी जाईन तेथे तो माझे रक्षण
करील; आिण जर तो मला खावावयास अन्न व ल्यावयास वस्त्र पुरवील;
21 आिण जर मी शांतीने माझ्या बापाच्या घरी परत येईन जर देव या
सवर्गोष्टी करील तर मग तो माझा परमेश्वर होईल; 22 मी हा धोंडा या
िठकाणी स्मारकस्तभं म्हणून उभा करुन ठेवतो, त्यावरुन
परमेश्वराकिरता हे पिवत्र िठकाण आहे असे िदसेल आिण देवाने मला
िदलेल्या सवार्चा दशांश म्हणजे दहावा भाग मी देवाला अपर्ण करीन.”

याकोबयाकोब राहराहेेललालला भभेेटतोटतो

नतंर याकोबाने आपला प्रवास पुढे चालून ठेवला. तो
पूवेर्कडील प्रदेशात गेला. 2 त्याने समोर पािहले तेव्हा
त्याला एका शेतात एक िवहीर िदसली; त्या िविहरी जवळ

शेरडामेंढराचे तीन कळप बसलेले होते; ही िवहीर त्यांची पाणी िपण्याची
जागा होती. या िविहरीचे तोंड एका मोठया दगडाने झाकलेले होते; 3

जेव्हा सवर् कळप तेथे जमत तेव्हा मेंढपाळ िविहरीच्या तोंडावरील मोठा
दगड ढकलून बाजूला सारीत मग सवर् कळपांचे पाणी िपऊन झाल्यावर
ते तो दगड परत त्याच जागेवर ठेवीत.

4 याकोब त्या मेंढपाळांना म्हणाला, “माझ्या बधंंूनो, तुम्ही कोठून
आलात?”
ते म्हणाले, “आम्ही हारानाहून आलो आहोत.”
5 मग याकोब म्हणाला, “नाहोराचा मुलगा लाबान याला तुम्ही

ओळखता का?”
ते म्हणाले, “होय, आम्ही त्याला ओळखतो.”
6 याकोबाने त्यांना िवचारले, “तो बरा आहे काय?”
त्यानी उत्तर िदले, “तो बरा व खशुाल आहे आिण त्याचे सवर्काही

चांगले आहे. ती पाहा त्याची मुलगी राहेल, त्याची मेंढर ेघेऊन इकडे येत
आहे.”

7 याकोब म्हणाला, “हे पाहा, अद्याप िदवस बराच आहे आिण सूयर्
मावळण्यास अजून बराच वेळ आहे; तसेच रात्रीसाठी कळपांना गोळा
करण्यास अजून बराच अवकाश आहे; तेव्हा त्यांना पाणी पाजा, आिण
चरण्यासाठी त्यांना परत शेतात जाऊ द्या.”

8 परतंु ते म्हणाले, “आम्हाला तसे करता येत नाही, कारण सवर्
कळप एकत्र आल्यावरच आम्ही िविहरीवरील दगड बाजूला सारतो व मग
सवर् कळपांना पाणी पाजतो.”

9 याकोब मेंढपाळांशी बोलत असतानाच राहेल आपल्या बापाची
मेंढर ेघेऊन आली; (कारण शेरडा मेंढराना चारण्याचे व त्यांची िनगा
राखण्याचे काम ती करीत असे.) 10 राहेल ही याकोबाच्या मामाची
म्हणजेच याकोबाची आई िरबका िहचा भाऊ लाबान याची मुलगी होती.
याकोबाने जेव्हा राहेलीस पािहले तेव्हा त्याने जाऊन िविहरीच्या
तोंडावरील दगड लोटला आिण आपल्या मामाच्या मेंढरास पाणी पाजले.
11 नतंर त्याने राहेलीचे चंुबन घेतले आिण तो खूप रडला; 12 आपण
ितच्या बापाच्या आप्तातील असल्याचे म्हणजे ितच्या बापाची धाकटी
बहीण िरबका िहचा मुलगा असल्याचे त्याने राहेलीस सांिगतले; तेव्हा
राहेल धावत घरी गेली आिण या गोष्टी ितने आपल्या बापाला
सांिगतल्या.

13 आपला भाचा याकोब आल्याचे वतर्मान लाबानाने ऐकले तेव्हा
लाबान धावत त्याला भेटावयास गेला; त्याने याकोबला िमठी मारली व
त्याची चंुबने घेतली आिण त्याला आपल्या घरी आणले; मग याकाबाने
घडलेल्या सवर् गोष्टी आपला मामा लाबान याला सांिगतल्या.

14 मग लाबान म्हणाला, “हे आश्चयर् आहे की आपले रक्ताचे नाते
आहे.” तेव्हा त्यानतंर याकोब एक मिहनाभर लाबानापाशी रािहला.

याकोबयाकोब फसवलाफसवला जातोजातो

15 एके िदवशी लाबान याकोबाला म्हणाला, “तू माझ्या घरी, काही
मोबदला न घेता गुलामासारखे काम करीत राहावेस हे योग्य नाही; तू
माझा नातलग आहेस; तर तुला मी काय वेतन द्यावे ते सांग.”

16 लाबानाला दोन मुली होत्या; थोरल्या मुलीचे नाव होते लेआ
आिण धाकटीचे राहेल.

17 लेआचे डोळे अधू आिण िनस्तेज होते. परतंु राहेल सुडौल
बांध्याची व िदसावयास संुदर होती; 18 याकोबाचे राहेलीवर प्रेम जडले
होते; म्हणून याकोब लाबानमामास म्हणाला, “तुम्ही मला तुमच्या
धाकट्या मुलीशी राहेलीशी लग्न करण्याची परवानगी देणार असाल तर
मी तुमच्या घरी सात वषेर् तुमची सेवाचाकरी करीन.”

19 लाबान म्हणाला, “परक्या कोणापेक्षा ितने तुझ्याशी लग्न करावे हे
ितच्यासाठी चांगले आहे; म्हणून तू आता माझ्यापाशी राहा.”

20 म्हणून मग याकोब आपल्या मामापाशी रािहला आिण त्याने सात
वषेर् त्याची सेवाचाकरी केली; परतंु राहेलीवरील गाढ प्रेमामुळे ती वषेर्
त्याला फार थोड्या िदवसासारखी वाटली.

21 सात वषेर्नतंर याकोब लाबानाला म्हणाला, “आता मला राहेल द्या
म्हणजे मी ितच्याशी लग्न करीन कारण तुमच्या सेवा चाकरीचा माझा वेळ
संपलेला आहे.”

22 तेव्हा लाबानाने तेथील सवर्लोकांस मेजवानी िदली; 23 त्या रात्री
लाबानाने आपली थोरली मुलगी लेआ याकोबाच्या स्वाधीन केली; त्या
रात्री याकोब व त्याची बायको लेआ यांनी एकत्र िनजून िववाहाच्या
जीवनाचा आनदं उपभोगला; 24 (लाबानाने आपली दासी िजल्या
आपल्या मुलीची दासी म्हणून ितला िदली.) 25 दसुऱ्या िदवशी सकाळी
याकोबाने लेआला पािहले तेव्हा आपण रात्री लेआबरोबर एकत्र िनजलो
असे त्याला समजले; मग याकोब लाबानाला म्हणाला, “तुम्ही मला
फसवले; मला राहेलीशी लग्न करता यावे म्हणून मी अितशय काबाडकष्ट
केले; तुम्ही मला असे का फसवले?”

26 लाबान म्हणाला, “आमच्या देशातील रीतीिरवाजा प्रमाणे आधी
थोरल्या मुलीचे लग्न झाल्या िशवाय आम्ही धाकटया मुलीचे लग्न करुन
देत नाहीं; 27 तरी परतंु हा लग्न िवधी सप्ताह सोहळा साजरा करण्यात
सहभागी हो म्हणजे मग मी तुला लग्न करण्यासाठी राहेलही देतो; परतंु
त्यासाठी तू आणखी सात वषेर् माझी सेवाचाकरी केली पािहजेस.”

28 त्याप्रमाणे याकोबाने आठवडाभर तो सवर् लग्न सोहळा पूणर् केला;
मग लाबानाने त्याची धाकटी कन्या राहेल त्याला बायको करुन िदली;
29 (लाबानाने आपली दासी िबल्हा, आपली कन्या राहेल िहला दासी
म्हणून िदली.) 30 तेव्हा मग याकोब राहेलीशीही एकत्र िनजला; आिण
याकोबाचे लेआपेक्षा राहेलीवर अिधक प्रेम होते, म्हणून लाबानाकडे
याकोबाने राहेलीसाठी आणखी सात वषेर् सेवा चाकरी केली.

याकोबाचीयाकोबाची ववंशंावळशावळ वाढलीवाढली

31 परमेश्वराने पािहले की याकोबाचे लेआपेक्षा राहेलीवर अिधक प्रेम
आहे, म्हणून परमेश्वराने लेआला मुले होऊ िदली परतंु राहेलीस मूलबाळ
िदले नाही;

32 लेआला मुलगा झाला; ितने त्याचे नाव रऊबेन ठेवले; कारण ती
म्हणाली, “परमेश्वराने माझे द:ुख पािहले आहे; कारण माझा नवरा
माझ्यावर प्रेम करीत नाही; परतंु आता कदािचत तो माझ्यावर प्रेम
करील.”

33 लेआ पुन्हा गरोदर रािहली आिण ितला आणखी एक मुलगा
झाला; ह्या मुलाचे नाव ितने िशमोन ठेवले, कारण ती म्हणाली, “माझ्या
नवऱ्याचे माझ्यावर प्रेम नाही हे परमेश्वराने ऐकले आहे म्हणून त्याने मला
हा मुलगा िदला आहे.”
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34 लेआ आणखी गभर्वती झाली व ितला मुलगा झाला; तेव्हा ितने
त्याचे नाव लेवी असे ठेवले; कारण ती म्हणाली, “आता मात्र माझा नवरा
माझ्यावर नक्की प्रेम करील कारण मी त्यांना तीन मुलगे िदले आहेत.”

35 त्यानतंर लेआला आणखी एक मुलगा झाला; ितने त्याचे नाव
यहूदा ठेवले; करण ती म्हणाली, “आता मी परमेश्वराची स्तुित करीन.”
नतंर ितचे जनन थांबले.

याकोबापासून आपल्याला मुले होत नाहीत हे पािहल्यावर
राहेल आपली बहीण लेआ िहचा मत्सर करु लागली; तेव्हा
राहेल याकोबला म्हणाली, “मला मुले देणारी करा नाही तर

मी मरने.”
2 याकोब राहेलीवर रागावला; तो म्हणाला, “तुला पुत्रवती करायला

मी काय देव आहे? देवानेच तुला मुले होऊ नयेत असे करुन ठेवले
आहे.”

3 मग राहेल म्हणाली, “तुम्ही माझी दासी िबल्हा उपपत्नी म्हणून
घ्या; तुम्ही ितच्याजवळ िनजा; मग ती माझ्या मांडीवर बाळंत होईल व
ितजपासून मला मूल िमळेल; ितच्यामुळे मग मलाही मुलगा होईल आिण
मी आई होईन.”

4 तेव्हा राहेलीने िबल्हा आपला नवरा याकोब ह्याला उपपत्नी म्हणून
िदली; आिण याकोब ितजपाशी गेला; 5 तेव्हा िबल्हा याकोबापासून
गरोदर रािहली व ितला मुलगा झाला.

6 राहेल म्हणाली, “देवाने माझी प्राथर्ना ऐकली आहे. त्याने मला
मुलगा देण्याचे ठरवले;” म्हणून ितने त्याचे नाव दान ठेवले.

7 िबल्हा पुन्हा गभर्वती झाली व ितला याकोबापासून दसुरा मुलगा
झाला; 8 राहेल म्हणाली, “मी माझ्या बिहणीशी िजद्दीने स्पधार् करुन
कठीन लढा िदला आहे व जय िमळवला आहे.” तेव्हा ितने त्याचे नाव
नफताली ठेवले.

9 लेआने असे पािहले की, आता आपल्याला आणखी मुले होणार
नाहीत; तेव्हा ितने आपली दासी िजल्पा हीला आपला नवरा याकोब
याला उपपत्नी म्हणून िदली. 10 नतंर िजल्पाला मुलगा झाला; 11

तेव्हा लेआ म्हणाली, “मी िकतीतरी भाग्यवान आहे;” तेव्हा ितने त्याचे
नाव गाद ठेवले. 12 िजल्पाला आणखी एक मुलगा झाला; 13 तेव्हा
लेआ म्हणाली, “आता मला खूप आनदं झाला आहे! इतर िस्त्रया मला
धन्य म्हणतील” मग ितने त्याचे नाव आशेर ठेवले.

14 गव्हाच्या हगंामाच्या िदवसात रुबेन शेतात गेला असता त्याला
काही िवशेष प्रकारची फुले सांपडली त्याने ती फुले आपली आई लेआ
िहच्याकडे आणून िदली; परतंु राहेल लेआला म्हणाली, “तुझा मुलगा
रुबेन याने आणलेल्या पुत्रदात्रीच्या फुलातून काही फुले कृपा करुन मला
दे.”

15 लेआने उत्तर िदले, “अगोदरच तू माझा नवरा घेतलास तर
घेतलास, आिण आता माझ्या मुलाने आणलेली पुत्रदात्रीची फुलेही तू
माझ्याकडून घेण्याचा प्रयत्न करतेस काय?”
परतंु राहेल म्हणाली, “जर तुझ्या मुलाने आणलेली पुत्रदात्रीची फुले

मला देशील तर त्यांच्या मोबदल्यात आज रात्री तुला याकोबापाशी
िनजावयाला िमळेल.”

16 याकोब शेतावरुन त्या रात्री घरी आला; लेआने त्याला पािहले व
ती त्याला भेटावयास बाहेर गेली; व ती म्हणाली, “आज रात्री तुम्ही
माझ्याजवळ िनजणार आहात कारण माझ्या मुलाने आणलेली
पुत्रदात्रीची फुले राहेलीस देऊन मी त्यांचा मोबदला भरुन िदला आहे.”
तेव्हा याकोब त्या रात्रीं लेआपाशी िनजला.

17 तेव्हा देवाने लेआची कूस फलदायी केली व ती पुन्हा गभर्वती
होऊन ितला पाचवा मुलगा झाला; 18 लेआ म्हणाली, “देवाने माझ्या
कृत्याचे मला बक्षीस िदले आहे कारण मी माझी दासी माझ्या नवऱ्याला
िदली.” तेव्हा लेआने आपल्या मुलाचे नाव इस्साखार ठेवले.

19 लेआ पुन्हा गरोदर रािहली व ितला सहावा मुलगा झाला. 20 ती
म्हणाली, “देवाने मला उत्तम देणगी िदली आहे; आता मात्र माझा नवरा
प्रेमाने माझा स्वीकार करील कारण मी त्याला सहा मुलगे िदले आहेत;”
म्हणून लेआने त्याचे नाव जबुलून ठेवले.

21 त्यानतंर लेआला एक मुलगी झाली; ितने ितचे नाव दीना ठेवले.
22 मग देवाने राहेलीची प्राथर्ना ऐकली; देवाने ितला मुल होणे शक्य

केले; 23 म्हणून राहेल गभर्वती झाली व ितला मुलगा झाला; 24 राहेल

म्हणाली, “देवाने माझी लाजीरवाणी िस्थती दरू करुन मला मुलगा िदला
आहे.” म्हणून राहेलीने त्याचे नाव योसेफ ठेवले.

याकोबयाकोब लाबानासलाबानास फसिवतोफसिवतो

25 मग योसेफाच्या जन्मानतंर याकोब लाबानाला म्हणाला, “आता
मला माझ्या स्वतःच्या घरी जाऊ द्या. 26 मला माझ्या बायका व माझी
मुले द्या; मी कष्टाने तुमची सेवाचाकरी करुन ती िमळवली आहेस, मी
चौदा वषेर् तुमची चांगली सेवा केली आहे हे तुम्ही जाणता.”

27 लाबान म्हणाला, “थांब, तुझी इच्छा असेल तर मला थोडे बोलू दे.
परमेश्वराने केवळ तुझ्यामुळे मला आशीवार्िदत केले आहे हे मी जाणतो.
28 तर मी तुला काय वेतन देऊ हे मला सांग म्हणजे ते मी तुला देईन.”

29 याकोबाने उत्तर िदले, “मी अितशय कष्टाने तुमची सेवाचाकारी
केली आहे हे तुम्ही जाणता; आजपयर्ंत मी काळजी घेतल्यामुळे तुमचे
कळप वाढले आहेत व ते चांगले पोसलेले आहेत; 30 मी जेव्हा
तुमच्याकडे आलो तेव्हा तुम्हापाशी फार थोडी शेरडेमेंढर ेहोती; परतंु
आता तुम्हापाशी िकती तरी कळप आहेत; ज्या ज्या वेळी मी
तुमच्यासाठी काही केले त्या प्रत्येक वेळी परमेश्वराने तुम्हाला
आशीवार्िदत केले आहे. आता मात्र मी स्वतःसाठी काही करण्याची व
माझ्यासाठी घर बांधण्याची वेळ आली आहे.”

31 लाबानेने िवचारले, “तर मग मी तुला काय देऊ?”
याकोबाने उत्तर िदले, “तुम्ही मला काही द्यावे असे मला नको आहे.

मला फक्त मी केलेल्या सेवाचाकरीचा मोबदला पािहजे; एकढी एकच गोष्ट
करा, म्हणजे मग मी पूवीर्प्रमाणे आपले कळप चारीन व सांभाळीन; 32

परतंु आजच मला तुमच्या सगळ्या कळपात जाऊ द्या म्हणजे त्यांच्यात
िफरुन त्यातील मेंढरापकैी िठबकेदार व पट्टे असलेली मेंढर ेव बकरे
आिण काळ्या रगंाची मेंढर ेतसेच शेरडांपकैी िठबकेदार व पट्टे असलेली
शेरडे मी बाजूला करीन; हेच माझे वेतन असेल. 33 त्यानतंर कधीही
तुम्ही पाहाल तर मी प्रामािणक आहे िंकवा नाही हे सहज तुम्हाला
िदसेल, तुम्ही कधीही येवून माझे कळप पाहू शकात; जर त्यात तुम्हाला
िठबकेदार व पट्टे नसलेली शेरडे व काळी नसलेली मेंढर ेआढळली तर
ती मी चोरली असे तुम्हाला समजेल.”

34 लाबानाने उत्तर िदले, “ठीक आहे, हे मी मान्य करतो; तू म्हणतोस
तसे आपण करु;” 35 परतंु त्याच िदवशी लाबानाने िठबकेदार व बांडे
एडके तसेच िठबकेदार व बांड्या शेळ्या आिण मेंढरापकैी काळी मेंढरे
कळपातून काढून लपवली; गुपचूप ती आपल्या मुलांच्या हवाली केली व
त्यांवर लक्ष ठेवून त्यांना सांभाळण्यास सांिगतले; 36 तेव्हा त्याच्या
मुलांनी ती िठबकेदार व पट्टे असलेली सवर् जनावर ेघेऊन मजला करीत
तीन िदवसांच्या अतंरावरील दसुऱ्या जागी नेली; याकोब मात्र मागे राहून
उरलेली म्हणजे िठबके पट्टे व काळी नसलेली जनावर ेसांभाळीत
रािहला.

37 मग याकोबाने िहवर व बदाम या झाडांच्या िहरव्या कोवळ्या फांद्या
कापून घेतल्या; त्याने त्यांच्या साली, त्याचे आतील पांढर ेपट्टे िदसेपयर्ंत
त्या सोलून काढल्या; 38 त्याने त्या पांढऱ्या काळ्या िंकवा पांढर ेफोक
कळपांच्या समोर पाणी िपण्याच्या पन्हाळात व कंुड्यात ठेवले जेव्हा
शेळ्या मेंढ्या पाणी िपण्यास तेथे येत तेव्हा त्यांच्यावर त्याचे नर उडत व
त्या फळत 39 तेव्हा त्यांना िठबकेदार, पांढऱ्या पट्टयांची िंकवा काळी
करडे कोकर ेहोत असत.

40 याकोब कळपातील इतर जनावरातून िठबकेदार, पांढऱ्या पट्टयांची
व काळी करडे कोंकर ेलाबानाच्या कळपापासून वेगळी करुन ठेवत असे.
41 जेव्हा जेव्हा कळपातील चांगली पोसलेली जनावर ेफळत असत
तेव्हा तेव्हा याकोब त्या पांढऱ्या फांद्या त्यांच्या नजर ेसमोर ठेवी आिण
मग ती जनावर ेत्या फांद्या समोर फळत; 42 परतंु जेव्हा दबुर्ल, अशक्त
जनावर ेफळत तेव्हा याकोब त्यांच्या नजर ेसमोर त्या झाडांच्या फांद्या
ठेवत नसे; म्हणून मग अशक्त नरमाद्यापासून झालेली करडी कोंकरे
लाबानाची होत; आिण सशक्त नरमाद्यापासून झालेली करडी कोंकरे
याकोबाची होत; 43 अशा प्रकार ेयाकोब अितशय श्रीमतं झाला;
त्याच्यापाशी शेरडेमेंढर,े उंट, गाढवे व दासदासी हे सवर् भरपूर होते.
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िनघण्याचीिनघण्याची ववेेळळ-याकोबयाकोब पळपळूूनन जातोजातो

एके िदवशी लाबानाचे मुलगे आपसात बोलत असताना
याकोबाने ऐकले; ते म्हणाले, “आपल्या बापाच्या मालकीचे
सवर्काही याकोबाने घेतले आहे आिण ती धनदौलत

घेतल्यामुळे तो श्रीमतं झाला आहे.” 2 तेव्हा लाबान पूवीर् आपल्याशी
जसा िमत्राप्रमाणे प्रेमाने वागत आला होता तसा तो आता वागत
नसल्याचे याकोबाच्या लक्षात आले; 3 परमेश्वर याकोबाला म्हणाला,
“तुझे पूवर्ज ज्या देशात रािहले त्या तुझ्या देशास तू परत जा, आिण मी
तुझ्याबरोबर असेन.”

4 तेव्हा याकोबाने राहेल व लेआ यांना, तो आपले शेरडामेंढरांचे
कळप राखीत होता तो तेथे येऊन त्याला भेटण्यास सांिगतले; 5

याकोब, राहेल व लेआ यांना म्हणाला, “तुमचा बाप माझ्यावर रागावला
असल्याचे मला समजले आहे; पूवीर् तुमचा बाप माझ्याशी नेहमी
िमत्राप्रमाणे फार प्रेमाने वागत होता, परतंु आता ते तसे वागत नाहीत;
परतंु माझ्या विडलांचा देव माझ्याबरोबर आहे. 6 तुम्हां दोघींनाही
माहीत आहे की जेवढे कष्ट घेणे मला शक्य होते तेवढे कष्ट घेऊन मी
तुमच्या बापासाठी काम केलेले आहे; 7 परतंु तुमच्या बापाने मला
फसवले; त्यानी माझ्या वेतनात दहा वेळा बदल केलेला आहे; परतंु या
सवर् काळात लाबानाच्या फसवणूकीच्या कारवाया पासून देवाने माझे
रक्षण केले.

8 “एकदा लाबान म्हणाला, ‘सवर् िठबकेदार शेळ्या तू ठेवून घे, त्या
तुला वेतनादाखल होतील,’ त्याने असे म्हटल्यानतंर सवर् शेळ्यांना
िठबकेदार करडे होऊ लागली; तेव्हा अथार्त् ती सवर् माझी झाली; परतंु
मग लाबान म्हणाला, ‘तू बांड्या बकऱ्या घे; त्या तुला वेतना दाखल
होतील;’ त्याने असे म्हटल्यानतंर सवर् बकऱ्यांना बांडी करडे होऊ
लागली, 9 तेव्हा अशा रीतीने देवाने तुमच्या बापाच्या कळपातून जनावरे
काढ्न घेऊन ती मला िदलेली आहेत.

10 “जेव्हा माद्यावर नर उडत होते त्या ऋतूत मला स्वप्न पडले त्यात
मी असे पािहले की फक्त िठबकेदार व बांडे असलेलेच नर उडत होते;
11 देवदतू माझ्याशी बोलला; त्याने मला, ‘याकोब’ म्हणून हाक मारली.

“मी उत्तर िदले, ‘काय आज्ञा आहे?’
12 “देवदतू म्हणाला, ‘पाहा, फक्त िठबकेदार व बांडे असलेलेच नर

माद्यांवर उडत आहेत! हे मी घडवून आणीत आहे. लाबान तुझ्याशी
अन्यायाच्या गोष्टी कशा करीत आहे ते मी पािहलेले आहे; म्हणूनच मी हे
करीत आहे की त्यामुळे तुला नवीन जन्मलेली सवर् करडे िमळावीत. 13

बेथेलमध्ये जो मी तुझ्याकडे आला तो मी देव; आहे; त्या िठकाणी तू वेदी
बांधलीस, ितच्यावर तेल ओतलेस आिण तू मला वचन िदलेस आता तू
ज्या देशात जन्मलास त्या आपल्या मायदेशी परत जाण्यास तयार
असावेस अशी माझी इच्छा आहे.’”

14 राहेल व लेआ यांनी याकोबाला उत्तर िदले, “आमच्या बापाच्या
मरणानतंर आम्हास वारसा म्हणून िमळण्याकिरता त्यांच्याजवळ काही
नाही; 15 आम्ही परक्या असल्यासारखे त्यानी आम्हाला वागवले त्याने
आम्हांस तुम्हाला िवकून टाकले आहे आिण आमचे सवर् पसेै खचर् करुन
टाकले. 16 देवाने ही सवर् संपत्ती आमच्या बापाकडून घेतली आिण
आता ती आपली व आपल्या मुळाबाळांची संपत्ती झाली आहे; तेव्हा
देवाने तुम्हास जे करावयास सांिगतले आहे ते करा!”

17 तेव्हा याकोबाने आपल्या प्रवासाची तयारी केली; त्याने आपल्या
बायकामुलांना उंटावर बसवले; 18 नतंर आपला बाप राहात होता त्या
कनान देशास परत जाण्यासाठी त्यांनी प्रवास सुरु केला; याकोबाच्या
मालकीच्या जनावरांचे कळप त्यांच्यापुढे चालले, पदन अराम येथे राहात
असताना त्याने िमळवलेली सवर् मालमत्ता त्याने आपल्या बरोबर नेली.

19 त्याच वेळी लाबान आपल्या मेंढरांची लोकर कातरण्यास गेला
होता; तो गेला असताना राहेल त्याच्या घरात गेली आिण ितने आपल्या
बापाच्या कुलदेवतांच्या मूतीर् चोरल्या.

20 याकोबाने अरामी लाबानास फसवले; कारण आपण येथून िनघून
आपल्या देशाला जात आहो हे त्याने लाबानास सांिगतले नाही; 21

याकोब आपली बायकांमुले व सवर् चीजवस्तू घेऊन ताबडतोब िनघाला;

त्यांनी फरात नदी ओलांडली आिण ते िगलाद डोंगराळ प्रदेशाकडे
िनघाले.

22 तीन िदवसानतंर याकोब पळून गेल्याचे लाबानास कळाले. 23

तेव्हा त्याने आपली माणसे एकत्र जमवली आिण याकोबाचा पाठलाग
सुरु केला. सात िदवसांनतर िगलादाच्या डोंगराळ प्रदेशाजवळ त्याला
याकोब सापडला. 24 त्या रात्री देव लाबानाच्या स्वप्नात येऊन
म्हणाला, “लाबाना, सावधान! तू याकोबाशी बोलताना प्रत्येक शब्द
संभाळून वापर.”

चोरलचोरलेेल्याल्या ककुुलदलदेेवतांचावतांचा शोधशोध

25 दसुऱ्या िदवशी सकाळी लाबानाने याकोबाला गाठले; याकोबाने
डोंगरावर आपला तळ िदला होता म्हणून लाबानानेही आपल्या
बरोबरच्या माणसांसह िगलादाच्या डोंगराळ भागात आपला तळ िदला.

26 लाबान याकोबाला म्हणाला, “तू मला का फसवलेस? यदु्धात
धरुन नेलेल्या िस्त्रयां प्रमाणे तू माझ्या मुलींना का घेऊन आलास? 27

तू मला न सांगता का पळून गेलास? तुला जायचे आहे असे तू मला
सांिगतले असतेस तर नाचगाणी बजावणी व संिगताची धामधूम या
सिहत मी तुला मेजवानी िदली असती; 28 अर,े तू मला माझ्या
लाडक्या नातवांचा व माझ्या िप्रय मुलींचा िनरोप घेण्याची संधी ही िदली
नाहीस की त्यांची चंुबने घेण्यास सवड िदली नाहींस! तू हा अगदी
मूखर्पणा केलास! 29 खर ेतर अपाय करण्याची माझ्यात ताकद आहे
परतंु गेल्या रात्री तुझ्या बापाचा देव माझ्या स्वप्नात आला आिण मी
तुला कोणत्याच प्रकार ेअपाय करु नये म्हणून त्याने मला ताकीद िदली
आहे; 30 तुला तुझ्या बापाच्या घरी जायचे आहे हे मला माहीत आहे
आिण म्हणूनच तू जाण्यास िनघालास परतंु तू माझ्या घरातील
कुलदेवाता का चोरल्यास?”

31 याकोबाने उत्तर िदले, “मी तुम्हाला न सांगता िनघालो कारण मला
भीती वाटली; मला िवचार आला की तुम्ही तुमच्या मुली माझ्यापासून
घेऊन जाल; 32 परतंु मी तुमच्या कुलदेवता मुळीच चोरल्या नाहीत.
जर येथे माझ्याबरोबर असणाऱ्या कोणी तुमच्या कुलदेवता घेतल्या
आहेत असे तुम्हाला आढळले तर ती व्यक्ती ठार केली जाईल; तुमची
माणसे या बाबतीत माझे साक्षी असतील; तुमच्या कोणत्याही
चीजवस्तूसाठी तुम्ही झडती घेऊ शकता; जे काही तुमचे असेल ते
घेऊन जा.” (राहेलीने लाबानाच्या कुलदेवाता चोरल्या होत्या ते
याकोबास माहीत नव्हते.)

33 म्हणून मग लाबानाने याकोबाच्या छावणीची झडती घेतली; त्याने
याकोबाच्या तबंूची व नतंर लेआच्या तबंूची झडती घेतली; त्यानतंर
त्याच्या घरातील कुलदेवता सापडल्या नाहीत. त्यानतंर लाबान
राहेलीच्या तबंूत गेला. 34 राहेलीने त्या कुलदेवता आपल्या उंटाच्या
कंठाळीत लपवून ठेवल्या होत्या आिण ती त्यांच्यावर बसली होती.
लाबानाने सगळा तबंू शोधून पािहला परतंु त्या कुलदेवता कोठेही
सापडल्या नाहीत.

35 आिण राहेल आपल्या बापाला म्हणाली, “बाबा, मी आपल्यासमोर
उभी राहू शकत नाही म्हणून माझ्यावर रागावू नका, कारण माझा मािसक
धमर् आला आहे.” अशी रीतीने लाबानाने तळाची कसून तपासणी केली
परतंु त्याला कुलदेवता सापडल्या नाहीत.

36 मग याकोबाला फार राग आला. तो म्हणाला, “मी काय वाईट केले
आहे? मी कोणता करार मोडला आहे? माझा पाठलाग करण्याचा आिण
मला थांबिवण्याचा तुम्हाला काय अिधकार आहे? 37 माझ्या
मालकीच्या सवर् चीजवस्तू तुम्ही तपासून पािहल्या आहेत आिण
तुम्हाला तुमच्या मालकीची एकही चीजवस्तू आढळली नाही; जर
तुम्हाला तुमचे काही िमळाले असेल तर ते मला दाखवा; ते या िठकाणी
समोर ठेवा म्हणजे तुमची आमची माणसे ते बघतील. तुमच्या व
माझ्यामध्ये कोण खरा आहे हे या माणसांना ठरवू द्या. 38 मी तुमची
वीस वषेर् सेवाचाकरी केलेली आहे. त्या सवर् काळात एकही करडू िंकवा
कोकरु मेलेले जन्मले नाहीं; आिण तुमच्या कळपातील एकही एडका मी
खाल्ला नाही. 39 एखाद्या वेळी जर एखादी मेंढी जनावरांनी ठार मारली
तर ती मी नेहमीच माझ्या कळपातून भरुन िदली. मी कधीही मेलेले
जनावर तुमच्याकडे घेऊन आलो नाही आिण यात माझा काही दोष
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नाही असे म्हणालो नाही. िदवसा व रात्री मी तुमच्या कळपाची काळजी
घेतली. 40 िदवसा सूयार्च्या उन्हातापाने माझी शक्ती क्षीण होई व रात्री
थडंीगारठ्यामुळे माझ्या डोळ्यातील झोंप काढून घेतली जाई. 41 वीस
वषेर् एखाद्या गुलामासारखी मी तुमची सेवाचाकरी केली; पािहली चौदा
वषेर् तुमच्या दोन मुली िंजकण्यासाठी आिण शेवटची सहा वषेर् तुमचे
कळप वाढावेत म्हणून मी कष्ट केले; आिण त्या काळात दहा वेळा तुम्ही
माझ्या वेतनात फेरबदल केला; 42 परतंु माझ्या पूवर्जांचा देव,
अब्राहामाचा देव आिण इसाहाकाचा देव (म्हणजे ‘भय’) माझ्या संगती
होता. जर देव माझ्याबरोबर नसता तर तुम्ही मला िरकामेच माझ्या घरी
पाठवले असते; परतंु देवाने मला झालेला त्रास पािहला; देवाने मी कष्टाने
केलेले काम पािहले आिण काल रात्री देवाने िसद्ध करुन दाखवले की मी
रास्त माणूस आहे.”

याकोबयाकोब वव लाबानलाबान यांच्यामधीलयांच्यामधील करारकरार

43 लाबान याकोबाला म्हणाला, “ह्या मुली माझ्या कन्या आहेत आिण
त्यांची मुले माझ्या ताब्यात आहेत आिण ही जनावरहेी माझीच आहेत;
येथे तू जे पाहतोस ते सवर् माझे आहे; परतंु माझ्या मुली व त्यांची मुले
यांना ठेवून घेण्यासंबधंी मी काही करु शकत नाही. 44 म्हणून मी
तुझ्याशी करार करण्यास तयार आहे. आपण करार केला आहे हे
दाखिवण्यासाठी खूण म्हणून येथे दगडांची रास रचू.”

45 तेव्हा याकोबास एक मोठा धोंडा सापडला. तो त्याने करार केला
होता हे दाखिवण्यासाठी तेथे ठेवला. 46 त्याने त्याच्या माणसांना
आणखी काही दगड शोधून त्यांची रास करण्यास सांिगतले. नतर त्या
दगडांच्या राशीशेजारी बसून ते जेवले. 47 लाबानाने त्या जागेचे नाव
यगर सहादथूा ठेवले; परतंु याकोबाने त्या जागेचे नाव गलेद ठेवले. (गलेद
हे िगलादाचे दसुर ेनाव, िहब्रू भाषेत “कराराची-दगडांची रास”)

48 लाबान याकोबास म्हणाला, “ही दगडांची रास आपण केलेल्या
कराराची आठवण ठेवण्यास आपणा दोघास मदत करील.” म्हणूनच
याकोबाने त्या जागेचे नाव गलेद ठेवले.

49 मग लाबान म्हणाला, “आपण एकमेकापासून अलग होत असताना
परमेश्वर आपणावर लक्ष ठेवो.” म्हणून त्या जागेचे नाव िमस्पा ठेवण्यात
आले.

50 नतंर लाबान म्हणाला, “जर का तू माझ्या कन्यांना द:ुख देशील
तर देव तुला िशक्षा करील हे लक्षात ठेव. जर का तू इतर िस्त्रयांशी लग्न
करशील तर देव पाहात आहे हे लक्षात ठेव. 51 आपणामध्ये येथे साक्षी
म्हणून मी ही दगडांची रास ठेवली आहे आिण हा येथे िवशेष स्तभं आहे
त्यावरुन आपण येथे करार केला हे िदसेल. 52 ही रास व हा स्तभं ही
दोन्ही आपल्यातील कराराची आपणास आठवण देण्यास मदत करोत ही
ओलांडून मी तुझ्या िवरुद्व भांडणतटंा करण्यास तुझ्याकडे कधीही
जाणार नाही आिण तू ही माझ्यािवरुद्व भांडणतटंा करण्यास माझ्या
बाजूकडे, ही ओलांडून कधीही येऊ नये. 53 जर आपण हा करार
मोडल्याचा दोष करु तर अब्राहामाचा देव, नाहोराचा देव आिण त्यांच्या
िपतरांचा देव आमचा न्याय करो व आम्हास दोषी ठरवो.”
याकोबाचा बाप, इसहाक देवाला “भय” म्हणत असे म्हणून याकोबाने

“भय” हे नाव वापरुन शपथ घेतली. 54 मग याकोबाने त्या डोंगरावर एक
पशू मारला व तो देवाला देणगी म्हणून अपर्ण केला आिण त्याने आपल्या
सवर् माणसांना भोजनासाठी येऊन सहभागी होण्याचे आमतं्रण िदले.
भोजन संपल्यावर त्यांनी ती रात्र डोंगरावरच घालवली. 55 दसुऱ्या
िदवशी लाबान पहाटेस उठला. त्याने आपल्या कन्या व आपली नातवंडे
यांची चंुबने घेऊन त्यांचा िनरोप घेतला. त्याने त्यांना आशीवार्द िदला
आिण मग तो आपल्या घरी परत गेला.

एसावाशीएसावाशी पुनभपुनभेर्ेर्टट

याकोबानेही ते िठकाण सोडले. तो प्रवास करीत असताना
त्याला देवदतू भेटले. 2 जेव्हा याकोबाने त्यांना पािहले
तेव्हा तो म्हणाला, “हा देवाचा तळ आहे.” म्हणून त्याने त्या

जागेचे नाव “महनाइम” ठेवले.
3 याकोबाचा भाऊ एसाव सेइर नावाच्या देशात राहात होता. हा देश

म्हणजे अदोमाचा डोंगराळ प्रांत होता. याकोबाने एसावाकडे िनरोपे

पाठवले. 4 त्याने त्यांना सांिगतले “तुम्ही या सवर् गोष्टी माझे स्वामी
एसाव त्यांना सांगा, ‘आपला सेवक याकोब असे म्हणतो की आजपयर्ंत
अनेक वषेर् मी लाबानाकडे रािहलो; 5 माझ्यापाशी पुष्कळ गाईगुर,े
गाढवे, शेरडामेंढराचे कळप आिण दास व दासी आहेत. महराज, आपण
आमचा स्वीकार करावा अशी िंवनती करण्यासाठी मी आपणाकडे हा
िनरोप पाठवीत आहे.’”

6 िनरोपे याकोबाकडे मागे आले आिण म्हणाले, “आम्ही आपला
भाऊ एसाव याजकडे गेलो व त्यांस भेटलो तो आपणाला भेटावयास येत
आहे; त्याच्या बरोबर चारशे माणसे आहेत.”

7 त्या िनरोपामुळे याकोब घाबरला. आपल्या जवळच्या लोकांच्या
त्याने दोन टोळ्या केल्या. तसेच शेरडेमेंढर,े गुरढेोर ेआिण उंट गाढवे
यांच्याही त्याने दोन टोळ्या केल्या. 8 त्याने िवचार केला, “जर एसाव
आला व त्याने एका टोळीचा नाश केला तर दसुरी टोळी पळून जाईल व
वाचवली जाईल.”

9 याकोब म्हणाला, “माझे वडील अब्राहाम, इसहाक यांच्या देवा!
परमेश्वरा! तू मला माझ्या देशात व माझ्या कुटंुबात परत येण्यास
सांिगतलेस; तसेच तू माझे कल्याण करशील असेही तू म्हणालास. 10

तू माझ्यावर दया केली आहेस आिण माझ्या किरता अनेक चांगल्या गोष्टी
केल्या आहेस हे मी जाणतो. मी पिहल्याच वेळी यादेर्न नदी उतरुन
प्रवास केला तेव्हा माझ्याजवळ एका काठी िशवाय माझ्या मालकीचे
काहीही नव्हते; परतंु आता माझ्या मालकीच्या, भरपूर वस्तंूच्या व
माणसांच्या पूणर् दोन टोळ्या आहेत. 11 मी तुझी प्राथर्ना करतो की
कृपाकरुन तू माझा भाऊ एसाव याच्यापासून मला वाचव; मला त्याची
भीती वाटते, की तो येऊन आम्हा सवार्ंस ठार मारील; मुलांच्या
मातांनाही लेंकरासकट तो मारुन टाकील. 12 परमेश्वरा! तू मला वचन
िदलेस, ‘मी तुझे भले करीन; मी तुझी संतनी वाढवीन आिण ती
समुद्राच्या वाळू इतकी करीन; त्याची गणती करता येणार नाही एवढी ती
करीन.’”

13 त्या रात्री याकोब त्या िठकाणी रािहला. त्याने एसावाला देणगी
म्हणून देण्यासाठी काही गोष्टींची भेट तयार केली. 14 त्याने दोनशे
शेळ्या व वीस बोकड, दोनशें मेंढ्या व वीस एडके, 15 तसेच तीस
साडणी व त्यांची बछडी, चाळीस गाई व दहा खोंड, वीस गाढवी व दहा
गाढवे घेतली व एवढ्यांचे वेगवेगळे कळप केले. 16 त्याने प्रत्येक कळप
एकेका नोकराच्या ताब्यात िदला; मग तो नोकरांना म्हणाला, “प्रत्येक
कळप वेगळा करा आिण कळपाकळपात थोडे अतंर ठेवून माझ्यापुढे
चाला.” 17 याकोबाने चाकरांना आज्ञा िदल्या; जनावरांच्या पिहल्याच
टोळीच्या चाकराला तो म्हणाला, “जेव्हा माझा भाऊ एसाव तुझ्याकडे
येईल व िवचारील, ‘ही कोणाची जनावर ेआहेत? तू कोठे चाललास? तू
कोणाचा नोकर आहेस?’ 18 तेव्हा तू त्याला असे उत्तर दे, ‘ही जनावरे
आपला सेवक याकोब याच्या मालकीची आहेत. याकोबाने ही स्वामी
आपल्याला भेट म्हणून पाठवली आहेत आिण याकोब आमच्या पाठोपाठ
येत आहे.’”

19 याकोबाने दसुऱ्या ितसऱ्या आिण इतर सवर् चाकरांना अशीच
आज्ञा करुन अशाच प्रकार ेउत्तर देण्यास सांिगतले. तो म्हणाला,
“तुम्हाला जेव्हा एसाव भेटेल तेव्हा तुम्ही असेच करावे. 20 तुम्ही
म्हणावे, ‘ही आपणाकिरता भेट आहे आिण आपला दास याकोब
आमच्या मागून येत आहे.’”
याकोबाने िवचार केला, “जर मी ही माणसे भेटीसह पुढे पाठवली तर

कदािचत एसाव मला क्षमा करील व माझा स्वीकार करील.” 21 म्हणून
त्याप्रमाणे याकोबाने भेट पुढे पाठवली परतंु तो त्या रात्री तळावरच मागे
रािहला.

22 मग याकोब रात्रीचाच उठला. त्याने आपल्या दोन्ही बायका, दोन्ही
दासी आिण अकरा मुले यांस बरोबर घेतले आिण तो यब्बोक नदीच्या
उतारापाशी नदी पार करुन गेला. 23 त्याने आपल्या कुटंुबातील सवार्ंस
नदी पार करुन पाठवले; नतंर त्याचे जे काही होते तेही सवर् त्याने नदी
पार करुन पलीकडे पाठवले.
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24 नदी उतरुन पलीकडे जाण्यात याकोब सवार्त शेवटी होता; परतंु
नदी उतरुन जाण्यापूवीर् तो अद्याप एकटाच असताना एक पुरुष आला व
त्याने याकोबाशी झोंबी केली. सूयर् उगवेपयर्ंत त्याने त्याच्याशी झोंबी
केली 25 त्या माणसाने पािहले की आपण याकोबावर मात करुन त्याचा
पराभव करु शकत नाही म्हणून त्याने याकोबाच्या जांघेस स्पशर् केला
तेव्हा याकोबाचा पाय जांघेच्या सांध्यातून िनखळला.

26 मग तो पुरुष याकोबास म्हणाला, “आता मला जाऊदे,कारण सुयर्
वर येत आहे.'
परतंु याकोब म्हणाला, “तू मला आशीवार्द िदलाच पािहजेस नाहीतर

मी तुला जाऊ देणार नाही.”
27 तो पुरुष त्याला म्हणाला, “तुझे नाव काय आहे?”
आिण याकोब म्हणाला, “माझे नाव याकोब आहे.”
28 तेव्हा तो पुरुष म्हणाला, “तुझे नाव याकोब असणार नाही. येथून

पुढे तुझे नांव इस्राएल असेल. मी हे नांव तुला देत आहे कारण तू देवाशी
व माणसांशी झोंबी केली आहेस आिण तू हरला नाहीस तर िंजकलास.”

29 मग याकोबाने त्याला िवचारले, “कृपया तुझे नाव मला सांग.”
परतंु तो पुरुष म्हणाला, “तू माझे नाव का िवचारतोस?” त्यावेळी तेथेच

त्या पुरुषाने याकोबाला आशीवार्द िदला.
30 म्हणून याकोबाने त्या जागेचे नाव पनीएल ठेवले. याकोब म्हणाला,

“ह्या िठकाणी मी देवाला तोंडोतोंड पािहले आहे परतंु माझा जीव
वाचवला गेला.” 31 मग पनीएलाहून तो पुढे िनघाला तेव्हा सूयर् उगवला.
याकोब आपल्या पायामुळे लगंडत चालत होता. 32 म्हणून आजपयर्ंत
इस्राएल लोक जनावरांच्या जांघेच्या सांध्याजवळचा स्नायू खात नाहीत
कारण याच स्नायूपाशी याकोबाला दखुापत झाली होती.

याकोबयाकोब आपलआपलेे शौयशौयर्र् दाखिवतोदाखिवतो

याकोबाने वर पािहले आिण त्याला एसाव येताना िदसला;
त्याच्या बरोबर चारशे माणसे होती. तेव्हा याकोबाने
आपल्या कुटंुबाचे चार गट पाडले. लेआ व ितची मुले यांचा

एक गट, राहेल व योसेफ यांचा आणखी एक गट, आिण त्याच्या दोन
दासी व त्यांची आपली मुले यांचे वेगळे दोन गट होते. 2 याकोबाने
त्याच्या दासी व त्यांची मुले यांना आघाडीला त्यानतंर त्याच्यामागे लेआ
व ितची मुले आिण राहेल व योसेफ यांना सवार्त शेवटी ठेवले.

3 याकोब स्वतः एसावा पुढे सामोरा गेला म्हणून एसावा समोर पुढे
आलेला तोच पिहला होता; आपला भाऊ एसाव याला सामोरा जात
असताना त्याने सात वेळा भूिमपयर्ंत लवून त्याला नमन केले.

4 एसावाने जेव्हा याकोबाला पािहले तेव्हा त्याला भेटण्यास तो धावत
गेला आिण आपल्या बाहुचंा िवळखा त्याच्या भोवती टाकून त्याने
गळयात गळा घालून याकोबाला िमठी मारली. त्याचे चंुबन घेतले, आिण
ते दोघे रडले. 5 एसावाने आपल्या समोरील िस्त्रया व मुले पाहून
िवचारले, “तुझ्या बरोबर ही कोण मडंळी आहे?”
याकोबाने उत्तर िदले, “देवाने मला िदलेली ही मुले आहेत, देवाने माझे

कल्याण केले आहे.”
6 मग याकोबाच्या दोन दासी आपल्या मुलांबरोबर पुढे गेल्या आिण

त्यांनी एसावाला लवून नमन केले. 7 त्यानतंर लेआ व ितची मुले, मग
राहेल व योसेफ, एसावापुढे गेली आिण त्यांनी त्याला लवून नमन केले.

8 एसावाने िवचारले, “इकडे येताना मला िदसले ते लोक कोण? व
त्यांच्या बरोबरची जनावर ेकशासाठी?”
याकोबाने उत्तर िदले, “आपण माझा स्वीकार करावा म्हणून देणगी

दाखल मी आपणाला िदलेली ही भेट आहे.”
9 परतंु एसाव म्हणाला, “माझ्या बघंु तू मला काही भेट द्यावयाची

नाही, मला माझ्याकिरता भरपूर आहे.”
10 याकोब म्हणाला, “नाही नाही; मी आपणाला आग्रहाची िवनतंी

करतो, आपण जर खरोखर माझा स्वीकार किरता तर मग कृपाकरुन मी
आपणाला देतो त्या भेटीचा स्वीकार करा; आपले तोंड मला पुन्हा
पाहावयास िमळाले म्हणून मला फार आनदं होत आहे; जणू काय मला
देवाचे मुख पाहावयास िमळाले आहे. आपण माझा स्वीकार किरता

म्हणूनही मला अितशय आनदं वाटतो; 11 म्हणून मी आग्रहाची िवनतंी
करतो की मी आपणाला भेट देतो ितचा स्वीकार करा. देवाने माझे
कल्याण केले आहे. माझ्यापाशी माझ्या गरजा पुरुन उरले एवढे आहे.”
या प्रमाणे भेटी दाखल िदलेल्या देणग्या घेण्यासाठी याकोबाने एसावास
आग्रहाची िवनवणी केली म्हणून मग एसावाने त्या देणग्यांचा स्वीकार
केला.

12 मग एसाव म्हणाला, “आता तू वाटेस लाग व तुझा प्रवास पुढे चालू
ठेव; मीही तुझ्याबरोबर चालतो.”

13 परतंु याकोब त्याला म्हणाला, “माझी मुले नाजुक आहेत हे
आपणाला माहीत आहे; आिण माझ्या कळपातली दभुती जनावर ेव
त्यांची कच्ची बच्ची, करडे कोंकर,े वासर ेयांची मला काळजी घेतली
पािहजे. मी जर त्यांच्यावर एकाच िदवशी अिधक दौड लादली तर सगळी
जनावर ेमरुन जातील; 14 तर माझे स्वामी आपण पुढे िनघा; मी माझी
गायीगुर,े शेरडेमेंढर ेइत्यादी जनावरांना िजतके चालवेल आिण माझी
लहानमुलेही थकणार नाहीत अशा चालीने चालेन व आपणास सेईर येथे
येऊन भेटेन.”

15 तेव्हा एसाव म्हणाला, “मग मी माझ्या माणसातून काही माणसे
तुला मदत करण्यासाठी मागे ठेिवतो;”
परतंु याकोब म्हणाला, “ही तर माझ्या स्वामीची माझ्यावर कृपा आहे;

परतंु माणसे ठेवण्याची तशी गरज नाही.” 16 तेव्हा त्याच िदवशी एसाव
सेईरास परत जाण्यास िनघाला. 17 याकोब गांवास गेला; तेथे त्याने
स्वतःसाठी घर बांधले आिण गुरांढोरांसाठी खोपट्या बांधल्या म्हणून
त्या िठकाणाचे नाव सुक्कोथ पडले.

18 याकोबाने पदन आरामपासून सुरु केलेला प्रवास कनान देशातील
शखेमला सुखरुपपणे संपवला व त्या नगराजवळील एका शेतात आपला
तळ िदला. 19 ते शेत त्याने शखेमाचा बाप हमोर याच्या वंशजाकडून
शभंर किसटा (चांदीची नाणी) देऊन िवकत घेतले;

20 देवाची उपासना करण्यासाठी त्याने तेथे एक वेदी बांधली. त्याने
त्या िठकाणाचे नाव “एल, इस्राएलाचा देव ठेवले.”

िदनावरिदनावर बलात्कारबलात्कार

दीना ही लेआ व याकोब यांची मुलगी होती. एके िदवशी ती
त्या देशाच्या िस्त्रयांना पाहाण्यास बाहेर गेली. 2 तेव्हा त्या
देशाचा राजा हमोर याचा मुलगा शखेम याने दीनाला पािहले

आिण तो ितला बळजबरीने घेऊन गेला व ितच्या बरोबर िनजून त्याने
ितला भ्रष्ट केले. 3 शखेमाचे दीनावर प्रेम जडले आिण ितने त्याच्याशी
लग्न करावे म्हणून त्याने ितची मनधरणी केली. 4 शखेमाने आपल्या
बापास सांिगतले, “कृपा करुन ही मुलगी मला िमळवून द्या; मला
ितच्याशी लग्न करावयाचे आहे.”

5 आपल्या मुलीशी त्या मुलाने भयकंर वाईट कमर् करुन ितला भ्रष्ट
केले हे याकोबास समजले परतंु त्याची सवर् मुले गुरांढोरांबरोबर रानात
होते म्हणून ते घरी येईपयर्ंत त्याने या बाबतीत काहीही केले नाही. 6

त्याच वेळी इकडे शखेमाचा बाप हमोर संबधंीत बोलणी करण्यासाठी
याकोबाकडे गेला.

7 नगरात जे काही घडले त्या िवषयीची बातमी याकोबाच्या मुलांनी
शेतात ऐकली तेव्हा त्यांचा राग भयकंर भडकला, इतका की ते रागाने
वेडे झाले, कारण याकोबाच्या मुलीशी केलेल्या वाईट कमार्मुळे शखेमाने
इस्त्राएलाची अब्रू घेतली होती; म्हणून मग ते सगळे भाऊ शेतातून घरी
आले.

8 परतंु हमोर त्या भावांशी बोलला. तो म्हणाला, “माझा मुलगा शखेम
दीनाशी लग्न करावयास फार आतुर झाला आहे. 9 ह्या लग्नामुळे तुमच्या
आमच्यामध्ये िवशेष करार झाल्याचे िदसून येईन. मग त्यामुळे आमचे
पुरुष तुमच्या िस्त्रयांशी व तुमचे पुरुष आमच्या िस्त्रयांशी लग्ने करु
शकतील. 10 तसेच त्यामुळे तुम्ही ह्याच देशात आमच्या बरोबर राहूं
शकाल; येथील जमीनजुमला िवकत घेऊन येथे वतन िमळिवण्यास व
येथेच व्यापार उदीम करण्यास तुम्हाला मोकळीक िमळेल.”

11 शखेम देखील याकोबाशी व दीनाच्या भावांशी बोलला; तो
म्हणाला, “कृपा करुन माझा स्वीकार करा; तुम्ही जे काही करण्यास
मला सांगाल ते मी जरुर करीन; 12 तुम्ही मला फक्त दीनाशी लग्न
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करण्यास परवानगी द्या मग तुम्हाला पािहजे ते म्हणजे रीतीप्रमाणे बायको
साठी द्यावयाचे ते िंकवा तुम्ही जे काही मागाल ते मी जरुर देईन.”

13 याकोबाच्या मुलांनी शखेम व त्याचा बाप यांच्याशी खोटेपणाने
वागावयाचे ठरवले. आपल्या बिहणीला भ्रष्ट केल्यामुळे ते भाऊ अद्याप
संतापाने वेडे झाले होते. 14 तेव्हा ते भाऊ त्याला म्हणाले, “आम्ही
तुला आमच्या बिहणीशी लग्न करु देणे शक्य नाही कारण अद्याप तुझी
संुता झालेली नाहीं. आमच्या बिहणीने तुझ्याशी लग्न करणे चुकीचे,
अनीतीचे व कलकं लावणार ेहोईल; 15 पण तू जर एवढी एक गोष्ट
करशील तर मग आम्ही तुला ितच्याशी लग्न करु देऊ: ह्या नगरातील
सगळ्या पुरुषांची आमच्या प्रमाणे संुता झाली पािहजे; 16 मग तुमचे
पुरुष आमच्या िस्त्रयांशी व आमचे पुरुष तुमच्या िस्त्रयांशी लग्न करु
शकतील आिण मग आपण सवर् एक राष्ट्र  होऊ. 17 पण जर तुम्ही संुता
करावयास नकार द्याल तर मग मात्र आम्ही दीनाला घेऊन जाऊ.”

18 ह्या करारामुळे हमोर व शखेम यांना फार आनदं झाला. 19

िदनाच्या भावांनी जे सांिगतले ते लवकर करण्यास शखेमाला तर फारच
उत्साह व आनदं वाटला.
शखेम त्यांच्या घराण्यात सवार्ंत आदरणीय होता. 20 हमोर व शखेम

त्या नगरातील वेशीपाशी गेले व नगरातील लोकांशी बोलले. ते म्हणाले,
21 “ह्या इस्राएल लोकांची आपल्याशी मतै्रीचे संबधं ठेवावयाची
खरोखरच इच्छा आहे. त्यांना आपणामध्ये आपल्या देशात राहू द्यावे. व
व्यापार करु द्यावा. त्यांनी आमच्याशी शांततेने राहावे असे
आपल्यालाही वाटते; आपल्या सवार्ंना पुरले एवढा आपला देश मोठा
आहे. त्यांच्या िस्त्रयांशी लग्ने करण्यास आपणास मोकळीक आहे आिण
आपल्या िस्त्रया त्यांना लग्नात देण्यात आपल्यालाही आनदं आहे. 22

परतंु त्यांची एक अट पूणर् करण्याचे आपण सवार्ंनी कबूल केले पािहजे;
ती म्हणजे आपण सगळ्या पुरुषांनी या इस्राएल लोकांप्रमाणे संुता करुन
घेण्याचे मान्य केले पािहजे. 23 जर हे आपण करु तर मग त्यांची
शेरडेमेंढर ेगुरढेोर ेव संपत्ती आपल्याला िमळाल्याने आपण श्रीमतं होऊ;
म्हणून आपण त्यांच्याशी असा करार केला पिहजे मग ते आपल्या बरोबर
येथेच वस्ती करुन राहतील.” 24 तेव्हा वेशीतून येणाऱ्या सवार्ंनी हे
ऐकले व हमोर आिण शखेम यांचे म्हणणे मान्य केले; आिण त्यावेळी
तेथील सवर् पुरुषांनी संुता करुन घेतली.

25 तीन िदवसानतंर संुता केलेले लोक जखमांच्या वेदनांनी बेजार
झालेले असताना, याकोबाची दोन मुले िशमोन व लेवी यांना माहीत होते
की ते लोक आता दबुर्ल व कमकुवत असणार म्हणून मग ते नगरात गेले
व त्यांनी तेथील सवर् पुरुषांना ठार मारले. 26 दीनाच्या त्या दोन भावांनी
िशमोन आिण लेवी यांनी हमोर व त्याचा मुलगा शखेम यांनाही ठार
मारले. नतंर दीनाला शखेमाच्या घरातून बाहेर काढून ते ितला घेऊन
तेथून िनघाले. 27 नतंर याकोबाची सवर् मुले नगरात गेली आिण त्यांनी
तेथील सवर् चीज वस्तू लुटल्या, कारण त्यांच्या बिहणीला शखेमाने भ्रष्ट
केल्याने त्यांच्या रागाचा पारा अद्याप खूपच चढलेला होता. 28 तेव्हा
त्यांनी त्या लोकांची शेरडेमेंढर,े गुरढेोर,े गाढवे इत्यादी सवर् जनावर ेआिण
घरातील व शेतातील सवर् वस्तू लुटल्या; 29 तसेच त्यांनी तेथील
लोकांच्या मालकीची धनदौलत, मालमत्ता व सवर् चीजवस्तू आिण
त्यांच्या बायका व मुलेबाळे देखील घेतली.

30 परतंु याकोब, िशमोन व लेवी यांना म्हणाला, “तुम्ही मला खूप
त्रास देऊन संकटात टाकले आहे; आता या देशाचे रिहवासी कनानी व
पिरज्जी माझा द्वेष करतील व माझ्या िवरुद्ध उठतील; आपण थोडकेच
लोक आहोत. या देशातील सवर्लोक एकत्र होऊन आपल्या िवरुद्ध जर
लढावयास आले तर मग माझ्याजवळच्या आपल्या सवार्ंचा माझ्याबरोबर
नाश केला जाईल.”

31 परतंु ते भाऊ म्हणाले, “आम्ही त्या लोकांना आमच्या बिहणीशी
एखाद्या वेश्येप्रमाणे वागू द्यावे काय? नाही, कदािप नाही! त्या लोकांनी
आमच्या बिहणीशी असे वागणे चुकीचे व अनीतीचे होते!”

बबेेथथेेलमध्यलमध्येे याकोबयाकोब

देव याकोबाला म्हणाला, “तू बेथेल या नगरात जाऊन राहा;
आिण तुझा भाऊ एसाव याजपासून तू पळून जात असताना
त्या िठकाणी ज्याने तुला दशर्न िदले त्या ‘एल’ (म्हणजे

इस्राएलाचा देव) याची आठवण कर व त्याच देवाची उपासना
करण्यासाठी तेथे एक वेदी बांध.”

2 तेव्हा याकोब आपल्या घरच्या मडंळीस व आपल्याबरोबरच्या
सगळ्या दासांना म्हणाला, “तुमच्या जवळ असलेले लाकडांचे व धातंूचे
परके देव फोडून तोडून टाका; तुम्ही स्वतःला शुद्ध करा; स्वच्छ कपडे
घाला; 3 आपण येथून िनघून बेथेलास जाऊ; मी त्रासात व संकटात
असताना ज्याने मला मदत केली त्या देवासाठी मी तेथे तेथे
माझ्याबरोबर असत आला आहे.”

4 तेव्हा त्या लोकांनी त्यांच्या जवळ असलेले सवर् परके देव आणून
याकोबाला िदले आिण त्यांनी आपल्या कानातील कंुडलेही काढून िदली;
तेव्हा याकोबाने त्या सवर् वस्तू शखेम नावाच्या नगराजवळील एका एला
झाडाच्या खाली पुरुन टाकल्या.

5 याकोब व त्याची मुले यांनी िठकाण सोडले. त्या भागात राहाणाऱ्या
लोकांना त्याचा पाठलाग करुन त्यांना ठार मारावयास पािहजे होते परतंु
त्यांना फार भीती वाटली म्हणून त्यांनी याकोबाचा पाठलाग केला नाही.
6 अशा रीतीने याकोब व त्याचे लोक कनान देशात लूज येथे पोहोंचले;
त्यालाच आता बेथेल म्हणतात. 7 याकोबाने तेथे एक वेदी बांधली, व
त्या िठकाणाचे नाव “एल बेथेल” असे ठेवले; याकोबाने या जागेसाठी हे
नाव िनवडले कारण आपला भाऊ एसाव याजपासून पळून जाताना
ह्याच जागी प्रथम देवाने त्याला दशर्न िदले होते.

8 िरबकेची दाई दबोरा ह्या िठकाणी मरण पावली तेव्हा त्यांनी ितला
बेथेल येथे एका एला झाडाच्या खाली पुरले; त्या जागेचे नाव त्यांनी
अल्लोन बाकूथ असे ठेवले.

याकोबाचयाकोबाचेे नवनवेे नांवनांव

9 पदन अराम येथून याकोब परत आल्यावर देवाने त्याला पुन्हा दशर्न
देऊन आशीवार्द िदला. 10 देव याकोबाला म्हणाला, “तुझे नाव याकोब
आहे मी ते बदलतो; तुला आता याकोब म्हणणार नाहीत तर तुझे नवे
नाव इस्राएल असे असेल;” आिण म्हणून देवाने त्याला इस्राएल हे नाव
िदले.

11 देव त्याला म्हणाला, “मी सवर् शिक्तमान देव आहे; तुला भरपूर
संतती होवो आिण त्यांची वाढ होऊन त्यांचे एक महान राष्ट्र  बनो. तसेच
तुझ्यातून इतर राष्ट्र े व राजे िनमार्ण होवोत; 12 मी अब्राहाम व इसहाक
यांना जो काही िविशष्ट देश िदला, तो आता मी तुला व तुझ्यामागे
राहणाऱ्या तुझ्या संततीला देतो.” 13 मग देव तेथून िनघून गेला. 14 मग
याकोबाने तेथे स्मारक म्हणून दगडाचा एक स्तभं उभा केला त्याने
त्यावर पेयापर्ण म्हणून द्राक्षारस व तेल ओतून तो पिवत्र केला. तेव्हा हे
एक िवशेष िठकाण झाले कारण येथेच देव याकोबाशी बोलला आिण
म्हणून याकोबाने त्या िठकाणाचे नाव बेथेल ठेवले.

प्रसूतप्रसूत होऊनहोऊन राहराहेेलल मरतमरतेे

16 याकोब व त्याच्या बरोबराचा लवाजमा म्हणजे त्याची, घरची
मडंळी व इतर माणसे हे सवर् बेथेल येथून िनघाले, ते इफ्राथ (म्हणजे
बेथलहेम) गांवाच्या अगदी जवळ आले असताना तेथे पोहोंचण्यापूवीर्
राहेलीस प्रसूती वेदना सुरु झाल्या. 17 परतंु राहेलीस यावेळी प्रसूती
वेदनांचा अितशय त्रास होत होता; त्याचवेळी राहेलीची सुईण ितची
कठीण अवस्था पाहून ितला म्हणाली, “िभऊ नकोस राहेल, तू आणखी
एका मुलास जन्म देत आहेस.”

18 त्या मुलास जन्म देताना राहेल मरण पावली परतंु मरण्यापूवीर् ितने
त्याचे नाव “बेनओनी” असे ठेवले; परतंु याकोबाने त्याचे नांव
“बन्यामीन” असे ठेवले.

19 एक्राथ (म्हणजे बेथलहेम) गांवाला जाणाऱ्या वाटेजवळ राहेलीस
पुरले 20 आिण याकोबाने ितच्या सन्मानाकिरता ितचे स्मारक म्हणून
ितच्या कबरवेर एक दगडी स्तभं उभा केला; तो स्तभं आजपयर्ंत तेथे
कायम आहे. 21 त्यानतंर इस्राएलाने (याकोबाने) आपला पुढचा प्रवास
चालू केला; आिण एदेर बुरुजाच्या अगदी दिक्षणे कडे आपला तळ िदला.

22 इस्राएल तेथे थोडा काळ रािहला, त्यावेळी रऊबेन, इस्राएलाची
म्हणजे आपल्या बापाची उपपत्नी िबल्हा िहच्यापाशी िनजला या िवषयी
इस्राएलाने ऐकले तेव्हा तो अितशय संतापला.
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इस्राएलाचइस्राएलाचेे ककुुटटंंुुबब

याकोब (इस्राएल) यास बारा मुलगे होते.
23 लेआ िहचे मुलगे-याकोबाचा पािहला मुलगा रऊबेन आिण
िशमोन, लेवी, यहुदा, इस्साखार व जबुलून;
24 राहेल िहचे मुलगे-योसेफ व बन्यामीन;
25 राहेलीची दासी िबल्हा िहचे मुलगे-दान व नफताली;
26 आिण लेआची दासी िजल्पा िहचे मुलगे गाद आशेर पदन अरामात
झाले.
27 याकोब मग “िकयार्थ अरबा” (म्हणजे “हेब्रोन”) येथीन मम्रे या

िठकाणी आपला बाप इसहाक याजकडे गेला. येथेच अब्राहाम व इसहाक
हे रािहले होते. 28 इसहाक एकशे ऐशंी वषेर् जगला. 29 आिण दीघर्
आयषु्यानतंर तो अशक्त होऊन मरण पावला. त्याचे मुलगे एसाव व
याकोब यांनी त्याला त्याच्या बापाला पुरले होते त्याच जागी पुरले.

एसावाचएसावाचेे ववंशंजशज

एसाव (म्हणजे “अदोम”) याची वंशावळ 2 एसावाने कनानी
मुलींशी लग्ने केली; त्याच्या बायका येणे प्रमाणे-एलोन िहत्ती
याची मुलगी आदा; िसबोन िहत्ती याचा मुलगा अना, त्याची

मुलगी ओहोलीबामा 3 आिण इश्माएलाची मुलगी नबायोथाची बहीण
बासमथ. 4 एसावापासून आदेला झालेल्या मुलाचे नाव अलीपाज व
बासमथला झालेल्या मुलाचे नाव रऊेल होते. 5 आिण ओहोलीबामेस,
यऊश, यालाम व कोरह हे तीन मुलगे होते. हे एसावाचे मुलगे; हे त्याला
कनान देशात झाले.

6 याकोब व एसाव यांच्या कुटंुबांची एवढी वाढ झाली की कनान देश
सवार्ंना पुरनेासा झाला म्हणून एसाव आपला भाऊ याकोब याजपासून
बाजूला िनघाला; तो आपल्या बायका, मुले, मुली तसेच सवर् नोकर
चाकर, गाईगुर ेव इतर जनावर ेआिण कनान देशात त्याने िमळवलेली
धनसंपत्ती व मालमत्ता हे सवर् घेऊन सेईर या डोंगराळ प्रदेशाकडे गेला.

9 एसाव हा अदोमी लोकांचा मुळ पुरुष होय. सेईरच्या डोंगराळ
प्रदेशात राहाणाऱ्या एसावाची वंशावळ:

10 एसावाच्या मुलांची नाव-एसाव व आदा यांचा मुलगा अलीपाज
आिण एसाव व बासमाथ यांचा मुलगा रऊेल.
11 अलीपाजाला पांच मुलगे होते; तेमान, ओमार, सपो, गाताम व
कनाज;
12 अलीपाज याची ितम्ना नावांची एक गुलामस्त्री होती; ितम्ना व
अलीपाज यांना एक मुलगा झाला; त्याचे नाव अमालेक.
13 रऊेलास चार मुलगे होते. त्यांची नाव-नहाथ, जेरह, शाम्मा व
िमज्जा ही एसावाची नातवंडे होती.
बासमथाच्या पोटी झालेल्या रगुवेलाची ही मुले.
14 िसबोनाचा मुलगा अना याची मुलगी अहलीबामा ही एसावाची
ितसरी बायको होती. यऊश, यालाम व कोरह हे एसाव व अहलीबामा
यांचे मुलगे होते.

15 एसावाचे मुलगे आपापल्या कुळांचे प्रमुख झाले ते हे:
एसावाचा पिहला मुलगा अलीपाज, त्याचे मुलगे; तेमान, ओमार, सपो,
कनाज 16 कोरह, गाताम व अमालेख;
हे आपापल्या कुळांचे प्रमुख एसावास त्याची बायको आदा िहच्या
पोटी झाले.
17 एसावाचा मुलगा रऊेल याचे मुलगे हे-नाहथ, जेरह, शाम्मा व
िमज्जा;
हे सवर् कूळप्रमुख एसावास त्याची बायको बासमथ िहच्या पोटीं झाले.
18 एसावाची बायको अनाची मुलगी अहलीबामा िहचे मुलगे-यऊश,
यालाम व कोरह; हे ितघे जण आपापल्या कुळांचे प्रमुख झाले;

19 हे सवर् पुरुष एसावापासून (अदोमपासून) झालेल्या कुळांचे नेते होत.
20 एसावापूवीर् अदोममध्ये सेईर नावाचा एक होरी माणूस होता. त्याचे
मुलगे हे:
लोटन, शोबाल, िसबोन, 21 अना, दीशोन, एसर व िदशान; हे
सेईराचे मुलगे होरी वंशातील आपापल्या कुळांचे प्रमुख झाले.

22 लोटानाचे मुलगे होते होरी व हेमाम. (ितम्ना ही लोटानाची बहीण
होती.)
23 शोबालाचे मुलगे अलवान, मानहाथ, एबाल, शपो व ओनाम.
24 िसबोनाचे दोन मुलगे होते; अय्या व अना (आपला बाप िसबोन
याची गाढवे राखीत असता ज्याला डोंगरात गरम पाण्याचे झरे
सांपडले तोच हा अना.)
25 अनाचा मुलगा िदशोन व अनाची मुलगी अहलीबामा.
26 दीशोनाला चार मुलगे होते;हेमदान, एश्बान, ियत्रान व करान.
27 एसराला िबल्हान, जावान व अकान हे तीन मुलगे होते.
28 दीशानाला ऊस व अरान हे दोन मुलगे होते.
29 होरी कुळांचे जे प्रमुख झाले त्यांची नावे अशी-लोटान, शोबाल,
िसबोन, अना, 30 दीशोन, एसर व दीशान, यहूदा प्रांताच्या पूवेर्
कडील सेईर (अदोम) प्रदेशात राहाणाऱ्या आपापल्या कुळांचे हे प्रमुख
झाले.

31 इस्राएलने राज्य करण्यापूवीर् अदोमला राजे होते.
32 बौराचा मुलगा बेला याने अद्रोमावर राज्य केले; िदन्हाबा नगर ही
त्याची राजधानी होती.
33 बेला मेल्यावर बस्रा येथील जेरहाचा मुलगा योबाब हा त्याच्या
जागी राजा झाला.
34 योबाब मेल्यावर तेमानी लोकांच्या देशाचा हुशाम याने त्याच्या
जागी राज्य केले.
35 हुशाम मेल्यावर बदाद याचा मुलगा हदाद याने त्याच्या जागी
राज्य केले. (यानेच मवाब देशात िमघानांचा पराभव केला) अवीत
नगर ही त्याची राजधानी होती.
36 हदाद मेल्यावर मास्त्रेका येथील साम्ला याने त्या देशावर राज्य
केले.
37 साम्ला मेल्यावर फरात (यफेु्रटीस) नदीवर असलेल्या रहोबोथ
येथील शौल याने त्या देशावर राज्य केले.
38 शौल मेल्यावर अकबोराचा मुलगा बाल-हानान याने त्या देशावर
राज्य केले.
39 बाल-हानान मेल्यावर हदार याने त्या देशावर राज्य केले. पाऊ हा
त्याची राजधानी होती. त्याच्या बायकोचे नाव महेटाबेल होते; ही मे-
जाहाबाची मुलगी मात्रेद िहची मुलगी होती.

40 एसावाच्या वंशातील कुळांप्रमाणे त्या त्या कुळांच्या प्रमुखांची नावे:
ितम्ना, आल्वा, यतेथ, अहलीबामा, एला, पीनोन, कनाज तेमान,
िमब्सार, माग्दीएल व ईराम हयातील प्रत्येक कूळ त्या कुळाचे नाव
िदलेल्या प्रदेशात रािहले.

स्वप्नस्वप्नेे पडणारापडणारा योसयोसेेफफ

याकोब कनान देशात वस्ती करुन रािहला; येथेच त्याचा
बापही रािहला होता. 2 याकोबाच्या वंशाचा हा वृत्तान्त
आहे.

योसेफ सतरा वषार्ंचा उमदा तरुण होता. शेळ्यामेढ्यांचा सांभाळ
करणे हे त्याचे काम होते. आपल्या भावांबरोबर (म्हणजे आपल्या
बापाच्या बायका िबल्हा व िजल्पा यांच्या मुलांबरोबर) तो हे काम करीत
असे; त्या भावांनी केलेल्या वाईट गोष्टीिवषयी त्याने आपल्या बापाला
सांिगतले. 3 इस्राएल (याकोब) सवर् मुलांपेक्षा योसेफावर अिधक प्रीती
करीत असे कारण तो त्याचा म्हातारपणाचा मुलगा होता. त्याने
योसेफाला एक िवशेष संुदर पायघोळ झगा िदला होता. 4 आपला बाप
आपल्या इतर भावांपेक्षा योसेफावर अिधक प्रीती करतो हे त्याच्या
भावांना िदसले म्हणून ते योसेफाचा द्वेष करु लागले. यासेफाशी चांगल्या
रीतीने बोलणे देखील त्यांनी सोडून िदले.

5 एकदा योसेफास एक िवशेष स्वप्न पडले; नतंर त्याने ते स्वप्न
आपल्या भावांना सांिगतले; त्यानतंर तर त्याचे भाऊ त्याचा अिधक द्वेष
करु लागले.

6 योसेफ, म्हणाला, “मला असे स्वप्न पडले. 7 आपण सवर्जण
शेतात गव्हाच्या पेंढ्या बांधण्याचे काम करीत होतो; तेव्हा माझी पेंढी
उठून उभी रािहली आिण तुम्हा सवार्ंच्या पेंढ्या ितच्या भोवती गोलाकार
उभ्या रािहल्या व त्यांनी माझ्या पेंिढला खाली वाकून नमन केले.”
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8 हे ऐकून त्याचे भाऊ त्याला म्हणाले, “याचा अथर् तू आमचा राजा
होऊन आमच्यावर राज्य करणार असे तुला वाटते काय?” त्याच्या
त्यांच्यािवषयीच्या या स्वप्नामुळे तर त्याचे भाऊ आता त्याचा अिधकच
द्वेष करु लागले.

9 नतंर योसेफाला आणखी एक स्वप्न पडले. तेही त्याने आपल्या
भावांना सांिगतले. तो म्हणाला, “मला आणखी एक स्वप्न पडले; सूयर्
चंद्र व अकरा तार ेयांनी मला खाली वाकून नमन केलेले पािहले.”

10 योसेफाने आपल्या बापालाही या स्वप्नािवषयी सांिगतले; परतंु
त्याच्या बापाने त्याबद्दल टीका करुन म्हटले, “असले कसले र ेस्वप्न
आहे हे? तुझी आई, तुझे भाऊ व मी आम्ही भूमीपयर्ंत लवून तुला नमन
करु असे तुला वाटते काय?” 11 योसेफाचे भाऊ त्याचा हेवा करीतच
रािहले; परतंु योसेफाच्या बापाने या गोष्टी संबधंी खूप िवचार केला आिण
या गोष्टींचा काय अथर् असावा या िवषयी आश्चयर् करीत त्याने ते िवचार
आपल्या मनात ठेवले.

12 एके िदवशी योसेफाचे भाऊ आपल्या बापाची मेंढर ेचारावयास
शखेम येथे गेले. 13 याकोब योसेफाला म्हणाला, “तुझे भाऊ शखेम येथे
आपल्या मेंढाराबरोबर आहेत; तू तेथे जा.”
योसेफ म्हणाला, “बर, मी जातो.”
14 योसेफाचा बाप म्हणाला, “शखेमाला जा; आिण तुझे भाऊ

सुखरुप आहेत का; व माझी मेंढर ेठीक आहेत का ते पाहा व मागे येऊन
मला त्यांच्या संबधंी सांग.” अशा रीतीने योसेफाच्या बापाने त्याला
हेब्रोन दरीतून शखेमास पाठवले.

15 शखेमाजवळ योसेफ वाट चुकला; तो शेतात इकडे ितकडे
भटकताना एका माणसाला आढळला त्या माणसाने त्याला िवचारले, “तू
कोणाला शोधत आहेस?”

16 योसेफाने उत्तर िदले, “मी माझ्या भावांना शोधत आहे; आपल्या
मेंढरांबरोबर ते कोठे आहेत ते आपण मला सांगू शकाल का?”

17 तो माणूस म्हणाला, “ते अगोदरच येथून गेले आहेत; आपण
दोथानास जाऊ असे त्यांस बोलताना मी ऐकले.” म्हणून मग योसेफ
आपल्या भावांमागे गेला व ते त्याला दोथानात सांपडले.

योसयोसेेफफ गुलामगुलाम म्हणम्हणूूनन िवकलािवकला जातोजातो

18 योसेफाच्या भावांनी योसेफाला दरुुन येताना पािहले आिण कट
करुन त्याला ठार मारण्याचे ठरवले. 19 ते एकमेकांस म्हणाले, “हा
पाहा, एकामागे एक स्वप्ने पडणारा योसेफ इकडे येत आहे. 20 आता
आपल्याला शक्य आहे तोंवर याला आपण ठार मारुन टाकावे त्याचे
शरीर एका कोरड्या खाड्यात फेकून देऊ आिण त्याला कोणाएका िंहस्र
पशूने मारुन टाकले असे आपल्या बापाला सांगू; मग त्याची स्वप्ने काही
कामाची नाहीत हे आपण त्याला दाखवून देऊ.”

21 परतंु रऊबेनास योसेफाला वाचवावयाला पािहजे होते; म्हणून
रऊबेन म्हणाला, “आपण त्याला ठार मारू नये; 22 त्याला काहीही इजा
न करता, त्याला आपण एखाद्या खाड्यात टाकून देऊ;” आपल्या
भावांच्या हातातून सोडवून योसेफाला वाचवावयाचे व त्याच्या बापाकडे
परत पाठवून द्यावयाचे असा रऊबेनाचा बेत होता. 23 योसेफ त्याच्या
भावजवळ येऊन पोहोंचला तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला; त्यांनी
त्याचा िवशेष संुदर पायघोळ झगा फाडून टाकला. 24 नतंर त्यांनी
त्याला एका खोल कोरड्या खाड्यात टाकून िदले.

25 योसेफ खाड्यात असताना त्याचे भाऊ भाकरी खावयास बसले.
त्यांनी वर नजर करुन पािहले तेव्हा त्यांना दरुुन एक उंटांचा तांडा
िदसला; ते आपल्या, उंटांवर मसाल्याचे अनेक पदाथर् व वनस्पती
इत्यादी भारी िंकमतीचे पदाथर् लादनू िगलादाहून िमसरकडे चालले होते.
26 तेव्हा यहूदा म्हणाला, “आपल्या भावाला ठार मारुन आिण त्याचा
खून लपवून ठेवून आपल्याला काय फायदा? 27 आपण त्याला जर ह्या
इश्माएली व्यापाऱ्यांना िवकून टाकले तर आपल्याला अिधक लाभ
होईल; आिण आपल्या स्वतःच्या भावाला ठार मारल्याचा दोषही
आपणावर येणार नाहीं;” इतर भावांना हे म्हणणे पटले. 28 ते िमद्यानी
व्यापारी जवळ आल्यावर त्या भावांनी योसेफाला खाड्यातून बाहेर
काढले व त्या इश्माएली व्यापाऱ्यांस वीस चांदीची नाणी घेऊन िवकून
टाकले. ते व्यापारी योसेफास िमसर देशास घेऊन गेले.

29 इतका वेळपयर्ंत रऊबेन आपल्या भावाबरोबर तेथे नव्हता, म्हणून
त्यांनी योसेफाला िवकून टाकल्याचे त्याला माहीत नव्हते; रऊबेन त्या
खाड्याकडे परत गेला तेव्हा त्यात त्याला योसेफ िदसला नाही; तेव्हा
त्याला अितशय द:ुख झाले; अितशोकामुळे त्याने आपली वस्त्रे फाडली;
30 तो शोक करीत आपल्या भावांकडे जाऊन म्हणाला, “बधूनो,
आपला धाकटा भाऊ योसेफ खाड्यात नाही, हो! तर आता मी काय
करु!” 31 त्या भावांनी एक तरुण बकरा मारुन त्याचे रक्त योसेफाच्या
संुदर पायघोळ झग्याला लावले. 32 नतंर तो रक्ताने भरलेला झगा
आपल्या बापाला दाखवून ते म्हणाले, “आम्हाला हा झगा सांपडला; हा
झगा योसेफाचा आहे की काय?”

33 त्यांच्या बापाने तो झगा पािहला आिण तो योसेफाचाच आहे हे
ओळखले! तेव्हा त्याचा बाप म्हणाला, “होय! मुलांनो, हा त्याचाच झगा
आहे! िंहस्र पशूने त्याला खाऊन टाकले असावे. माझा मुलगा योसेफ
याला िंहस्त्र पशूने खाऊन टाकले आहे यात संशय नाही.” 34

याकोबाला आपल्या मुलाबद्दल अितशय द:ुख झाले, एवढे की त्याने
आपली वस्त्रे फाडली आिण कंबरसे गोणताट गंुडाळले आिण िकतीतरी
िदवस आपल्या मुलासाठी शोक केला. 35 याकोबाच्या सवर् मुलांनी व
मुलीनीं त्याचे सांत्वन करण्यास खूप प्रयत्न केला खरा परतंु तो कधीही
समाधान पावला नाही; तो म्हणाला, “मी मरपेयर्ंत माझ्या मुलासाठी
शोक करीत राहीन व अधोलोकात माझ्या मुलाकडे जाईन.” असा
त्याच्या बापाने योसेफाकिरता अितशय शोक केला.

36 त्या िमद्यानी व्यापाऱ्यांनी योसेफास िमसर देशात नेऊन पोटीफर
नांवाचा फारो राजाचा अिधकारी, गारद्यांचा सरदार होता त्यास िवकून
टाकले.

यहयहूूदादा वव तामारतामार

त्याच सुमारास यहूदा आपल्या भावांना सोडून अदलुाम
नगरातील हीरा नावाच्या माणसाबरोबर त्याच्या घरी
राहावयास गेला. 2 तेथे यहूदाला शूवा नावाच्या एक कनानी

माणसाची मुलगी भेटली. तेव्हा यहूदाने ितच्याशी लग्न केले. 3 त्या
कनानी मुलीला एक मुलगा झाला. त्यांने त्याचे नाव एर ठेवले. 4

त्यानतंर ितला आणखी एक मुलगा झाला त्यांनी त्याचे नाव ओनान
ठेवले. 5 त्यानतंर ितला शेला नावाचा आणखी एक मुलगा झाला.
ितसरा मुलगा झाला तेव्हा यहूदा कजीब येथे राहात होता.

6 यहूदाने आपला पिहला मुलगा एर याच्यासाठी बायको म्हणून
तामार नावाच्या स्त्रीची िनवड केली. 7 परतंु एर याने बऱ्याच वाईट गोष्टी
केल्या मुळे परमेश्वर त्याच्यावर खशु नव्हता म्हणून परमेश्वराने त्याला
ठार मारले. 8 मग यहूदा, एर याचा भाऊ ओनान याला, म्हणाला, “तू
जाऊन तुझ्या मरण पावलेल्या भावाच्या बायकोपाशी नीज; आिण तू
ितचा नवरा असल्याप्रमाणे ितच्याशी वाग जर तुझ्यापासून ितला मुले
झाली तर ती तुझ्या भावाची मुले समजली जातील व त्याचा वंश पुढे
चालिवतील:”

9 आपल्या भावाजयीपाशी िनजल्यावर ह्या मीलनातून होणारी मुले
आपले नाव धारण करुन चालणार नाहीत हे ओनानला माहीत होते
म्हणून जेव्हा तो त्याच्या भावजयीपाशी िनजे तेव्हा तो आपले वीयर् बाहेर
जिमनीवर पाडत असे. 10 परतंु त्याच्या हया वागण्याचा परमेश्वराला राग
आला, म्हणून त्याने ओनानलाही मारुन टाकले. 11 मग यहूदा आपली
सून तामार िहला म्हणाला, “तू तुझ्या बापाच्या घरी जाऊन तेथे राहा,
पण माझा मुलगा शेला लग्नाच्या वयाचा होईपयर्ंत लग्न करु नको;” कारण
शेलाही आपल्या दोन भावाप्रमाणे मारला जाईल अशी यहूदाला भीती
वाटली; म्हणून मग तामार आपल्या बापाच्या घरी जाऊन रािहली.

12 काही काळानतंर यहूदाची बायको म्हणजे शूवाची मुलगी मरण
पावली. ितच्यासाठी शोक करण्याचे िदवस संपल्यानतंर तो अदलु्लाम
येथील आपला िमत्र िहरा याच्याबरोबर 13 आपल्या मेंढरांची लोकर
कातरवून घेण्याकिरता ितम्ना येथे जात होता हे तामारला समजले. 14

तामार नेहमीच आपल्या िवधवादशेतील वस्त्रे घालीत असे; तेव्हा ितने
आता वेगळी वस्त्रे घातली आिण बुरखा घेऊन आपले तोंड झाकले. नतंर
ितम्ना जवळच्या एनाईम गांवाला जाणाऱ्या रस्त्याच्याजवळ ती बसून
रािहली. यहूदाचा मुलगा शेला आता लग्न करण्याच्या वयाचा झाला आहे
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हे तामारला माहीत होते; परतंु त्याच्याशी ितचे लग्न लावून देण्यािवषयी
यहूदा काहीच योजना करीत नव्हता.

15 यहूदा रस्त्याने चालला होता. त्याने ितला पािहले परतंु ती एक
वेश्या असावी असे त्याला वाटले; (कारण वेश्या जसे आपले तोंड
झाकतात तसे ितने आपले तोंड बुरख्याने झाकले होते.) 16 तेव्हा यहूदा
ितच्या जवळ जाऊन म्हणाला, “मला तुझ्यापाशी िनजू दे.” (ती तामार
आहे, म्हणजे आपली सून आहे हे यहूदाला माहीत नव्हते.)
ती म्हणाली, “तुम्ही मला त्याबद्दल काय मोबदला द्याल?”
17 यहूदा म्हणाला, “मी तुला माझ्या कळपातून एक चांगला

तरणाबांड बकरा पाठवून देईन.”
ती म्हणाली, “ठीक आहे, मी मान्य किरते, परतंु तो पाठवून देई पयर्ंत

प्रथम माझ्याजवळ काय हडप ठेवाल?”
18 यहूदा म्हणाला, “मी तुला बकरा पाठवून देईन त्यासाठी पुरावा

म्हणून तुझ्यापाशी मी काय हडप ठेवावे अशी तुझी इच्छा आहे?”
तामार म्हणाली, “तुम्ही कागदपत्रे, करार वगरैवेर उमटवयासाठी व

सीलबदं करण्यासाठी जो िशक्का व जी दोरी वापरता ती मला द्या.” तेव्हा
यहूदाने त्या वस्तू ितला िदल्या. मग तो ितजपाशी जाऊन िनजला.
आिण त्यामुळे ती गरोदर रािहली. 19 मग घरी गेल्यावर तामारने आपले
तोंड झाकण्याचा बुरखा काढून टाकला आिण पुन्हा पिहल्या सारखी
िवधवेची वस्त्रे घातली.

20 आपण कबूल केल्याप्रमाणे त्या वेश्येला बकरा देण्यासाठी यहुदाने
आपला िमत्र हीरा याला एनाईम गांवाला त्या वेश्येकडे पाठवले.
त्याचप्रमाणे आपण ितला िदलेल्या, िशक्का, दोरी व काही वस्तू
ितजकडून घेऊन येण्यास सांिगतले, परतंु हीराला ती वेश्या सांपडली
नाही. 21 त्याने एनाईम गांवातील काही लोकांना िवचारले, “येथे ह्या
रस्त्याच्या बाजूला होती ती वेश्या कोठे आहे?”
तेव्हा लोकांनी उत्तर िदले, “येथे कधीच कोणीही वेश्या नव्हती.”
22 तेव्हा यहूदाचा िमत्र त्याच्याकडे परत गेला व म्हणाला, “ती वेश्या

मला काही सांपडली नाही, तेथे राहाणार ेलोक म्हणाले की तेथे कोणीही
वेश्या कधीच नव्हती.”

23 तेव्हा यहूदा म्हणाला, “जाऊ दे, त्या वस्तू ितला ठेवून घेऊ दे.
अिधक चौकशी केल्यास लोकांकडून आपलीच नालस्ती होईल आिण
लोकांकडून आपले हसें व्हावे अशी माझी इच्छा नाही. मी कबूल
केल्याप्रमाणे ितला बकरा देण्याचा प्रयत्न केला, परतंु ती आपणांस
सापडली नाही, झाले एवढे पुर ेआहे.”

तामारतामार गरोदरगरोदर राहतराहतेे

24 या नतंर जवळ तीन मिहन्यांनी कोणीतरी यहूदाला सांिगतले,
“तुझ्या सुनेने वेश्येप्रमाणे पापकमर् केले आिण त्या जारकमार्मुळे ती आता
गरोदर रािहली आहे.”
तेव्हा मग यहूदा रागाने म्हणाला, “ितला खेचून बाहेर काढा व जाळून

टाका.”
25 त्याप्रमाणे काही लोक तामारला ठार मारण्याकिरता ितजकडे गेले,

परतंु ितने आपल्या सासऱ्यासाठी एक िनरोप पाठवला. तामार म्हणाली,
“मला गभर्वती करणारा पुरुष ह्या वस्तंूचा मालक आहे. या वस्तंूकडे नीट
पाहा; कोणाच्या आहेत या वस्तू? कोणाची आहे ही मोहोर व ही दोरी?
कोणाची आहे ही काठी? सांगा;”

26 यहूदाने त्या वस्तू ओळखल्या आिण तो म्हणाला, “ितचे बोलणे
अगदी बरोबर आहे; माझेच चुकले आहे; मी ितला वचन िदल्याप्रमाणे
ितचे माझ्या मुलाशी लग्न लावून िदले नाही.” आिण त्यानतंर मात्र त्याने
ितच्याशी पुन्हा कधीच शरीर संबधं केला नाही.

27 तामार िहची बाळंत होण्याची वेळ जवळ आली. ितला जुळे होणार
असे लोकांना वाटले. 28 बाळंत होते वेळी एका बाळाचा हात बाहेर
आला. तेव्हा सुईणीने त्याच्या हाताला लाल धागा बांधला व ती
म्हणाली, “हा आधी जन्मला;” 29 परतंु त्या बाळाने आपला हात
आखडून घेतला. त्यानतंर मग दसुर ेबाळ प्रथम जन्मले; म्हणून मग ती
सुईण म्हणाली, “ह!ं मग तू प्रथम वाट काढून जन्मलास तर!” म्हणून
त्यांनी त्याचे नाव पेरसे (म्हणजे िहब्रू भाषेप्रमाणे “वाट काढणारा”) असे
ठेवले. 30 त्यानतंर हाताला लाल धागा बांधलेले ते दसुर ेबाळ जन्मले.

त्यांनी त्याचे नाव जेरह (म्हणजे िहब्रू भाषेप्रमाणे तेजस्वी िंकवा तेजाने
प्रकाशणारा) असे ठेवले.

योसयोसेेफफ िमसरमध्यिमसरमध्येे पोटीफरलापोटीफरला िवकलािवकला जातोजातो

योसेफाला िवकत घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी त्याला िमसरला
नेले व फारो राजाचा एक अिधकारी गारद्यांचा म्हणजे
संरक्षक दलाचा सरदार पोटीफर यास िवकले. 2 परतंु

परमेश्वराने योसेफाला सहाय्य केले म्हणून तो यशस्वी पुरुष झाला.
योसेफ आपला स्वामी िमसरचा रिहवासी पोटीफर याच्यास घरी राहात
असे.

3 परमेश्वर योसेफा बरोबर आहे आिण म्हणून त्याच्या हर एक कामात
तो त्याला यश देतो हे पोटीफरला िदसून आले. 4 म्हणून पोटीफर
योसेफावर फार खषु होता. त्याने योसेफाला आपल्या घरचा कारभार
पाहाण्यात मदत करण्यास सांिगतले. 5 तेव्हा पोटीफराच्या सवर्
कारभाराचा अिधकारी नेमल्यावर परमेश्वराने योसेफामुळे पोटीफराचे
घरदार, शेतीबाडी इत्यादी त्याच्या मालकीच्या सवर् मालमत्तेस आशीवार्द
िदला. 6 याप्रमाणे पोटीफराने आपल्या घरादाराचा सवर् कारभार
योसेफाच्या हवाली केला; म्हणून पोटीफर फक्त पुढ्यात वाढलेले भोजन
घेई, त्या पलीकडे कशाचीही जबाबदारी त्याच्यावर नव्हती.

योसयोसेेफफ पोटीफराच्यापोटीफराच्या बायकोलाबायकोला नकारनकार ददेेतोतो

योसेफ फार देखणा व बांधेसूद तरुण होता. 7 काही काळानतंर
पोटीफराच्या बायकोला तो आवडू लागला. एके िदवशी ती त्याला
म्हणली, “माझ्याबरोबर नीज”

8 परतंु तसे करण्यास योसेफाने ितला नकार िदला. तो म्हणाला,
“पाहा, या घराच्या सवर् कारभाराबद्दल माझ्या स्वामीचा माझ्यावर पूणर्
िवश्वास आहे आिण तुम्हा खेरीज येथील सवर् गोष्टी त्याने माझ्या ताब्यात
देऊन त्यांची सवर् जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आहे. 9 माझ्या
स्वामीने मला या घरात जवळ जवळ त्याच्या समान मोठपणा िदला
आहे; असे असताना अशा उदार स्वामीच्या बायकोपाशी िनजणे मला
योग्य नाही. ते चुकीचे आहे; ते परमेश्वराच्या िवरुद्ध घोर पाप आहे!”

10 पोटीफराची बायको दररोज योसफाबरोबर बोलत असे परतंु त्याने
ितच्याबरोबर िनजण्यास स्पष्ट पणे नकार िदला. 11 एके िदवशी योसेफ
आपले काही काम करण्याकिरता आतल्या घरात गेला. तो तेथे अगदी
एकटाच होता व घरात दसुर ेकोणीही नव्हते. 12 अशावेळी त्याच्या
स्वामीच्या बायकोने त्याचे वस्त्र धरुन त्याला म्हटले “तू माझ्यापाशी
नीज.” परतंु योसेफ ते वस्त्र ितच्या हातात सोडून आतल्या घरातून बाहेर
पळून गेला.

13 तेव्हा योसेफ आपले वस्त्र आपल्या हाती सोडून पळून गेला हे ितने
पािहले. खोटे बोलून या घटनेचा अथर् उलट करायचा असे ितने ठरवले.
14 आिण ितने आरडा ओरडा करुन बाहेरील माणसांना बोलावले. ती
म्हणाली, “पाहा, हा इब्री तरुण गुलाम आमच्या घरच्या माणसांची अब्रू
घेण्यासाठी येथे आणून ठेवला आहे. त्याने आत येऊन माझ्यावर
बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. परतंु मी मोठयाने आरडा ओरडा
केला; 15 त्यामुळे घाबरुन हे त्याचे वस्त्र माझ्यापाशी टाकून तो पळून
गेला.” 16 तेव्हा ितने आपला नवरा, योसेफाचा स्वामी घरी येईपयर्ंत ते
वस्त्र आपल्याजवळ सांभाळून ठेवले. 17 आिण आपला नवरा घरी
आल्यावर ितने त्याला तीच गोष्ट सांिगतली. ती म्हणाली, “तुम्ही हा जो
इब्री तरुण गुलाम घरी आणून ठेवला आहे त्याने माझ्यावर बळजबरी
करण्याचा प्रयत्न केला. 18 परतंु तो माझ्याजवळ आल्यावर मी आरडा
ओरडा केला म्हणून तो घाबरून आपले वस्त्र टाकून पळून गेला;”

19 आपल्या बायकोचे बोलणे एकल्यावर योसेफाच्या स्वामीचा राग
खूप भडकला. 20 राजाच्या शत्रूंना डांबण्यासाठी एक तुरंुग होता. तेव्हा
पोटीफराने योसेफाला त्या तुरंुगात टाकले. योसेफ त्या तुरंुगात रािहला.

योसयोसेेफफ तुरुतुरंंुगातगात टाकलाटाकला जातोजातो

21 परतंु परमेश्वर योसेफाबरोबर होता; आिण योसेफावर परमेश्वराची
दया सतत रािहली; काही काळानतंर तुरंुगाच्या अिधकाऱ्यास योसेफ
आवडंू लागला. 22 त्या अिधकाऱ्याने तुरंुगातील सवर् कैद्यांना
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योसेफाच्या स्वाधीन केले योसेफ; त्यांचा प्रमुख होता तरी पण तोही
त्यांच्या सारखेच काम करी. 23 तुरंुगाच्या अिधकाऱ्याने तुरंुगातील सवर्
गोष्टीसाठी योसेफावर िवश्वास ठेवला; परमेश्वर योसेफाबरोबर होता म्हणून
हे सवर् काही झाले. योसेफ जे काही करी त्यात परमेश्वर त्याला यश देई.

योसयोसेेफफ दोनदोन स्वप्नांचास्वप्नांचा अथअथर्र् सांगतोसांगतो

काही िदवसानतंर फारोच्या नोकराकडून काही अपराध
घडला. हे नोकर म्हणजे एक आचारी व दसुरा प्यालेबरदार
हे होते. 2 म्हणून फारो राजा त्यांच्यावर रागावला. 3 तेव्हा

फारोने त्यांना योसेफ ज्या तुरंुगात होता त्यातच डांबून टाकले.
फारोच्या गारदयाचा सरदार पोटीफर हा त्या तुरंुगाचा मुख्य अिधकारी
होता. 4 त्या सरदाराने त्या दोघाही अपराध्यांना योसेफाच्या ताब्यात
देऊन त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यास सांिगतले. ते दोघे काही काळपयर्ंत
तुरंुगात अटकेत रािहले. 5 एके रात्री त्या दोघांही अपराध्यांना एकेक
स्वप्न पडले, आिण प्रत्येकाच्या स्वप्नाचा िवशेष अथर् होता. 6 दसुऱ्या
िदवशी सकाळी योसेफ त्यांच्याकडे गेला तेव्हा ते त्याला द:ुखी व िंचतेत
असलेले िदसले. 7 तेव्हा योसेफाने त्यांना िवचारले, “तुम्ही आज एवढे
काळजीत का िदसता?”

8 त्या दोघांनी उत्तर िदले, “आम्हा दोघांना रात्री एक एक स्वप्न
पडले; परतंु त्यांचा अथर् आम्हाला समजत नाही; त्यांचा अथर् सांगणारा
िंकवा उलगडा करणारा कोणी नाही.”
योसेफ त्यांना म्हणाला, “एकच म्हणजे केवळ देवच स्वप्नांचा अथर्

सांगू शकतो िंकवा उलगडा करु शकतो; म्हणून मी तुम्हाला िवनतंी
करतो की तुम्ही मला तुमची स्वप्ने सांगा.”

प्यालप्यालेेबरदाराचबरदाराचेे स्वप्नस्वप्न

9 तेव्हा प्यालेबरदाराने योसेफाला आपले स्वप्न सांिगतले. तो
म्हणाला, “मी माझ्या स्वप्नात एक द्राक्षवेल पािहला. 10 त्याला तीन
फाटे होते. त्या फाटयांना फुले आली व नतंर त्यातून द्राके्ष तयार झाली
असे मी पािहले. 11 मी फारो राजाचा मद्याचा प्याला धरुन उभा होतो;
तेव्हा मी ती द्राके्ष घेऊन त्या प्यालात िपळली; आिण मग द्राक्षारसाचा तो
प्याला मी फारोच्या हातात िदला.”

12 नतंर योसेफ म्हणाला, “ह्या तुझ्या स्वप्नाचा अथर् मी तुला
उलगडून सांगतो; ते तीन फाटे म्हणजे तीन िदवस. 13 हे तीन िदवस
संपण्यापूवीर् फारो राजा तुझ्या अपराधाची तुला क्षमा करील व तुला पुन्हा
तुझ्या पूवीर्च्या कामावर परत घेईल. तू आतापयर्ंत फारोचे जे काम करीत
होतास तेच काम तू करशील. 14 परतंु तुला तुरंुगातून सोडल्यावर
माझी आठवण कर, व माझ्यावर कृपा करुन मला मदत कर. माझ्या
संबधंी फारोला सांग म्हणजे मग मी ह्या तुरंुगातून सुटेन. 15 मला माझ्या
घरातून व माझ्या मायदेशातून म्हणजे माझ्या इब्री लोकांच्या देशातून
येथे बळजबरीने आणले गेले; वास्तिवक मला येथे तुरंुगात अटकेत
राहाण्याची िशक्षा िमळावी असा मी कोणाचा काहीच अपराध केला
नाही.”

आचाऱ्यालाआचाऱ्याला पडलपडलेेललेे स्वप्नस्वप्न

16 आचाऱ्याने पािहले की दसुऱ्या बदंीवान सेवकाचे स्वप्न चांगले
आहे; म्हणून तो योसेफाला म्हणाला, “मला ही एक स्वप्न पडले, ते
असे; माझ्या डोक्यावर रोट्यांच्या तीन टोपल्या होत्या. 17 सगळ्यात
वरच्या टोपलीत फारो राजासाठी सवर् प्रकारची पक्वाने होती; परतंु त्या
पक्वान्नातील पदाथर् पक्षी खात होते.”

18 योसेफाने उत्तर िदले, “तुझ्या स्वप्नाचा अथर् मी उलडून सांगतो
त्या तीन टोपल्या म्हणजे तीन िदवस. 19 तीन िदवस संपण्याच्या आत
फारो राजा तुला या बदंीवासातून सोडवील आिण तुझे शीर उडवून
टाकील व तुझे धड झाडाला टांगील; आिण पक्षी तुझ्या धडाचे मांस
तोडून खातील.”

योसयोसेेफाचाफाचा िवसरिवसर पडतोपडतो

20 तीन िदवसानतंर फारो राजाचा वाढिदवस होता. तेव्हा त्याने
आपल्या सवर् सेवक वगार्ला एक मेजवानी िदली; त्यावेळी त्याने त्या
आचाऱ्याला व प्यालेबरदाराला तुरंुगातून सोडले. 21 फारोने
प्यालेबरदाराची सुटका केली व त्याला पुन्हा पूवीर्प्रमाणे त्याच्या कामावर
ठेवले; आिण प्यालेबरदाराने मद्याचा प्याला फारो राजाच्या हातात
िदला. 22 परतंु फारोने आचाऱ्याला फाशी िदले; तेव्हा जे होईल असे
योसेफाने सांिगतले होते ते थेट तसेच घडून आले. 23 परतंु त्या
प्यालेबरदाराने योसेफासंबधंी तो काहीच बोलला नाही. अशा रीतीने त्या
प्याले बरदाराला योसेफािवषयी िवसर पडला.

फारोफारो राजालाराजाला पडलपडलेेलीली स्वप्नस्वप्नेे

दोन वषार्नतंर फारो राजाला स्वप्न पडलेःते असे की तो
नाईल नदीच्या काठी उभा रािहला होता. 2 तेव्हा त्याने
सात गाई नाईल नदीतून बाहेर येताना पािहल्या. त्या धुष्टपुष्ट

व संुदर होत्या. त्या तेथे उभ्या राहून गवत खात होत्या. 3 त्यानतंर
आणखी सात रोड व कुरुप गाई नदीतून बाहेर आल्या व त्या सात
धष्टपुष्ट व संुदर गाईच्या बाजूला उभ्या रािहल्या. 4 आिण त्या सात
दबुळ्या व कुरुप गाईनी त्या सात संुदर व धष्टपुष्ठ गाईना खाऊन टाकले.
त्या नतंर फारो राजा जागा झाला.

5 मग फारो राजा पुन्हा झोपल्यावर त्याला दसुऱ्यांदा स्वप्न पडले;
त्यात त्याने पािहले की एकाच ताटाला सात भरदार कणसे आली. 6

त्या नतंर त्या ताटाला सात खरुटलेली व करपलेली अशी सात कणसे
आली. 7 नतंर त्या सात खरुटलेल्या व करपलेल्या कणसांनी ती सात
चांगली व टपोऱ्या दाण्यांची भरदार कणसे िगळून टाकली; तेव्हा फारो
पुन्हा जागा झाला आिण ते तर स्वप्न असल्याचे त्याला समजले. 8

दसुऱ्या िदवशी सकाळ झाल्यावर फारो राजा त्या स्वप्नामुळे िंचतेत
पडून बेचनै झाला व त्याने पिंडतांना बोलावले; फारोने आपली स्वप्ने
त्यांना सांिगतली; परतंु त्यांतील कोणालाच त्या स्वप्नांच अथर् सांगता
आला नाही िंकवा त्याचा उलगडा करता आला नाही.

प्यालप्यालेेबरदारबरदार योसयोसेेफािवषयीफािवषयी फारोलाफारोला सांगतोसांगतो

9 तेव्हा प्यालेबरदाराला योसेफाची आठवण आली. तो फारोस
म्हणाला, “माझ्या बाबतीत जे घडले त्याची मला आठवण येत आहे; 10

आपण माझ्यावर व आचाऱ्यावर संतापला होता आिण आपण आम्हांस
तुरंुगात टाकले होते. 11 तेव्हा तुरंुगात असताना एकाच रात्री आम्हा
दोघांना स्वप्ने पडली. प्रत्येक स्वप्नाचा अथर् वेगळा होता. 12 तेथे कोणी
इब्री तरुण आमच्या बरोबर कैदेत होता. तो गारदद्यांच्या सरदाराचा दास
होता. त्याला आम्ही आमची स्वप्ने सांिगतली त्याने त्यांचे स्पष्टीकरण
केले आिण त्याने आमच्या स्वप्नांचा अथर् सांिगतला व उलगडा केला.
13 आिण त्याने सांिगतलेला अथर् खरा ठरला. तो म्हणाला की माझी
सुटका होईल व मला पूवीर्प्रमाणे माझ्या कामावर पुन्हा घेतले जाईल
आिण अगदी त्याप्रमाणे खरचे घडून आले; आिण तो म्हणाला की
आचारी मरले आिण त्याप्रमाणे तेही खर ेझाले.”

योसयोसेेफालाफाला स्वप्नांचास्वप्नांचा अथअथर्र् सांगणयाससांगणयास बोलावलबोलावलेे जातजातेे

14 मग फारोने योसेफाला तुरंुगातून आणण्यास बोलावणे पाठवले.
तेव्हा गारद्यांनी योसेफाल ताबडतोब तुरंुगातून बाहेर आणले. योसेफ
दाढी करुन व स्वच्छ कपडे बदलून फारोपुढे येऊन उभा रािहला. 15

मग फारो योसेफास म्हणाला, “मला स्वप्न पडले आहे, परतंु त्याचा अथर्
सांगणारा कोणी नाही. मी तुझ्यािवषयी ऐकले की जो कोणी तुला स्वप्न
सांगतो तेव्हा तू लगेच स्वप्नांचा अथर् सांगतोस.”

16 योसेफ म्हणाला, “मी माझ्या कौशल्याने िंकवा हुशारीने स्वप्नांचा
अथर् सांगतो असे नाही, तर केवळ देवालाच हे सामथ्थर् आहे आिण तो
देवच फारोच्या स्वप्नांचा अथर् सांगेल.”

17 मग फारो योसेफला म्हणाला, “स्वप्नामध्ये मी नाईल नदीच्या
काठी उभा होतो. 18 तेव्हा नदीतून सात धष्टपुष्ट व संुदर गाई बाहेर
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आल्या व गवत खाऊ लागल्या असे मी पािहले. 19 त्यानतंर सात रोड
व कुरुप गाई नदीतून बाहेर येताना मी पािहल्या. त्यांच्या सारख्या
दबुळ्या व कुरुप गाई मी सबधं िमसर देशात कधीच पािहल्या नव्हत्या.
20 त्या रोड व कुरुप गाईनी आधीच्या धष्टपुष्ट व संुदर गाई िगळून
टाकल्या. 21 तरीही त्या रोड व कुरुपच रािहल्या, त्यांच्याकडे
पािहल्यावर त्यांनी त्या सात गाई िगळून टाकल्या असे वाटत नव्हते; त्या
पूवीर् इतक्याच अशक्त व रोड िदसत होत्या मग मी जागा झालो.

22 “त्यानतंर दसुऱ्या स्वप्नात एकाच ताटाला सात चांगली भरदार व
टपोऱ्या दाण्यांची भरगच्च कणसे आली, 23 मग त्यांच्या मागून त्या
ताटाला आणखी दसुरी करपटलेली, कुरुप व गरम वाऱ्याच्या झळयामुळे
करपलेली सात कणसे आली. 24 व त्यांनी ती चांगली सात कणसे
िगळून टाकली.

“ही माझी स्वप्ने मी माझ्या जादगुारांना, ज्योितष्यांना व पिंडतांना
सांिगतली; परतंु त्यांचा अथर् कोणालाही सांगता आला नाही; तेव्हा
त्यांचा अथर् काय आहे?”

योसयोसेेफफ स्वप्नांचास्वप्नांचा अथअथर्र् सांगतोसांगतो

25 मग योसेफ फारोला म्हणाला, “महाराज, ह्या दोन्हीही स्वप्नांचा
अथर् एकसारखाच आहे; लवकरच काय होणार आहे हे देव आपणास
सांगत आहे; 26 त्या सात चांगल्या गाई आिण ती सात चांगली कणसे
म्हणजे सात चांगली वषेर्. दोन्हीही स्वप्ने सारखीच आहेत; 27 त्या
दसुऱ्या सात रोड गाई व ती सात रोड कणसे म्हणजे अवघ्या देशावर
येणाऱ्या दषु्काळाची सात वषेर्. ती सात वषेर् चांगल्या सात वषार्नतंर
येतील. 28 लवकरच काय घडणार आहे हे देवाने आपणास दाखवले
आहे. मी संिगतल्याप्रमाणेच हे घडून येईल. 29 सात वषार्ंच्या सुबत्तेच्या
काळात चांगले व भरपूर पीक येईल व िमसर देशभर भरपूर खावयास
असेल. 30 परतंु सुकाळाच्या सात वषार्ंनतंर सवर् देशभर दषु्काळाची
अशी सात वषेर् येतील की त्यामुळे िमसर देशभर िपकलेले धान्य िवसरले
जाईल; आिण हा दषु्काळ देशाचा नाश करील. 31 आिण भरपूर धान्य
असतानाचे िदवस कसे होते याचा लोकांना िवसर पडेल.

32 “तेव्हा फारो महाराज, एकाच गोष्टीिवषयी आपणाला दोन स्वप्ने
पडली ते यासाठी की देव हे सवर् लवकरच व नक्की घडवून आणील, हे
आपणास दाखवावे. 33 तेव्हा, फारो महाराज, आपण एखाद्या चतुर व
शहाण्या पुरुषाची िनवड करुन त्याला सवर् िमसर देशावर प्रशासक
म्हणून नेमावे; 34 त्या नतंर शेतकऱ्याकडून धान्य गोळा करण्यासाठी
इतर अिधकारी िनवडावेत; येत्या सात वषार्ंच्या सुकाळात प्रत्येकाने
आपल्या धान्याच्या उत्पन्नाचा पांचवा िहस्सा सरकारला द्यावा. 35

अशा रीतीने ही माणसे सुकाळाच्या सात वषार्त पुष्कळ अन्न गोळा
करतील आिण गरज पडेपयर्ंत नगरात साठवून ठेवतील अशा प्रकार,े
फारो, हे अन्न तुझ्या िनयतं्रणात राहील. 36 येणाऱ्या दषु्काळातील सात
वषार्ंच्या काळात त्या धान्याचा उपयोग होईल. तेव्हा मग दषु्काळाच्या
सात वषार्त िमसराचा नाश होणार नाही.”

37 फारो राजाला ही कल्पना फार चांगली वाटली व पटली; तसेच
त्याच्या सवर् सेवकांनी एकमताने ितला संमती िदली. 38 फारोने म्हटले,
“योसेफापेक्षा अिधक चांगला व योग्य, दसुरा कोणी पुरुष सापडेल काय?
देवाचा आत्मा त्याच्यात असल्यामुळे त्याला शहाणपण येते!”

39 तेव्हा फारो योसेफास म्हणाला, “देवाने तुला या सवर् गोष्टी
दाखवल्या आहेत, म्हणून तुझ्यासारखा चतुर व शहाणा दसुरा कोणी
नाही. 40 म्हणून मी तुला या देशाचा (िमसरचा) अिधपती म्हणजे सवार्त
उच्च अिधकारी म्हणून नेमतो. सवर् लोक तुझ्या सवर् आज्ञा पािळतील; या
देशात केवळ राजासना पुरता म्हणजे नामधारी राजा म्हणून काय तो मी
एक तुझ्यापेक्षा मोठा असेन.”

41 मग फारो योसेफास म्हणाला, “मी तुला आता अवघ्या िमसर
देशाचा प्रशासक म्हणून नेिमतो.” 42 मग फारोने राजमुद्रा असलेली
आपल्या बोटातील अगंठी योसेफाच्या बोटात घातली; तलम तागाच्या
वस्त्राचा पोशाख त्याला घातला आिण त्याच्या गाळ्यात एक सोन्याची
साखळी घातली. 43 नतंर फारोने योसेफाला संचलनातील दसुऱ्या
रथात बसण्यास सांिगतले; खास नेमलेले गारदी पुढे चालले होते; ते
ललकारून जाहीरपणे सांगत होते, “लोक हो! आपल्या देशाच्या

प्रशासक योसेफ, याला लवून मुजरा करा.” अशी रीतीने योसेफाला
िमसर देशाचा प्रशासक (प्रमुख अिधकारी) नेमले.

44 फारो योसेफाला म्हणाला, “मी िमसराचा राजा आहे खरा, परतंु
तुझ्या हुकुमािशवाय कोणी आपला हात िंकवा पाय हलवू शकणार नाहीं.”
45 फारोने योसेफाला सापनाथ-पानेह असे दसुर ेनाव िदले. फारोने
ओन शहराचा याजक पेटीफरा याची मुलगी आसनथ ही योसेफाला
बायको करुन िदली. अशा रीतीने योसेफ सवर् िमसर देशावर प्रशासक
झाला.

46 योसेफ िमसर देशाचा राजा फारो याची सेवा करु लागला तेव्हा तो
अवघा तीस वषार्ंचा होता; योसेफाने िमसर देशभर दौरा करुन देशाची
पाहणी केली. 47 सुकाळाच्या सात वषार्त सवर् देशभर भरपूर पीक आले.
48 योसेफाने सुकाळाच्या सात वषार्त अन्न गोळा करुन त्या त्या
शेतातले धान्य जवळच्याच नगरोनगरी साठवून ठेवले. 49 योसेफाने
जणू काय समुद्राच्या वाळू इतके धान्य गोळा करुन साठवून ठेवले; ते
इतके होते की त्याचे मोजमाप करता येत नव्हते.

50 योसेफाची बायको ही ओन नगराचा याजक पोटीफरा याची मुलगी
होती. दषु्काळाच्या सात वषार्ंपकैी पिहले वषर् येण्याअगोदर योसेफ व
आसनथ यांना दोन मुलगे झाले. 51 पिहल्या मुलाचे नाव मनश्शे होते;
योसेफाने त्याला हे नांव िदले कारण तो म्हणाला, “देवाने मला झालेला
त्रास व माझ्यावर झालेला अन्याय, तसेच माझ्या घराकडील सवर् काही
यांचा मला िवसर पडू िदला.” 52 योसेफाने दसुऱ्या मुलाचे नाव एफ्राईम
असे ठेवले कारण तो म्हणाला, “माझ्यावर संकटे आली परतंु देवाने मला
सवर् बाबतीत सफल केले.”

ददुषु्काळष्काळ पडण्यासपडण्यास सुरवातसुरवात होतहोतेे
53 सात वषार्पयर्ंत िमसरमध्ये भरपूर अन्न होते पण ती वषेर् संपली. 54

परतंु सात वषार्नतंर अगदी योसेफाने सांिगतल्याप्रमाणे दषु्काळ पडण्यास
सुरुवात झाली; तेव्हा कोणत्याच देशात कोठेही कसलेच पीक आले
नाही; आिण लोकांना खावयास धान्य िमळेना; परतंु िमसरमध्ये मात्र
योसेफाने धान्य साठवल्यामुळे लोकांपाशी खावयास भरपूर अन्न होते.
55 दषु्काळ पडण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा लोकांनी धान्यासाठी
फारोकडे ओरड केली; तेव्हा फारो िमसरच्या लोकांना म्हणाला,
“योसेफाला िवचारा व तो सांगेल ते करा.”

56 तेव्हा चोहीकडे दषु्काळ पडल्यावर योसेफाने िमसरच्या लोकांना
धान्य भांडारातून धान्य िवकत िदले. िमसरमध्ये फार वाईट प्रकारचा
दषु्काळ पडला होत. 57 िमसरच्या सभोवतालच्या देशातून लोक धान्य
िवकत घेण्यासाठी योसेफाकडे येऊ लागले कारण त्यावेळी जगाच्या त्या
भागात दषु्काळ पडला होता.

स्वप्नस्वप्नेे खरीखरी होतातहोतात

या सुमारास कनानमध्ये ही दषु्काळ पडला होता परतंु
िमसरमध्ये धान्य असल्याचे याकोबाला समजले. तेव्हा
याकोब आपल्या मुलांना म्हणाला, “आपण येथे काही न

करता स्वस्थ का बसलो आहोत. 2 िमसर देशात धान्य िमळते असे मी
ऐकले आहे. तुम्ही जाऊन आपणासाठी धान्य िवकत आणा म्हणजे
आपण जगू, मरणार नाही.”

3 तेव्हा योसेफाचे दहा भाऊ धान्य िवकत घेण्यासाठी िमसरला गेले.
4 याकोबाने, योसेफाचा सख्खा भाऊ बन्यामीन याला त्याच्या
भावाबरोबर पाठवले नाही; कारण योसेफाप्रमाणे बन्यामीनावरही काही
वाईट प्रसंग ओढवेल अशी त्याला भीती वाटली. 5 कनान देशात फारच
तीव्र दषु्काळ पडला होता, म्हणून कनानातून पुष्कळ लोक धान्य िवकत
घ्यावयास िमसराला गेले त्या लोकांत इस्राएलाचे मुलगेही होते.

6 त्या वेळी योसेफ िमसरचा प्रशासक म्हणजे प्रमुख अिधकारी होता.
बाहरचे्या देशातून धान्य िवकत घ्यावयास िमसरमध्ये येणाऱ्या लोकांना
धान्य िवकण्याचा अिधकार केवळ योसेफालाच होता; म्हणून योसेफाचे
भाऊ त्याजकडे आले आिण त्यांनी त्याला लवून नमन केले. 7

योसेफाने आपल्या भावांना पािहल्याबरोबर ओळखले परतंु ते कोण
आहेत हे मािहत नसल्यासारखे दाखवून तो त्यांच्याशी कठोरपणाने
बोलला त्याने त्यांना िवचारले, “तुम्ही कोठून आला?”
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त्याच्या भावांनी उत्तर िदले, “महाराज, आम्ही कनान देशातून धान्य
िवकत घेण्यासाठी आलो आहो.”

8 योसेफाने आपल्या भावांना ओळखले परतंु त्यांनी त्याला
ओळखले नाही. 9 आिण मग योसेफाला आपल्या भावांिवषयी पडलेली
स्वप्ने आठवली.
योसेफ आपल्या भावांना म्हणाला, “तुम्ही हेर आहात! तुम्ही धान्य

खरदेी करण्यास नव्हे तर आमच्या देशाचा कमजोरपणा हेरण्यास आला
आहात.”

10 परतंु त्याचे भाऊ म्हणाले, “नाही नाही, महाराज! आम्ही आपले
दास खरोखर केवळ धान्य िवकत घ्यावयास आलो आहोत. 11 आम्ही
सवर् भाऊ एका पुरुषाचे मुलगे आहोत. आम्ही प्रमािणक म्हणजे
खरपेणाने बोलणार ेव चालणार ेसरळ माणसे आहोत. आम्ही खरचे
धान्य खरदेी करण्यास आलो आहोत.”

12 नतंर योसेफ त्यांना म्हणाला, “नाही, तुम्ही आमचा कमकुवतपणा
पाहण्यास आलेले हेर आहात.”

13 परतंु ते भाऊ म्हणाले, “नाही नाही महाराज! आम्ही सवर् भाऊच
आहोत. आमच्या कुटंुबातील आम्ही एका बापाचे बारा मुलगे आहोत.
आमचा सवार्त धाकटा भाऊ घरी बापाजवळ आहे. आिण आमचा दसुरा
एक भाऊ फार पूवीर् मरण पावला. कनान देशातले आम्ही सवर् आपल्या
दासासमान आहोत.”

14 परतंु योसेफ त्यांना म्हणाला, “नाही, माझे म्हणणे अगदी बरोबर
आहे. तुम्ही हेरच आहात; 15 परतंु तुम्ही खर ेबोलत आहा हे पटवून
देण्याची मी तुम्हाला एक संधी देतो; फारोची शपथ! मी वचन देतो की
तुमचा धाकटा भाऊ येथे येईपयर्ंत तुम्हाला येथून जाता येणार नाही. 16

तेव्हा तुम्हातील एकाने मागे घरी जाऊन तुमच्या धाकटया भावाला येथे
घेऊन यावे, आिण तो पयर्ंत तुम्ही इतरांनी येथे तुरंुगात राहावे; मग तुम्ही
िकतपत खर ेबोलता हे आम्हास कळेल. परतंु माझी खात्री आहे की
तुम्ही हेरच आहात.” 17 मग योसेफाने त्या सवार्ंना तीन िदवस तुरंुगात
अटकेत ठेवले.

िशमोनासिशमोनास ओलीसओलीस ठठेेवलवलेे जातजातेे

18 तीन िदवसानतंर योसेफ त्यांना म्हणाला, “मी देविभरु माणूस
आहे. म्हणून मी सांगतो तसेच करा, म्हणजे तुमच्या धाकट्या भावाला
येथे आणून तुमचा खरपेणा पटवून द्या; मग मी तुम्हाला वाचवू शकेन. 19

तुम्ही जर खरचे प्रामािणक असाल तर मग तुम्हातील एका भावास येथे
तुरंुगात ओलीस ठेवा व बाकीचे तुम्ही तुमच्या घरच्या माणसांकिरता
धान्य घेऊन जा. 20 मग तुमच्या धाकट्या भावास येथे माझ्याकडे
घेऊन या. यावरुन तुम्ही माझ्याशी खर ेबोलता िंकवा नाही याची मला
खात्री पटेल. आिण तुम्हाला मरावे लागणार नाही.”
तेव्हा तसे करण्यास ते भाऊ कबूल झाले. 21 ते एकमेकांस म्हणाले,

“आपला धाकटा भाऊ योसेफ याच्याशी आपण वाईट रीतीने वागलो
त्याचा बदला म्हणून आपणास ही िशक्षा होत आहे. त्याने त्याला सोडून
द्यावे व त्याचा जीव वाचवावा म्हणून काकुळतीने रडून आपणास िवनतंी
केली परतंु आपण त्याचे ऐकले नाही म्हणून आता आपणास हे भोगावे
लागत आहे.”

22 मग रऊबेन त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हाला सांिगतले की त्या लहान
भावाच्या जीवाला, वाईट रीतीने वागून काही अपाय करु नका; परतंु
तुम्ही ते ऐकले नाही म्हणून आता त्याच्या मृत्यूबद्दल आपण ही िशक्षा
भोगीत आहोत.”

23 योसेफ दभुाष्यातफेर्  आपल्या भावांशी बोलत असल्यामुळे,
योसेफाला आपल्या भोषेतील बोलणे कळत असेल असे त्यांना वाटले
नाही. परतंु त्यांचे सवर् बोलणे योसेफाला समजले; त्यामुळे त्याला फार
द:ुख झाले व 24 म्हणून तो त्यांच्यापासून बाजूला जाऊन रडला थोडया
वेळाने तो परत त्यांच्याकडे आला. आिण त्यांच्याशी बोलला इतर भाऊ
पाहात असताना त्याने एका भावाला िशमोनला त्यांच्यातून काढून घेतले
आिण बांधले. 25 मग आपल्या भावांच्या पोत्यात धान्य भरण्यास तसेच
त्या धान्याबद्दल त्याच्या भावांनी िदलेला परतंु योसेफाने न घेतलेला
पसैा गुपचूप ज्याच्या त्याच्या पोत्यात भरण्यास व त्यांच्या परतीच्या

प्रवासात वाटेत खाण्यासाठी अन्नसामग्री देण्यास योसेफाने आपल्या
काही सेवकांना सांगितले.

26 तेव्हा त्या भावांनी ते धान्य आपापल्या गाढवावर लादले व तेथून
ते माघारी जाण्यास िनघाले. 27 ते भाऊ रात्रीच्या मुक्कामासाठी एका
िठकाणी थांबले. तेव्हा त्यांच्यापकैी एकाने त्याच्या गाढवाला थोडेसे
धान्य देण्यासाठी आपली गोणी उघडली तेव्हा त्याने धान्यासाठी िदलेल
पसेै त्याला त्या गोणीत आढळले. 28 तेव्हा तो आपल्या इतर भावांना
म्हणाला, “पाहा! धान्यासाठी मी िदलेले हे पसेै कोणीतरी पुन्हा माझ्या
गोणीत ठेवले आहेत!” तेव्हा ते भाऊ अितशय घाबरले, ते एकमेकांस
म्हणाले, “देव आपल्याला काय करत आहे.”

ततेे भाऊभाऊ याकोबालायाकोबाला हकीकतहकीकत सांगतातसांगतात

29 ते भाऊ कनान देशास आपला बाप याकोब याजकडे गेले आिण
त्यांनी घडलेल्या सवर् गोष्टी त्याला सांिगतल्या. 30 ते म्हणाले, “त्या
देशाचा (िमसरचा) अिधपित म्हणजे प्रमुख अिधकारी आमच्याशी
कठोरपणाने बोलला आम्ही हेर आहोत असे त्याला वाटले; 31 परतंु
आम्ही हेर नसून प्रामािणक म्हणजे खरपेणाने वागणार ेसरळ माणसे
आहोत असे त्याला सांिगतले. 32 आम्ही त्याला सांिगतले की आम्ही
बारा भाऊ एका माणसाचे मुलगे आहोत आमचा एक भाऊ वारला तसेच
आमचा सवार्त धाकटा भाऊ कनान देशात आजपयर्ंत आमच्या
बापाजवळच असतो असेही सांिगतले.

33 “तेव्हा त्या देशाचा प्रशासक म्हणजे प्रमुख अिधकारी आम्हाला
म्हणाला, ‘तुम्ही प्रामािणक व साळसूद लोक आहात हे पटवून देण्याचा
एक मागर् आहे; तो असा की तुम्ही तुम्हातील एका भावास येथे ओलीस
माझ्यापाशी ठेवा; तुम्ही इतरजण तुमच्या कुटंुबातील माणसाकिरता
धान्य घेऊन जा. 34 आिण नतंर तुम्ही तुमच्या धाकट्या भावाला येथे
माझ्याकडे घेऊन या; मग तुम्ही खरचे प्रामािणक व साळसूद माणसे
आहात हे मला पटेल; नाही तर मग तुम्ही तुमच्या सेनापतीच्या हुकुमाने
आमचा नाश करावयास आला आहात असे मी समजेन; तुम्ही जर खरे
बोलत असाल तर मग मी तुमचा भाऊ परत तुमच्या हवाली करीन आिण
मग तुम्हाला आपणाकिरता आमच्या देशातून धान्य िवकत घेण्यासाठी ये
जा करण्याची परवानगी असेल.’”

35 मग ते भाऊ आपापल्या पोत्यातून धान्य काढावयास गेले; तेव्हा
प्रत्येकाच्या पोत्यात पशैाची िपशवी िमळाली. त्या पसैाच्या िपशव्या
पाहून ते भाऊ व त्यांचा बाप हे अितशय घाबरले.

36 याकोब त्यांना म्हणाला, “मी माझ्या सवर् मुलांना मुकावे अशी
तुमची इच्छा आहे काय? योसेफ गेला; िशमोनही गेला; आिण आता
बन्यामीनालाही माझ्यापासून घेऊन जाण्याची तुमची इच्छा आहे!”

37 मग रऊबेन आपल्या बापास म्हणाला, “बाबा, मी जर
बन्यामीनाला मागे आणले नाही तर माझे दोन मुलगे तुम्ही मारुन टाका;
बाबा, माझ्यावर िवश्वास ठेवा! मी खरोखर बन्यामीनाला मागे तुमच्याकडे
घेऊन येईन!”

38 परतंु याकोब म्हणाला, “मी बन्यामीनाला तुमच्याबरोबर पाठिवणार
नाही; त्याचा भाऊ मरण पावला आिण आता माझी बायको राहेल िहचा
एवढा एकच मुलगा रािहला आहे. िमसरच्या फेरीत त्याला काही अपाय
झाला तर त्यामुळे मला मरण येईल; आिण अितशय द:ुखी म्हातारा
माणूस म्हणून तुम्ही मला कबरते पाठवाल.”

याकोबयाकोब बन्यामीनालाबन्यामीनाला िमसरलािमसरला ददेेण्यासण्यास कबूलकबूल होतोहोतो

त्याकाळी कनान देशात फारच तीव्र दषु्काळ पडला होता. 2

याकोबाच्या मुलांनी िमसरहून आणलेले सगळे धान्य
घरातील माणसांनी खाऊन संपल्यावर याकोब आपल्या

मुलांना म्हणाला, “तुम्ही पुन्हा िमसरला जा व आपल्याला खाण्यासाठी
आणखी धान्य िवकत आणा.”

3 परतंु यहूदा याकोबास म्हणाला, “त्या देशाच्या प्रमुख अिधकाऱ्याने
आम्हाला ताकीद िदली; तो म्हणाला, ‘तुम्ही जर तुमच्या धाकटया
भावाला तुमच्या बरोबर माझ्याकडे आणले नाही तर मी तुमच्याशी
बोलणार देखील नाहीं.’ 4 तेव्हा तुम्ही बन्यामीनाला आमच्याबरोबर
पाठवत असाल तरच आम्ही जाऊन धान्य आणू. 5 पण तुम्ही
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बन्यामीनाला पाठवणार नाही तर मग आम्ही धान्य आणावयास जाणार
नाही. तुमच्या धाकटया भावािशवाय तुम्ही परत मागे येऊ नका असे त्या
आिधकाऱ्याने आम्हास बजावून सांिगतले आहे.”

6 इस्राएल (याकोब) म्हणाला, “पण तुम्हाला आणखी एक भाऊ आहे
असे त्या प्रमुख अिधकाऱ्याला तुम्ही का सांिगतले? आिण त्यामुळे तुम्ही
मला पेचात का पाडले?”

7 त्या भावांनी उत्तर िदले, “त्या प्रमुख अिधकाऱ्याने आम्हा
सवार्िवषयी काळजी व िंचता दाखवून मोठया प्रेमाने व कळकळीने
आपल्या घरच्या सवार्ंिवषयी िवचारपूस केली, कारण त्याला आपल्या
घरच्या सवार्ंिवषयी मािहती करुन घ्यावयास पािहजे होती. त्याने
आम्हाला िवचारले, ‘तुमचा बाप अजून िजवंत आहे का? तुमचा एखादा
भाऊ सध्या घरी आहे का?’ आम्ही तर नुसती त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे
िदली. आम्हाला काय माहीत की तो आमच्या भावाला त्याच्याकडे
घेऊन यावयास सांगेल म्हणून.”

8 मग यहुदा आपल्या बापाला म्हणाला, “बाबा बन्यामीनाला
माझ्याबरोबर पाठवा. मी त्याची सगळी काळजी घेईन, कारण आम्हाला
धान्य आणावयास िमसराला गेलेच पािहजे; नाही तर आपण सवर्
आपल्या मुलाबाळांसकट मरुन जाऊ. 9 त्याच्या सुरिक्षततेची हमी मी
घेतो; तसेच त्याची सगळी जबाबदारीही मी घेतो. मी जर त्याला परत
माघारी आणू शकलो नाही तर मग तुम्ही मला जन्माचा दोषी ठरवा. 10

तुम्ही आम्हाला अगोदरच जाऊ िदले असते तर आतापयर्ंत धान्य
आणण्याच्या आमच्या दोन फेऱ्या झाल्या असत्या.”

11 मग त्यांचा बाप इस्राएल म्हणाला, “हे जर अगदी खर ेअसेल तर
मग तुम्ही बन्यामीनाला तुमच्याबरोबर घेऊन जा; परतंु त्या प्रमुख
अिधकाऱ्याकिरता आपल्या देशातून आपण िमळवलेल्या काही िंकमती
वस्तू, काही पदाथर् म्हणजे थोडा मध, िपस्ते, बादाम, िंडक, गधंरस वगरैे
देणग्या भेट म्हणून घेऊन जा. 12 यावेळी दपु्पटीपेक्षा पसैा बरोबर न्या.
मागच्यावेळी तुम्ही िदलेला जो पसैा तुमच्या गोण्यामधून परत आला
तोही परत घेऊन जा; कारण कदािचत त्या अिधकाऱ्याकडून काही चूक
झाली असेल. 13 बन्यामीनाला घेऊन त्या अिधकाऱ्याकडे परत जा.
14 त्या अिधकाऱ्यापुढे तुम्ही जाऊन उभे राहाल तेव्हा सवर् समथर् देव
तुम्हाला सहाय्य करो अशी मी प्राथर्ना करतो; तसेच तो बन्यामीनाला व
िशमोनाला सुखरुपपणे परत मागे पाठवो यासाठी ही देवाची प्राथर्ना
करतो. असे घडले नाही तर मग माझ्या मुलांना गमावल्याबद्दल मी शोक
करीन.”

15 अशा रीतीने त्या भावांनी प्रमुख अिधकाऱ्याकिरता भेट वस्तू
घेतल्या व पिहल्यावेळी घेतले होते त्याच्या दपु्पट पसेै यावेळी संगती
घेतले बन्यामीनाला घेऊन ते िमसर देशाला रवाना झाले.

त्यात्या भावांनाभावांना योसयोसेेफाच्याफाच्या घरीघरी जाण्याचजाण्याचेे िनमिनमंतं्रणत्रण िदलिदलेे जातजातेे

16 िमसरमध्ये त्या भावांच्याबरोबर योसेफाने बन्यामीनास पािहले;
तेव्हा योसेफ आपल्या कारभाऱ्यास म्हणाला, “या लोकांना माझ्या घरी
आण. एक चांगला पोसलेला पशू मारुन भोजन तयार कर, कारण हे
सवर्जण दपुारी माझ्याबरोबर भोजन करतील.” 17 तेव्हा त्या
कारभाऱ्याने त्याला सांिगतल्याप्रमाणे भोजनाची सवर् तयारी केली. नतंर
त्याने त्या सवर् भावांना योसेफाच्या घरी नेले.

18 योसेफाच्या घरी नेल्यावर ते भाऊ फार घाबरले. ते म्हणाले,
“मागच्या वेळी आपल्या पोत्यात आपण िदलेले पसेै परत ठेवण्यात आले
म्हणून आपणास येथे आणले आहे, त्यावरुन आपणास दोषी ठरवून ते
आपली गाढवे घेतील व आपल्याला गुलाम करतील असे वाटते.”

19 म्हणून मग ते भाऊ योसेफाच्या कारभाऱ्याकडे गेले. 20 ते
म्हणाले, “महाराज, आम्ही शपथ घेऊन खर ेतेच सांगतो; मागच्या वेळी
आम्ही धान्य खरदेी करण्यासाठीच आलो होतो. 21 आम्ही घरी परत
जाताना एका मुक्कामाच्या िठकाणी आमची पोती उघडली तेव्हा आमच्या
पोत्यात पसेै कसे आले हे आम्हाला माहीत नाही. परतंु ते सगळे पसेै
तुम्हाला परत देण्यासाठी आम्ही आमच्या सोबत आणले आहेत; आिण
आता यावेळी आणखी धान्य िवकत घेण्यासाठी अिधक पसेै आणले
आहेत.”

23 परतंु योसेफाच्या घरच्या कारभाऱ्याने उत्तर िदले, “िभऊ नका;
माझ्यावर िवश्वास ठेवा; तुमच्या व तुमच्या िपत्याच्या देवाने तुमच्या
पोत्यात देणगी म्हणून ते पसेै ठेवले असतील. मागच्या खेपेच्या धान्याचे
पसेै तुम्ही मला िदले याची मला पक्की आठवण आहे.”
नतंर त्या कारभाऱ्याने िशमोनाला तुरंुगातून सोडवून घरी आणले. 24

मग त्या कारभाऱ्याने त्या भावांना योसेफाच्या घरी आणले; त्याने त्यांना
पाय धुण्यासाठी पाणी िदले व त्यांनी पाय धुतले. मग त्याने त्यांच्या
गाढवांस वरैण िदले. 25 आपण योसेफासोबत भोजन करणार आहो हे
त्या भावांना समजले. तेव्हा त्यांनी दपुारपयर्ंत काम करुन योसेफाला
देण्याच्या भेटीची तयारी केली.

26 योसेफ घरी आला तेव्हा त्या भावांनी त्याच्यासाठी आपल्या
सोबत आणलेली भेट अपर्ण केली व त्यांनी त्याला भूिमपयर्ंत लवून
मुजरा केला.

27 मग योसेफाने ते सवर् बर ेखशुाल आहेत ना, याची िवचारपूस
केली. तो म्हणाला, “तुमचे म्हातार ेवडील, ज्यांच्याबद्दल तुम्ही मागे मला
सांिगतले, ते बर ेआहेत का? ते अजून िजवंत आहेत ना!”?

28 त्या भावांनी उत्तर िदले, “होय महाराज! आमचे वडील सुखरुप
आहेत; ते अजून िजवंत आहेत.” आिण त्यांनी पुन्हा लवून नमन केले.

29 मग योसेफाने आपला सख्खा भाऊ बन्यामीन यास पािहले.
(योसेफ व बन्यामीन यांची आई एकच होती) तो म्हणाला, “तुम्ही मला
ज्याच्यािवषयी सांिगतले तो हाच का तुमचा भाऊ?” नतंर योसेफ
बन्यामीनास म्हणाला, “मुला! देव तुझ्यावर कृपा करो!”

30 मग योसेफ घाईघाईने खोली बाहेर िनघून गेला. आपला िप्रय
भाऊ बन्यामीन याला प्रेमाने घट्ट िमठी मारावी असे त्याला फार वाटले
आिण त्याला खूप रडू आले; म्हणून गुपचूप तो आपल्या खोलीत गेला व
खूप रडला. 31 मग तोंड धुऊन तो परत आला; मग स्वतःस सावरुन
तो म्हणाला, “आता आपण भोजनास बसू या.”

32 योसेफ एकटाच एका मेजावर बसला होता. त्याचे भाऊ दसुऱ्या
मेजावर एकत्र बसले; िमसरचे लोक आणखी दसुऱ्या मेजावर बसले
कारण इब्री लोकांबरोबर जेवणे चुकीचे आहे असे ते मानीत. 33

योसेफाचे भाऊ त्याच्या समोरील मेजावर बसले. त्यांच्या बसण्याची
व्यवस्था त्यांच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे केली असल्यामुळे ते चिकत होऊन
एकमेकांकडे पाहू लागले. 34 वाढपी, योसेफाच्या पुढच्या मेजावरील
पक्वान्ने घेऊन त्यांना वाढीत होते; परतंु त्यांनी बन्यामीनास इतरापेक्षा
पांचपट अिधक वाढले. ते सवर् भाऊ योसेफाबरोबर भरपूर जेवले व
मनमुराद प्यायले.

योसयोसेेफफ सापळासापळा टाकतोटाकतो

मग योसेफाने आपल्या कारभाऱ्याला आज्ञा देऊन म्हटले,
“या लोकांच्या पोत्यात जेवढे अिधक धान्य मावेल व त्यांना
देता येईल तेवढे भर; आिण त्या सोबत प्रत्येकाचे पसेैही त्या

पोत्यात ठेव. 2 सवार्त धाकट्या भावाच्या पोत्यात पशैाबरोबर माझा
िवशेष चांदीचा प्यालाही ठेव.” त्याच्या कारभाऱ्याने त्याच्या आज्ञाप्रमाणे
सवर्काही केले.

3 दसुऱ्या िदवशी अगदी सकाळी त्या भावांना त्यांच्या गाढवांसिहत
त्यांच्या देशाला रवाना करण्यात आले. 4 त्यांनी नगर सोडल्यानतंर
थोडया वेळाने योसेफ आपल्या कारभऱ्यास म्हणाला, “जा आिण त्या
लोकांचा पाठलाग कर आिण त्यांना थांबवून असे म्हण, ‘आम्ही
तुमच्याशी भलेपणाने वागलो! असे असता तुम्ही आमच्याशी अशा वाईट
रीतीने का वागला. तुम्ही माझ्या स्वामीचा चांदीचा प्याला का चोरल? 5

हा प्याला खास माझा धनी िपण्याकिरता वापरतात; गुप्त गोष्टी समजून
घेण्यासाठी तो वापरतात. तसेच देवाला प्रश्न िवचारण्याकिरता माझा धनी
हया प्यालाचा उपयोग करतात. हा प्याला चोरुन तुम्ही फार वाईट केले
आहे.’”

6 तेव्हा तो कारभारी स्वार होऊन व त्यांना गाठून योसेफाने आज्ञा
केल्याप्रमाणे बोलला.

7 परतंु ते भाऊ कारभाऱ्याला म्हणाले, “स्वामी असे का बरे
बोलतात? आम्ही कधीच अशा गोष्टी करीत नाही! 8 मागे आमच्या
पोत्यात िमळालेले पसेै आम्ही आता येताना आठवणीने आणले; तेव्हा
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खात्रीने आपल्या स्वामीच्या घरातून आम्ही सोने िंकवा चांदी चोरणार
नाही. 9 या उपर आम्हापकैी कोणाच्या पोत्यात तुम्हाला जर तो चांदीचा
प्याला िमळाला तर तो भाऊ मरले; तुम्ही त्याला मारून टाकावे आिण
मग आम्ही सवर्जण आमच्या स्वामीचे गुलाम होऊ.”

10 कारभारी म्हणाला, “ठीक आहे, तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आपण
करु. जर मला चांदीचा प्याला िमळाला तर मग तो माणूस माझ्या
धन्याचा गुलाम होईल; इतर जण जाण्यास मोकळे राहतील.”

सापळासापळा उघडतोउघडतो; वन्यामीनवन्यामीन त्यातत्यात अडकतोअडकतो

11 नतंर हर एक भावाने लगेच आपली गोणी जिमनीवर उतरुन
उघडली. 12 कारभाऱ्याने थोरल्या भावापासून सुरवात करुन धाकटया
भावाच्या गोणीपयर्ंत तपासून पािहले; तेव्हा त्याला बन्यामीनाच्या गोणीत
तो चांदीचा प्याला िमळाला. 13 तेव्हा त्या भावांना भयकंर द:ुख झाले;
अित द:ुखामुळे त्यांनी आपली वस्त्रे फाडली आिण आपल्या गोण्या
गाढवांवर लादनू ते परत नगरात आले.

14 यहूदा व त्याचे भाऊ परत योसेफाच्या घरी गेले. योसेफ अजून
घरातच होता. त्या भावांनी योसेफापुढे लोटांगण घातले. 15 योसफ
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही असे का केले? मला शकून पाहून गुप्त
समजण्याचे िवशेष ज्ञान आहे हे तुम्हाला माहीत नाही का? आिण या
बाबतीत माझ्यापेक्षा अिधक चांगले ज्ञान इतर कोणालाही नाही!”

16 यहूदा म्हणाला, “महाराज! आम्ही आता काहीच बोलू शकत नाही,
व याचा उलगडा करण्याचा दसुरा मागर् नाही. आम्ही अपराधी नाही हे
पटिवण्यास दसुरा कोणताच मागर् नाही. आमच्या दसुऱ्या कोणत्यातरी
अपराधाबद्दल देवाने आम्हाला दोषी ठरवले आहे. म्हणून आता
बन्यामीनासकट आम्ही सवर्जण महाराजांचे गुलाम झालो आहोत.”

17 परतंु योसेफ म्हणाला, “मी तुम्हा सवर्जणांना गुलाम करणार नाही!
फक्त ज्याने चांदीचा प्याला चोरला तोच माझा गुलाम होईल. बाकीचे
तुम्ही शांतीने आपल्या बापाकडे जाऊ शकता.”

यहयहूूदादा बन्यामीनाकिरताबन्यामीनाकिरता िवनवणीिवनवणी करतोकरतो

18 मग यहूदा योसेफाकडे जाऊन म्हणाला, “कृपा करुन माझ्यावर
रागावू नका परतंु अगदी खरपेणाने व मोकळेपणाने मला आपल्याबरोबर
बोलू द्या. आपण फारो राजासमान असून इतके अिधकार आपणाला
आहेत हे मी जाणतो. 19 मागच्या वेळी आम्ही येथे असताना आपण
आम्हाला िवचारले, ‘तुम्हाला बाप िंकवा भाऊ आहे का?’ 20 आिण
आम्ही आपणास उत्तर िदले, ‘होय! आमचा बाप आहे, परतंु तो आता
फार म्हातारा झाला आहे; तसेच आम्हाला एक धाकटा भाऊही आहे.
आमच्या बापाच्या म्हातारपणी हा आमचा भाऊ जन्मला म्हणून आमच्या
बापाचा त्याच्यावर फार जीव आहे; आिण त्याचा तरुण भाऊ मरण
पावला; तेव्हा त्या दोघांच्या आईचा हा एकच मुलगा रािहला आहे; आिण
म्हणूनच तो आमच्या बापाचा फार िप्रय व लाडका मुलगा आहे.’ 21

आपण म्हणाला, ‘मग त्या तुमच्या धाकटया भावाला माझ्याकडे घेऊन
या; मला त्याला पाहावयाचे आहे.’ 22 आिण आम्ही आपणास म्हणालो,
‘तो धाकटा भाऊ येऊ शकणार नाही, कारण तो बापाला सोडून कोठे
जात नाही, जर का बापापासून त्याची ताटातूट झाली तर मग आमचा
बाप भयकंर द:ुखी होईल व त्या द:ुखाने तो मरुन जाईल.’ 23 परतंु
आपण आम्हाला बजावून म्हणाला, ‘तुम्ही तुमच्या धाकटया भावला
घेऊन आलेच पािहजे नाही तर मी तुम्हाला पुन्हा धान्य िवकणार नाही.’
24 म्हणून मग आम्ही आमच्या बापाकडे परत गेलो व आपण जे बोलला
ते त्याला सांिगतले.

25 “काही िदवसानतंर आमचा बाप म्हणाला, ‘मुलांनो, पुन्हा जाऊन
आपणासाठी धान्य िवकत आणा.’ 26 आिण आम्ही म्हणालो, ‘आम्ही
आमच्या धाकट्या भावाला बरोबर घेतल्यािशवाय जाणार नाही कारण
तुमच्या धाकट्या भावाला माझ्याकडे आणल्या खेरीज मी पुन्हा तुम्हाला
धान्य िवकणार नाही असे त्या प्रमुख अिधकाऱ्याने आम्हास बजावले
आहे.’ 27 मग आमचा बाप आम्हाला म्हणाला, ‘मुलांनो, तुम्हाला माहीत
आहे की माझी बायको राहेल िहच्या पोटी मला दोन मुलगे झाले; 28

आिण त्यातल्या एकाला मी पािहले तो वन्यपशूद्वार ेमारला गेला. पुन्हा
तो कोणाच्या दष्टीस पडला नाही. 29 आिण आता माझ्या ह्या दसुऱ्या

मुलाला तुम्ही माझ्यापासून घेऊन गेला आिण त्याला जर काही अपाय
झाला तर मी भयकंर द:ुखी होऊन मरुन जाईन.’ 30 तो मुलगा आमच्या
बापाच्या आयषु्यात फार महत्वाचा आहे तेव्हा आता जर का आम्ही
आमच्या धाकटया भावािशवाय घरी गेलो आिण आमच्या बापाने हे
पािहले तर 31 आमचा धाकटा भाऊ आमच्या बरोबर नाही असे पाहून
आमचा बाप नक्की मरुन जाईल; आिण आपल्या बापाला भयकंर द:ुख
देऊन त्याच्या मरणास आम्ही कारण झालो हा दोष सतत आमच्या
माथ्यावर राहील.

32 “हया धाकट्या भावाबद्दल मी माझ्या बापास जामीन रािहलो आहे.
मी माझ्या बापास सांिगतले, ‘जर मी माझ्या धाकट्या भावाला तुम्हाकडे
परत घेऊन आलो नाही तर मग जन्मभर मी तुमचा दोषी राहीन.’ 33

तेव्हा महाराज, मी हात जोडूत तुमची काकूळतीने िवनवणी करतो;
तुम्हापाशी िभक्षा मागतो, त्या घाकट्या मुलाला त्याच्या भावांबरोबर
परत जाऊ द्या. मी येथे राहातो आिण तुमचा गुलाम होतो माझे स्वामी!
34 आिण त्या धाकटया भाविशवाय माझ्या बापाकडे माघारी जाण्याची
माझ्यात िंहमत नाही! माझ्या बापाचे काय होईल याची मला भयकंर
भीती वाटते, हो स्वामी!”

योसयोसेेफफ ओळखओळख ददेेतोतो

आता मात्र अिधक वेळपयर्ंत योसेफाला आपले द:ुख रोखून
धरता येईना. तेव्हा तेथे हजर असलेल्या सवर् लोकां देखत
तो मोठ मोठयाने रडू लागला. तो म्हणाला, “येथील इतर

सवर् लोकांना येथून िनघून जाण्यास सांगा.” तेव्हा तेथील सवर्जण िनघून
गेले; केवळ त्याचे भाऊच त्याच्यापाशी रािहले; मग योसेफाने आपली
ओळख िदली. 2 तो एकसारखा रडत होता. फारोच्या वाडयातील
िमसरच्या लोकांनी व फारोच्या घराण्यातील लोकांनीही त्याचे रडणे
ऐकले. 3 मग योसेफ हूदंके देत आपल्या भावांना म्हणाला, “िप्रय
भावांनो! तुमचा भाऊ योसेफ-मीच आहे!” मग गिंहवर आवरुन योसेफ
पुढे म्हणाला, “माझा बाप खशुाल आहे ना!” परतंु त्याचे भाऊ आश्चयार्ने
चिकत झाले; ते एवढे घाबरले व गोंधळले की त्यांच्या तोंडून शब्द
फुटेना!

4 तेव्हा योसेफ आपल्या भावांना पुन्हा म्हणाला, “जरा इकडे
माझ्याकडे या; कृपा करुन माझ्याजवळ या अशी मी िवनतंी करतो.”
तेव्हा त्याचे भाऊ त्याच्या जवळ गेले; आिण योसेफ त्यांना म्हणाला,
“तुमचा भाऊ योसेफ मीच आहे; होय! ज्या भावाला तुम्ही िमसरच्या
लोकांना गुलाम म्हणून िवकले तो योसेफ मीच आहे. 5 आता त्यािवषयी
काही िंचता व काळजी करु नका; िंकवा तुम्ही जे केले त्याबद्दल
आपल्याला संताप करुन घेऊ नका; मी येथे यावे व त्यामुळे आपणा
सवार्ंचे प्राण वाचावेत ही देवाचीच योजना होती. 6 हा भयकंर दषु्काळ
आता दोन वषेर् पडला आहे आिण आणखी पाच वषेर् पेरणी िंकवा कापणी
होणार नाही. 7 अशारीतीने या देशात मी अगोदर येऊन तुमच्यासवार्ंचे
प्राण वाचावेत म्हणून देवाने मला तुमच्या आधी येथे पाठवले आहे. 8

मला येथे पाठवण्यात तुमचा दोष नव्हता तर ही देवाची योजना होती.
देवाने मला फारोच्या बापासमान केले आहे; त्यामुळे मी फारोच्या
घरदाराचा स्वामी आिण सवर् िमसर देशाचा प्रशासक झालो आहे.”

इस्राएलासइस्राएलास िमसरलािमसरला जाण्याचजाण्याचेे िनमिनमंतं्रणत्रण ययेेततेे
9 योसेफ म्हणाला, “तर आता तोबडतोब माझ्या बापाकडे जाण्यास

िनघा; माझ्या बापाला सांगा की तुमचा मुलगा योसेफ याने तुम्हाला येणे
प्रमाणे संदेश पाठवला आहे.” देवाने मला अवघ्या िमसर देशाचा
प्रशासक म्हणजे अिधपित केले आहे. तर आता वेळ न दवडता
माझ्याकडे िनघून या. 10 तुम्ही माझ्या जवळ गोशेन प्रांतात राहा; तुम्ही,
तुमची मुले, नातवंडे तसेच तुमची शेरडेमेंढर,े गुरढेोर ेअसा तुम्हां सवार्ंचे
मी स्वगात करतो. 11 येणाऱ्या दषु्काळाच्या पाच वषार्त मी तुमची सवर्
प्रकारची काळजी घेईन त्यामुळे तुम्हावर व तुमच्या कुटंुबावर सवर् काही
गमावण्याची वेळ येणार नाही.

12 योसेफ आपल्या भावांशी बोलतच रािहला. तो म्हणाला, “मी
योसेफच आहे याची आता तुम्हाला खात्री पटली असेल; तुमचा भाऊ
बन्यामीन याला खात्री पटली आहे; त्याने मला ओळखले आहे; आिण
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तुमच्याशी बोलणारा मी खरोखर योसेफच आहे. 13 तेव्हा िमसर
देशातील माझी धनदौलत व माझे वभैव आिण तुम्ही येथे जे जे पािहले
आहे त्या संबधंी माझ्या बापाला सांगा; आता लवकर जाऊन माझ्या
बापाला माझ्याकडे घेऊन या.” 14 मग योसेफ आपला धाकटा भाऊ
बन्यामीन याला िमठी मारुन रडला; आिण बन्यामीनही त्याच्या खांद्यावर
डोके ठेऊन रडला. 15 मग योसेफाने आपल्या प्रत्येक भावाला िमठी
मारली व त्यांचे मुके घेतले आिण तो रडला; यानतंर त्याचे भाऊ त्याज
बरोबर बोलू लागले.

16 योसेफाचे भाऊ त्याजकडे आले आहेत अशी बातमी फारो,
त्याच्या घरची मडंळी व त्याचे सेवक यांना समजली त्यामुळे त्या सवार्ंना
त्यािवषयी आनदं झाला. 17 तेव्हा फारो योसेफाला म्हणाला, “तुझ्या
भावांना सांग की तुम्हाला गरज असेल तेवढी अन्नसामग्री घेऊन कनान
देशास जा; 18 तसेच तुमचा बाप आिण तुमच्या घरची सवर् मडंळी यांना
घेऊन माझ्याकडे या; तुम्हाला राहावयास िमसरमधील सवार्त उत्तम
प्रदेश मी देईन आिण तुमच्या घरातील मडंळी, यांना आमच्या येथे
असलेले उत्तम पदाथर् खावयास िमळतील.” 19 मग फारो म्हणाला,
“आपल्या गाड्यांपकैी सवार्त चांगल्या गाड्या तुझ्या भावांना दे व त्यांना
सांग की कनान देशास जाऊन तुमचे वडील आिण तुमच्या िस्त्रया व मुले
या सवार्ंना गाड्यात बसवून मागे घेऊन या; 20 त्यांचे सामान सुमान व
जे काही असेल ते सवर् घेऊन येण्यास संकोच धरु नका असे सांग.
िमसरमधील उत्तम ते आम्ही त्यांना देऊ शकतो!”

21 तेव्हा इस्राएलाच्या मुलांनी तसे केले; योसेफाने त्यांना फारोने
वचन िदल्याप्रमाणे सवार्त चांगल्या गाड्या िदल्या; आिण त्यांच्या
प्रवासाकिरता भरपूर अन्नसामग्री िदली; 22 तसेच त्याने प्रत्येक भावाला
एक संुदर पोशाख िदला; व बन्यामीनाला पाच संुदर पोशाख आिण
चांदीची तीनशे नाणी िदली. 23 त्याने आपल्या बापासाठीही देणग्या
पाठवल्या. िमसरमधील चांगले पदाथर् गोण्यात लादलेली दहा गाढवी
आपल्या बापाकिरता परतीच्या प्रवासासाठी पाठवल्या. 24 मग
योसेफाने आपल्या भावांना िनरोप िदला; ते िनघाले तेव्हा त्याने त्यांना
सांिगतले, “सरळ घरी जा आिण रस्त्यात एकमेकांशी भांडू नका.”

25 अशा रीतीने त्याचे भाऊ िमसर सोडून कनान देशास आपल्या
बापाकडे गेले. 26 त्यांनी आपल्या बापास सांिगतले, “बाबा! बाबा!
तुमचा मुलगा योसेफ अजून िजवंत आहे आिण तो अवघ्या िमसर देशाचा
प्रशासक म्हणजे प्रमुख अिधकारी आहे.” हे ऐकून त्यांच्या बापाला
भोवळ आली.
त्यांच्या बोलण्यावर त्याचा िवश्वास बसेना! 27 परतंु त्यांनी त्याला

योसेफाने सांिगतलेल्या सवर् गोष्टी कळवल्या; मग योसेफाने त्या सवार्ंना
िमसरला घेऊन जाण्यासाठी पाठवलेल्या चांगल्या गाड्या पािहल्या
तेव्हा त्याच्या जीवात जीव आला व त्याला फारच फार आनदं झाला;
28 इस्राएल म्हणाला, “आता मात्र तुमच्यावर माझा िवश्वास बसला आहे
की माझा मुलगा योसेफ अजून िजवंत आहे; आता मी मरण्यापूवीर् त्याला
जाऊन भेटेन!”

ददेेवव इस्राएलासइस्राएलास अभयवचनअभयवचन ददेेतोतो

अशा रीतीने इस्राएलाने िमसरच्या प्रवासास सुरवात केली.
प्रथम तो बरैशेबास गेला. तेथे त्याने आपला बाप इसहाक
याच्या देवाची उपासना केली व देवाला अपर्णे वािहली. 2

रात्री देव स्वप्नात दशर्न देऊन इस्राएलाशी बोलला. तो म्हणाला,
“याकोबा, याकोबा!”
आिण इस्राएलाने उत्तर िदले, “हा मी आहे, काय आज्ञा?”
3 देव म्हणाला “मी देव आहे, तुझ्या बापाचा देव आहे; पाहा, िमसर

देशास जाण्यास तू िभऊ नको 4 जाताना मी तुझ्याबरोबर येईन, आिण
तुझ्या संततीस मी िमसरमधून पुन्हा बाहेर आणीन; तू िमसरमध्ये मरण
पावशील परतंु मरण्याच्या वेळी योसेफ तुझ्याजवळ असेल; तू मरण
पावशील तेव्हा तो आपल्या हातांनी तुझे डोळे झाकील.”

इस्राएलइस्राएल िमसरिमसर लाला जातोजातो

5 मग इस्राएल (याकोब) बरैशेबा सोडून िमसरच्या प्रवासास िनघाला.
त्याच्या मुलांनी आपला बाप, आपल्या बायका व मुले या सवार्ंना फारोने

पाठवलेल्या गाडयातून िमसरला आणले. 6 त्याच प्रमाणे त्यांनी आपली
शेरडेमेंढर ेगुरढेोर ेआिण कनान देशात त्यांनी िमळवलेले सवर्काही
िमसरला नेले. अशा रीतीने इस्राएल आपल्या कुटंुबातील सवार्ंना म्हणजे
आपले मुलगे व नातू, आपल्या मुली व नाती या सवार्ंना घेऊन िमसरला
गेला.

याकोबाचीयाकोबाची ससंतंतीतती

8 इस्राएलाचे जे मुलगे आिण नातवंडे त्याच्याबरोबर िमसरला गेले
त्याची नावे अशी-
याकोबाचा पिहला मुलगा रऊबेन होता. 9 रऊबेनाचे मुलगे; हलोक,
पल्ल,ू हेस्रोन, व कामीर्
10 िशमोनाचे मुलगे; यमुवेल, यामीन, ओहाद, याकोन, सोहार आिण
कनानी स्त्रीपासून झालेला मुलगा शौल.
11 लेवीचे मुलगे: गेषेर्न, कहाथ व मरारी.
12 यहूदाचे मुलगे; एर, ओनान, शेला, पेरसे व जेरह; यापकैी एर व
ओनान हे कनान देशात मरण पावले; पेरसेाचे मुलगे हेस्रोन व हामूल.
13 इस्साखाराचे मुलगे; तोला, पुवा, योब व िशम्रोन.
14 जबुलूनाचे मुलगे; सेरदे, एलोन व याहलेल.

15 हे सहा मुलगे व मुलगी दीना ही लेकर ेयाकोबापासून लेआला पदन-
अरामात झाली; त्या कुटंुबात तेहतीस जण होते.

16 गाद याचे मुलगे: िसफयोन, हगी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी व
अरलेी.
17 आशेराचे मुलगे: इम्ना, इश्बा, इश्वी व बरीया; आिण त्याची बहीण
सेराह; बरीयाचे मुलगे हेबेर व मालकीएल.

18 िजल्पा ह्या बायकोपासून झालेले हे सगळे याकोबाचे मुलगे होते.
(लाबानने आपली मुलगी लीआ िहला िजल्पा िदली होती.) एकंदर त्या
कुटंुबात सोळा माणसे होती.

19 योसेफ व बन्यामीन हे याकोबाची बायको राहेल िहचे मुलगे होते.
20 योसेफास िमसर देशातील ओन नगराचा याजक पोटीफरा याची
मुलगी आसनथ िहच्या पोटी मनश्शे व एफ्राईम हे मुलगे झाले.
21 बन्यामीनाचे मुलगे; बेला, बेकेर, आशबेल, गेरा, नामान, एही, रोष,
मुप्पीम, हुप्पीम आिण आदर्.

22 योसेफ व बन्यामीन, याकोबापासून राहेलीस झाले व त्यांना झालेली
संतती िमळून ते सवर् चौदा जण ह्या कुटंुबात होते.

23 दान याचा मुलगा हुशीम होता
24 नफतालीचे मुलगे; यासहेल, गुनी, येसेर आिण िशल्लेम हे होते.

25 लाबानाने आपली मुलगी राहेल िहला िदलेल्या िबल्हेचे
याकोबापासून झालेले मुलगे दान व नफताली आिण त्यांना झालेली
संतती असे हे सात जण त्या कुटुम्बात होते.

26 याकोबाच्या वंशातील जी माणसे िमसरमध्ये गेली ती याकोबाच्या
मुलांच्या बायका सोडून सहासष्ट जण होती. 27 योसेफास िमसर देशात
झालेले दोन मुलगे िमळून एकंदर याकोबाच्या घराण्यातले सत्तर जण
िमसर देशात होते.

इस्राएलइस्राएल िमसरमध्यिमसरमध्येे पोहोंचतोपोहोंचतो

28 याकोबाने प्रथम यहूदाला योसेफाकडे पाठवले; यहूदा गोशेन
प्रांतात योसेफाकडे गेला त्यानतंर याकोब व त्याच्या पिरवारातील सवर्
मडंळी यहूदाच्या मागे गोशेन प्रांतात गेली. 29 आपला बाप जवळ येत
आहे असे योसेफास समजले; तेव्हा तो आपला रथ तयार करुन आपला
बाप इस्राएल याच्या भेटीस गोशेन प्रांतात त्याला सामोरा गेला. योसेफाने
आपल्या बापास पािहले तेव्हा त्याने त्याच्या गळ्यास िमठी मारली व
त्याच्या गळ्यातगळा घालून तो बराच वेळ रडला.

30 मग इस्राएल योसेफाला म्हणाला, “आता मात्र मी शांतीने मरण
पावेन; मी प्रत्यक्ष तुझे तोंड पािहले आहे आिण तू िजवंत आहेस हे मला
समजले आहे.”

31 मग योसेफ आपल्या भावांना व आपल्या बापाच्या घरच्या सवार्ंस
म्हणाला, “मी जाऊन फारोला सांगतो की ‘माझे भाऊ व माझ्या बापाच्या
घरातील सवर् मडंळी हे कनान देश सोडून येथे माझ्याकडे आले आहेत;
32 माझ्या बापाच्या घरचे सवर्जण मेंढपाळ आहेत. ते सतत शेरडेमेंढर ेव
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गुरुढोर ेपाळीत आले आहेत. ते त्यांची शेरडेमेंढर ेव गुरुढोर ेपाळीत आले
आहेत. ते त्यांची शेरडेमेंढर,े गुरढेोर ेव त्यांचे तेथे जे काही होते ते सवर्
घेऊन आले आहेत.’ 33 जेव्हा फारो तुम्हाला बोलावून िवचारील, ‘तुम्ही
काय काम धदंा करता?’ 34 तेव्हा तुम्ही असे सांगा, ‘आम्ही सवर् मेंढपाळ
आहोत. दभुती जनावर ेपाळून आम्ही उपिजिवका करतो. हा आमचा
िपढीजात धदंा आहे. आमच्या आधी आमचे वाडवडील हाच धदंा करीत
होते.’ मग फारो तुम्हाला गोशेन प्रातांत राहू देईल. िमसरच्या लोकांना
मेंढपाळ आवडत नाहीत; म्हणून गोशेन प्रांतात राहणे तुमच्या फायद्याचे
आहे.”

इस्राएलइस्राएल गोशगोशेेनन प्रांतातप्रांतात वस्तीवस्ती करतोकरतो

योसेफ फारोकडे जाऊन म्हणाला, “माझा बाप माझे भाऊ व
त्यांच्या कुटंुबातील सवर् मडंळी कनानातून त्यांची शेरडेमेंढर,े
गुरढेोर ेव त्यांचे सवर्काही घेऊन येथे आले आहेत. ते हल्ली

गोशेन प्रांतात आहेत.” 2 योसेफाने आपल्याबरोबर फारोसमोर
जाण्यासाठी आपल्या भावांपकैी पाच जणांची िनवड केली.

3 फारो त्या भावांना म्हणाला, “तुम्ही काय धदंा करता?”
ते भाऊ म्हणाले, “महाराज, आम्ही आपले दास मेढपाळ आहोत;

आमच्या आधी आमचे पूवर्जही मेंढपाळच होते.” 4 ते फारोला पुढे
म्हणाले, “कनान देशात फारच भयकंर व कडक दषु्काळ पडला आहे.
तेथे एकाही शेतात आमच्या कळपासाठी िहरवे गवत िंकवा िहरवा चारा
नाही म्हणून आम्ही ह्या देशात राहण्यास आलो आहोत; महाराज आम्ही
आपणास नम्र िवनतंी करतो की आम्हास कृपा करुन गोशेन प्रांतात राहू
द्यावे.”

5 मग फारो योसेफाला म्हणाला, “तुझा बाप व तुझे भाऊ तुझ्याकडे
आले आहेत. 6 त्यांना राहण्याकिरता तू िमसरमधील कोणतेही िठकाण
िनवड; त्यांना उत्तम जमीन असलेला प्रदेश दे. त्याना गोशेन प्रांतात
वस्ती करुन राहू दे; आिण ते जर तरबेज व कुशल मेंढपाळ असतील तर
मग त्यांनी माझ्या गुराढोरांचीही काळजी घ्यावी.”

7 मग योसेफाने आपल्या बापाला फारोच्या समोर येण्यास सांिगतले.
तेव्हा याकोबाने फारोस आशीवार्द िदला.

8 मग फारोने याकोबाला िवचारले, “तुमचे वय िकती आहे?”
9 याकोबाने उत्तर िदले, “मला फक्त थोडे परतंु किठण आिण द:ुखी

असे जीवन लाभले आहे व ते मला त्रासदायक व द:ुखदायक असे झाले;
मला फक्त 130 वषार्ंचे आयषु्य िमळाले परतंु माझे पूवर्ज माझ्यापेक्षा
अिधक वषार्ंचे जीवन जगले.”

10 याकोबाने फारोला आशीवार्द िदला व मग तो फारोपुढून िनघून
गेला.

11 योसेफाने फारोचे म्हणणे मानले व त्याने आपल्या बापाला व
भावांना िमसरमधील सवार्त उत्तम भूमीचा रामसेस नगरजवळील प्रांत
त्यांना राहावयास िदला. 12 आिण त्याने आपला बाप, आपले भाऊ व
त्यांच्या घरचे सवर् यांना भरपूर अन्नसामुग्री पुरवली.

योसयोसेेफफ फारोसाठीफारोसाठी जमीनजमीन खरखरेदेीदी करतोकरतो

13 त्यावेळी दषु्काळ तर फारच कडक झाला. देशात अन्नधान्य
कोठेच िमळेना; त्यामुळे िमसर व कनान देश या वाईट पिरिस्थतीमुळे
हवालदील झाले. 14 लोकांनी अिधकात अिधक धान्य िवकत घेतले;
योसेफाने धान्य िवक्रीचे पसेै साठवून फारोच्या वाड्यात आणले. 15

काही काळाने िमसर व कनान देशातील लोकांचे पसेै संपून गेले. त्यांच्या
जवळचे सवर् पसेै अन्नधान्य िवकत घेण्यात खचर् झाल्यामुळे त्यांच्याकडे
िशल्लक काहीच रािहले नाही. त्यामुळे िमसरचे लोक योसेफाकडे जाऊन
म्हणाले, “महाराज! कृपा करुन आम्हाला धान्य द्या! आमचे सवर् पसेै
संपले आहेत; आम्हाला जर काही खावयास िमळाले नाही तर तुमच्या
डोळ्यादेखत आम्ही मरुन जाऊ.”

16 परतंु योसेफ म्हणाला, “तुम्ही मला तुमची गुरढेोर ेद्या म्हणजे मग
मी तुम्हाला धान्य देईन.” 17 तेव्हा लोकांनी त्याच्याकडील गुरढेोरे
शेरडेमेंढर,े घोडे, गाढवे आिण इतर जनावर ेदेऊन अन्नधान्य िवकत
घेतले; आिण त्या वषार्त लोकांकडून गुरढेोर ेघेऊन त्यांच्या बदल्यात
योसेफाने त्यांना अन्नधान्य िदले.

18 परतंु त्याच्या नतंरच्या वषार्त लोकांच्यापाशी असलेली गुरढेोरहेी
संपली व अन्नधान्य िवकत घेण्यास त्यांच्या जवळ काहीही रािहले नाही;
म्हणून मग लोक योसेफाकडे जाऊन म्हणाले, “महाराज! आपणास
माहीत आहे की आमच्याकडे पसेै उरलेले नाहीत आिण आमची
गुरढेोरहेी तुमची झाली आहेत; तेव्हा आमच्याकडे आता आपणास
िदसतात ती फक्त आमची शरीर ेव आमची जमीन या िशवाय दसुरे
काहीही रािहलेले नाही. 19 आता मात्र आपण बघत असताना आम्ही
नक्की मरुन जाऊ; परतंु जर आपण आम्हास अन्नधान्य द्याल तर मग
आम्ही आमची जमीन फारोला देऊ आिण आम्ही त्याचे गुलाम होऊ;
कृपा करुन आम्हाला िबयाणे द्या म्हणजे आम्ही ते पेरु; मग मात्र आम्ही
जगू, मरणार नाही; आिण आमची जमीन आम्हांस धान्य देईल.”

20 तेव्हा िमसरमधील सवर् शेतजमीनी योसेफाने फारोकिरता िवकत
घेतल्या; िमसरच्या लोकांनी आपल्या शेतजिमनी योसेफाला िवकल्या
कारण दषु्काळ भयकंर तीव्र झाला होता. 21 िमसरमधील सवर् लोक
फारोचे गुलाम झाले. 22 योसेफाने याजकांच्या मालकीच्या जिमनी मात्र
िवकत घेतल्या नाहीत. फारो याजकांना त्यांच्या कामाबद्दल पगार देत
होता; त्या पशैातून ते आपणासाठी अन्नधान्य िवकत घेत असत म्हणून
त्यांच्यावर आपल्या जिमनी िवकण्याची वेळ आली नाही.

23 तेव्हा योसेफ लोकांना म्हणाला, “पाहा, मी फारोकिरता तुम्हाला
तुमच्या जिमनीसकट िवकत घेतले आहे; तर मी आता तुम्हाला िबयाणे
देतो; ते तुम्ही शेतात पेरा; 24 मग हगंामाच्या वेळी तुमच्या उत्पन्नातील
पांचवा िहस्सा फारोला िदलाच पािहजे; बाकीचे चार िहस्से तुम्ही
तुमच्याकािरता घ्यावेत. त्यातून पुढच्या वषार्किरता तुम्ही िबयाणे ठेवावे
व बाकीच्या धान्याचा तुमच्या घरातील लहानथोरांस खाण्यासाठी
उपयोग करावा.”

25 लोक म्हणाले, “महाराज, आपण आम्हाला वाचवले आहे म्हणून
फारोचे गुलाम होण्यात आम्हाला आनदं आहे.”

26 त्यावेळी मग योसेफाने देशासाठी एक कायदा केला, तो आजपयर्ंत
चालू आहे; त्या कायद्याप्रमाणे जिमनीच्या उत्पन्नचा पाचवा भाग फारोचा
आहे. फारो िमसरमधील सवर् जिमनीचा मालक आहे; फक्त याजकांची
जमीन फारोच्या मालकीची नाही.

“मलामला िमसरमध्यिमसरमध्येे मूठमातीमूठमाती ददेेऊनकोऊनको”
27 इस्राएल (याकोब) िमसरमध्ये गोशेन प्रांतात रािहला. त्याची

संतती खूप वाढली व त्यांची भरभराट झाली; त्यांना िमसरमधील जमीन
िमळाली व त्यांनी वतने केली आिण तेथे त्यांचे सवर्काही चांगले झाले.

28 याकोब िमसरमध्ये सतरा वषेर् रािहला तेव्हा तो एकशे सत्तेचाळीस
वषार्ंचा झाला. 29 िदवस वाढत गेले तसे इस्राएलाने (याकोबाने) जाणले
की आता आपण लवकर मरणार, म्हणून मग त्याने आपला मुलगा
योसेफ याला आपणाजवळ बोलावले; तो म्हणाला, “तू जर माझ्यावर प्रेम
करतोस तर माझ्या मांिडखाली तुझा हात ठेवून मला वचन दे की मी जे
सांगतो ते तू करशील आिण तू माझ्याशी खरपेणाने वागशील. जेव्हा मी
मरने तेव्हा मला िमसरमध्ये पुरु नको; 30 तर मला िमसरमधून बाहेर
घेऊन जा व माझ्या पूवर्जांना जेथे पुरले आहे तेथे म्हणजे आपल्या
वंशजांसाठी घेतलेल्या कबरस्तानात मला मूठमाती दे.”
योसेफाने उत्तर िदले, “बाबा! तुम्ही मला जे करावयास सांिगतले ते मी

नक्की करीन असे वचन देतो.”
31 मग याकोब म्हणाला, “तू माझ्याशी तशी शपथ वाहा;” तेव्हा तसे

करण्याबद्दल योसेफाने शपथ वािहली; मग इस्राएलाने (याकोबाने)
आपले डोके मागे पलगंाच्या उशाकडे नम्रतेने लववून नमन केले.

मनश्शमनश्शेे वव एफ्राईमएफ्राईम यांनायांना आशीवार्दआशीवार्द

मग काही काळानतंर आपला बाप फारो आजारी असल्याचे
समजले म्हणून योसेफ आपले दोन मुलगे मनश्शे व एफ्राईम
यांना घेऊन आपल्या बापाला भेटावयास गेला; 2 “योसेफ

आपणास भेटावयास आला आहे” असे समजल्याबरोबर इस्राएल फार
अशक्त झाला होता; तरीही अगदी कष्टाने प्रयत्न करुन तो िबछान्यावर
उठून बसला.
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3 मग इस्राएल योसेफास म्हणाला, “सवर्समथर् देवाने मला
कनानातील लूज येथे दशर्न देऊन आशीवार्द िदला. 4 देव म्हणाला, ‘मी
तुला खूप संतती देईन व ती वाढवीन आिण तुम्ही एक मोठे राष्ट्र  व्हाल;
तुझी संतती या देशाची कायमची वतनदार होईल.’ 5 आिण आता तुला
दोन मुलगे आहेत. मी येथे िमसरला येण्यापूवीर् हे दोघे येथे जन्मले. तुझे
हे दोन मुलगे मनश्शे व एफ्राईम मला माझ्या स्वतःच्या मुलासारखे
आहेत; म्हणजे जसे मला रऊबेन व िशमोन तसेच हे दोघे आहेत. 6 ते
माझे मुलगे आहेत म्हणून माझ्या सवर् मालमत्तेत वाटेकरी होतील; परतंु
तुला जर आणखी मुलगे झाले तर मग ते तुझे होतील; पण ते एफ्राईम व
मनश्शे यांना, त्यांच्या मुलग्यांसारखे होतील म्हणजे पुढील काळात
एफ्राईम व मनश्शे यांच्या मालमत्तेचे ते वारस होतील म्हणजेच त्यांचे
वतन एफ्राईम व मनश्शे ह्या त्यांच्या भावांच्या नावाने चालेल. 7 कारण
पदन-अराम येथून येताना तुझी आई राहेल एफ्राथजवळ आम्ही,
वाटचाल करीत असताना कनान देशात मरण पावली; त्यामुळे मी फार
द:ुखी झालो; तेव्हा एफ्राथच्या म्हणजे बेथलेहेमाच्या वाटेवर मी ितला
मूठमाती िदली.”

8 मग इस्राएलाने योसेफाच्या मुलांना पािहले; तेव्हा इस्राएल
म्हणाला, “हे मुलगे कोणाचे आहेत?”

9 योसेफ आपल्या बापास म्हणाला, “बाबा! हे माझे मुलगे आहेत; हे
मला देवाने िदले आहेत.”
इस्राएल म्हणाला, “तुझ्या मुलांना माझ्याकडे आण म्हणजे मी त्यांना

आशीवार्द देईन.”
10 इस्राएल अितशय म्हातारा झाला होता आिण त्याची नजर मदं

झाल्यामुळे त्याला चांगले स्पष्ट िदसत नव्हते; तेव्हा इस्राएलाने त्या
मुलांना कवटाळून त्यांचे मुके घेतले. 11 मग इस्राएल योसेफास
म्हणाला, “मुला तुझे तोंड पुन्हा पाहावयास िमळेल असे वाटले नव्हते,
पण पाहा! देवाने तुझी व माझी भेट होऊ िदली. मला तुझी मुलेही पाहू
िदली.”

12 मग योसेफाने आपल्या मुलांना इस्राएलाच्या मांडीवरुन काढून
घेतले; ते मुलगे इस्राएला समोर उभे रािहले व त्यांनी त्याला लवून नमन
केले. 13 योसेफाने मनश्शेला आपल्या डाव्या हाती म्हणजे तो
इस्राएलाच्या उजव्या हाती येईल असे व एफ्राईमाला आपल्या उजव्या
हाती म्हणजे तो इस्राएलाच्या डाव्या हाती येईल असे उभे केले. 14

परतंु इस्राएलाने आपल्या उजव्या डाव्या हातांची घडी टाकून
अदलाबदल केली आिण आपला उजवा हात त्याने धाकटया मुलाच्या
म्हणजे एफ्राईमाच्या डोक्यावर ठेवला व डावा हात थोरल्याच्या म्हणजे
मनश्शेच्या डोक्यावर ठेवला; 15 आिण इस्राएलाने योसेफाला आशीवार्द
िदला; तो म्हणाला,
“माझे पूवर्ज अब्राहाम व इसहाक यांनी आपल्या देवाची उपासना केली
व त्याच देवाने मला माझ्या सवर् आयषु्यभर चालवले आहे;

16 तोच मला सवर् संकटातून सोडवणारा माझा देवदतू होता.
त्यानेच ह्या मुलांना आशीवार्द द्यावा अशी मी प्राथर्ना करतो.
आता ही मुले माझे व आपले पूवर्ज
अब्राहाम व इसहाक यांचे नाव चालवोत;
ते वाढून त्यांची पृथ्वीवर अनेक कुटंुबे, कुळे व राष्ट्र े होवोत
अशी मी प्राथर्ना करतो.”
17 आपल्या बापाने एफ्राईमाच्या डोक्यावर आपला उजवा हात

ठेवला असे पािहले तेव्हा योसेफाला ते आवडले नाही; त्याला तो हात
एफ्राईमाच्या डोक्यावरुन काढून मनश्शेच्या डोक्यावर ठेवावयास पािहजे
होता म्हणून योसेफाने आपल्या बापाचा हात धरला. 18 योसेफ
आपल्या बापास म्हणाला, “बाबा! तुम्ही आपला उजवा हात चुकीच्या
मुलावर ठेवला आहे. मनश्शे हा प्रथम जन्मलेला म्हणजे माझा थोरला
मुलगा आहे.”

19 परतंु त्याचा बाप आपले म्हणणे कायम ठेवत पुढे म्हणाला,
“माझ्या मुला! मला माहीत आहे; होय मला मािहत आहे की मनश्शे हा
प्रथम जन्मलेला आहे; आिण तो महान होईल; तो अनेक राष्ट्र ांचा िपता
होईल म्हणजे त्याच्यापासून अनेक राष्ट्र े उदयास येतील, परतंु धाकटा
भाऊ थोरल्या पेक्षाही अिधक महान होईल आिण त्याची कुळे वाढून
त्यांचा मोठा राष्ट्रसमूह िनमार्ण होईल.”

20 तेव्हा त्या िदवशी इस्राएलाने त्या मुलांना आशीवार्द िदला; तो
म्हणाला,
“इस्राएल लोक आशीवार्द देताना
तुमची नावे उच्चािरतील;
ते म्हणतील, ‘देव तुम्हाला एफ्राईमासारखा,
मनश्शेसारखा आशीवार्द देवो.’”
अशारीतीने इस्राएलाने एफ्राईमास मनश्शेपेक्षा अिधक मोठे केले.
21 मग इस्राएल योसेफास म्हणाला, “माझे शेवटचे िदवस आता

अगदी जवळ आले आहेत, आता मी मरणार; परतंु देव सतत तुमच्या
बरोबर राहील, तो तुम्हाला तुमच्या पूवर्जांच्या देशात घेऊन जाईल. 22

तुझ्या भावांना मी जे िदले नाही ते मी तुला देतो; मी स्वतः तलवारीने व
धनुष्याने लढून अमोरी लोकाकडून िंजकलेला पवर्त तुला देतो.”

याकोबयाकोब आपल्याआपल्या मुलांनामुलांना आशीवार्दआशीवार्द ददेेतोतो

मग याकोबाने आपल्या सवर् मुलांना आपल्याजवळ
बोलावले. तो म्हणाला, “माझ्या मुलांनो, माझ्या जवळ या
म्हणजे पुढील काळी तुमचे काय होईल हे मी तुम्हास

सांगतो.”
2 “याकोबाच्या मुलांनो! तुम्ही सवर् एकत्र या
आिण तुमचा बाप इस्राएल याचे ऐका.

रऊबरऊबेेनन

3 “रऊबेना! तू माझा पािहलाच म्हणजे थोरला मुलगा आहेस:
पुरुष म्हणून माझ्यात असलेल्या शक्तीचा तू पिहला पुरावा आहेस.
तू सवार्पेक्षा अिधक शक्तीवान
व सवार्पेक्षा अिधक अिभमान वाटावा असा आहेस;

4 परतंु तुझ्या भावना पुराच्या अनावर
व बेबदं लाटांप्रमाणे आहे;
तू माझा मुलांमध्ये शे्रष्ठ िंकवा सवार्त
अिधक महत्वाचा मुलगा होणार नाहीस कारण
तू आपल्या बापाच्या
एका बायकोपाशी जाऊन िनजलास;
तू आपल्या बापाच्या अथंरुणाचा
आदर करुन मान राखला नाहीस.

िशमोनिशमोन वव ललेेवीवी
5 “हे भाऊ आहेत; या दोन भावांना
तरवारींने लढण्याची आवड आहे.

6 त्यांनी गुपचूप वाईट गोष्टी करण्याचे ठरवले;
त्यांचे हे बेत माझ्या जीवाला मान्य नाहीत;
तसेच त्यांच्या गुप्त बठैका मला मान्य नाहीत;
त्यांनी रागाच्या भरात माणसांची कत्तल केली;
गमंत म्हणून त्यांनी पशंूना जखमी केले;
7 त्यांचा राग शाप आहे;
ते अित रागाने वेडे होतात तेव्हा अितशय कू्रर बनतात;
याकोबाच्या जिमनीत त्यांना वाटा िमळणार नाही.
ते सवर् इस्राएल देशभर पसरतील.

यहयहूूदादा

8 “यहूदा, तुझे भाऊ तुझी स्तुती करतील;
तू तुझ्या शत्रूंचा पराभव करशील;
तुझे भाऊ तुला लवून नमन करतील.

9 यहूदा, तू आपली िशकार मारलेल्या िंसहासारखा आहेस;
माझ्या मुला, आपल्या िशकारीचा पशू मारुन त्याच्यावर उभा

असलेल्या िंसहासारखा तू आहेस;
यहूदा िवसावा घेणाऱ्या िंसहासारखा आहे
आिण त्याला त्रास देण्याइतका शूर दसूरा कोणीही नाही.

10 यहूदाचे कुटंुबीय राजे होतील
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आिण योग्य राजा येईपयर्ंत
त्याच्या कुळातील राजवेत्र जाणार नाही मग बहुतेक
जण त्याच्या आजे्ञत राहतील व त्याची सेवा करतील.

11 तो आपले गाढव अगदी चांगल्या द्राक्षवेलीस बांधून ठेवील;
तो उंची द्राक्षारसाने आपले कपडे धुईल;

12 द्राक्षमद्य घेतल्याने त्याचे डोळे त्या द्राक्षमद्यापेक्षा अिधक लालबंुद
होतील;
त्याचे दात दधूिपण्यामुळे दधूापेक्षा अिधक सफेद होतील.

जबुलूनजबुलून

13 “जबुलून समुद्र िकनाऱ्याजवळ रािहल;
त्याचा समुद्र िकनारा जहाजासाठी सुरिक्षत बदंर असेल.
त्याच्या जिमनीची हद्द िसदोन नगरपयर्ंत असेल.

इस्साखारइस्साखार

14 “इस्साखार अितशय कष्टाने काम करणाऱ्या गाढवासारखा होईल;
जड वजनाचे सामान वाहून नेल्यावर तो िवश्रांती घेईल.

15 आपले िवसावा घेण्याचे िठकाण चांगले आहे,
आपला देश आनदंदायक आहे असे तो पािहल.
आिण मग जड बोजा वाहून नेण्यास
व अगदी गुलामाप्रमाणे काम करण्यास तो तयार होईल.

दानदान

16 “दान इस्राएलाच्या इतर वंशाप्रामाणे
आपल्या लोकांचा न्याय करील.

17 तो रस्ताच्या कडेला असणाऱ्या सापाप्रमाणे,
वाटेच्या कडेला पडून असलेल्या भयकंर नागाप्रमाणे होईल;
तो घोड्याच्या टाचेला दशं करील;
त्यामुळे घोडेस्वार घोड्यावरुन खाली कोसळेल;

18 “हे परमेश्वरा, तुझ्या कडून उध्दार होण्याची मी वाट पाहात आहे.

गादगाद

19 “लुटारंुची टोळी गाद वर हल्ला करले,
परतंु तो त्यांना पळवून लावील.

आशआशेेरर

20 “आशेराची जमीन उत्तम अन्न भरपूर उपजवील;
राजाला योग्य असे चांगले अन्नपदाथर् त्याजकडे असतील.

नफतालीनफताली

21 “नफताली मोकळ्या सुटलेल्या बागडणाऱ्या हिरणीप्रमाणे होईल;
त्याचे शब्द म्हणजे त्याचे बोलणे हिरणींच्या पाडसाप्रमाणे गोड व संुदर

असेल.

योसयोसेेफफ

22 “योसेफ अितशय यशस्वी झाला आहे;
तो ओढ्याकाठी वाढणाऱ्या द्राक्षवेलीसारखा आहे;
ती कंुपणावरही पसरते.

23 पुष्कळ लोक त्याच्या िवरुद्ध झाले व त्याच्याशी लढले;
धनुधार्री लोकांनी त्याचा द्धेष केला;

24 परतंु आपल्या वळकट धनुष्याच्या
आिण कुशल बाहुचं्या जोरावर त्याने यदु्व िंजिकले.
त्याला याकोबाचा सामथ्यर्वान देव, मेंढपाळ,
इस्राएलाचा खडक व तुमच्या बापाचा देव याजकडून तुम्हाला शक्ती

िमळते.
25 सवर्शिक्तमान देव तुला वर आकाशातून
व खाली खोल दरीतून आशीवार्द देवो

तसेच स्तनांचा व गभार्चा
आशीवार्द तो तुला देवो.

26 माझ्या आईबापाच्या जीवनात अनेक चांगल्या घटना घडल्या व
अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांना िमळाल्या;
आिण मी तुझा बाप, मला त्यांच्यापेक्षा अिधक आशीवार्द िमळाला;
तुझ्या भावांनी तुला काही ठेवले नाही.
परतंु माझे सवर् आशीवार्द तुझ्यावर पवर्ता एवढे होतील.

बन्यामीनबन्यामीन

27 “बन्यामीन एखाद्या भुकेलेल्या लांडग्यासारखा आहे.
तो सकाळी आपले भक्ष्य मारुन खाईल
व रािहलेले संध्याकाळी वाटून टाकील.”
28 हे सवर् इस्राएलाचे बारा वंश होत; आिण हया गोष्टी त्यांचा बाप

त्यांच्याशी बोलला; त्याने प्रत्येक मुलाला ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणे
आशीवार्द िदला. 29 मग इस्राएलाने त्यांना आज्ञा िदली. तो म्हणाला,
“मी मरने तेव्हा तुम्ही मला माझ्या लोकात नेऊन ठेवावे. एफ्राम िहत्ती
ह्याच्या शेतातील गुहेत माझ्या पूवर्जांबरोबर मला पुरावे. 30 ती गुहा
कनान देशात मम्रेच्या राईजवळील मकपेला येथील शेतात आहे.
आपल्या घराण्याला कबरस्तान असावे म्हणून अब्राहामाने ते शेत
एफ्रामकडून िवकत घेतले. 31 अब्राहाम व त्याची बायको सारा, यांना
त्या गुहेह पुरले आहे. इसहाक आिण त्याची बायको िरबेका यांनाही तेथेच
पुरले आहे. आिण माझी बायको लेआ िहलाही मी तेथेच पुरले आहे. 32

ती गुहा हेथी लोकाकडून िवकत घेतलेल्या शेतात आहे.” 33 आपल्या
मुलांशी हे बोलणे संपवल्यानतंर इस्राएल आपले पाय पलगंावर घेऊन
झोपला व मरण पावला.

याकोबाचीयाकोबाची प्रेतिक्रयाप्रेतिक्रया

इस्राएल मरण पावला तेव्हा योसेफ फार द:ुखी झाला. तो
आपल्या बापाला कवटाळून खूप रडला; त्याने बापाची चंुबने
घेतली. 2 योसेफाने आपल्या सेवाकांतील वदै्यांना आपल्या

बापाचे प्रेत मसाला लावून, व भरुन तयार ठेण्याची आज्ञा केली. तेव्हा
त्यांनी खास िमसरच्या पद्धतीने इस्राएलाचे प्रेत मसाला लावून, भरुन,
पुरण्यासाठी तयार केले. 3 अशा खास पद्धतीने प्रेत तयार केल्यानतंर ते
पुरण्या पूवीर् िमसरचे लोक चाळीस िदवस थांबत असत. त्यांनतर
िमसरच्या लोकांनी त्यांच्या रीतीप्रमाणे याकोबासाठी सत्तर िदवस शोक
केला.

4 सत्तर िदवसानतंर शोक करण्याचा काळ संपला. तेव्हा योसेफ
फारोच्या अिधकाऱ्यांना म्हणाला, “फारोला हे सांगा, 5 ‘माझा बाप
मरावयास टेकला असताना मी त्याला वचन िदले होते की मी त्याला
कनान देशातील त्याने स्वतःसाठी तयार केलेल्या गुहेत पुरने. तेव्हा
कृपया माझ्या बापास पुरावयास जाऊ द्या; मग मी परत आल्यावर
तुम्हाला भेटेन.’”

6 फारोने उत्तर िदले, “तू आपल्या बापाला िदलेले वचन पूणर् कर; तू
जाऊन आपल्या बापाने सांिगतल्या प्रमाणे त्याला पुरुन ये.”

7 तेव्हा योसेफ आपल्या बापाला पुरण्यासाठी गेला; तेव्हा फारोचे सवर्
अिधकारी व िमसरचे नेते आिण सवर् वडीलजन योसेफाबरोबर गेले; 8

आपले कुटंुबीय, आपले भाऊ व त्यांचे कुटंुबीय तसेच आपल्या बापाचे
कुटंुबीय योसेफाबरोबर होते. (फक्त लहान मुले व पशू एवढेच गोशेन
प्रांतात मागे रािहले होते.) 9 तो लोकांचा खूप मोठा समूह होता.
सिैनकांची एक पलटणाही घोडयावर बसून मोठया संख्येने योसेफाबरोबर
गेले.

10 ते यादेर्न (जॉईन) नदीच्या पूवेर्स गोरने आताद येथील खळ्यावर
गेले. या िठकाणी इस्राएलाचा प्रेतिक्रया िवधी झाला. हा प्रेतिक्रयेचा िवधी
सात िदवस चालला. 11 कनान देशात राहाणाऱ्या लोकांनी गोरने
आताद येथील हे प्रेतिक्रयेचे िवधी व संस्कार पािहले तेव्हा ते म्हणाले,
“िमसरच्या लोकांचे प्रेतिक्रया िवधी व संस्कार फारच द:ुखाने भरलेले
आहेत.” त्यामुळे आता त्या जागेला अबेल िमस्राईम असे नाव पडले
आहे.
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12 अशाप्रकार ेयाकोबाच्या मुलांनी आपल्या बापाने िदलेल्या
आजे्ञप्रमाणे केले; 13 त्यांनी त्याचे प्रेत कनान देशात नेऊन एफ्रोन िहत्ती
याजकडून कबरस्तान म्हणून उपयोगी पडावे यासाठी अब्राहामाने िवकत
घेतलेल्या मम्रे येथील शेतातील मकपेला गुहेत पुरले. 14 आपल्या
बापाच्या प्रेतिक्रयेनतंर योसेफ आिण त्याच्या बरोबर गेलेला सवर्समुदाय
िमसरला माघारी गेला.

योसयोसेेफाच्याफाच्या भावांनाभावांना योसयोसेेफाचीफाची भीतीभीती वाटतवाटतेे

15 याकोब मरण पावल्यावर योसेफाचे भाऊ िंचतेत पडले. फार पूवीर्
आपण योसेफाबरोबर दषु्टपणाने वागलो त्यावरुन आता सुद्धा आपल्यावर
त्याचा राग भडकेल अशी त्यांना भीती वाटली. ते स्वतःशीच म्हणाले
कदािचत “योसेफ अजूनही आपला ितरस्कार करत असेल आिण आपण
त्याच्याशी वाईट वागलो त्याचा तो बदला घेईल.” 16 तेव्हा त्या भावांनी
योसेफाला येणे प्रमाणे िनरोप पाठवला. “तुझ्या बापाने मरण्यापूवीर्
आम्हाला अशी आज्ञा िदली 17 तो म्हणाला, ‘योसेफाला सांगा की
तुझ्या भावांनी तुझ्याशी जे वाईट वतर्न केले त्याबद्दल तू त्यांची क्षमा
करावीस अशी मी िवनतंी करतो.’ तेव्हा हे योसेफा, आम्ही तुला अशी
िवनतंी करतो की, आम्ही तुझ्याशी वाईट रीतीने वागलो त्याबद्दल कृपया
तू आमची क्षमा कर. आम्ही देवाचे, तुझ्या बापाच्या देवाचे दास आहोत.”
योसेफाचे भाऊ वरीलप्रमाणे बोलले त्यामुळे योसेफाला फार द:ुख

झाले व तो रडला. 18 योसेफाचे भाऊ त्यांजकडे गेले व ते त्याच्या पाया
पडले, मग ते म्हणाले, “आम्ही आपले दास आहोत.”

19 मग योसेफ त्यांना म्हणाला, “िभऊ नका; मी देव नाही, म्हणजे
िशक्षा करण्याचा मला अिधकार नाही! 20 तुम्ही माझे वाईट करण्याचा

कट केला, पण देव माझ्यासाठी चांगली योजना करीत होता. असंख्य
लोकांचे प्राण वाचिवण्यासाठी माझा उपयोग करावा अशी देवाची योजना
होती. आजही देवाची तीच योजना आहे. 21 तेव्हा िभऊ नका; मी
तुमची व तुमच्या मुलाबाळांची काळजी घेईन, तुमचे पोषण करीन.”
योसेफ त्याच्या भावांशी ममतेने बोलला त्यामुळे त्याच्या भावांना बरे
वाटले.

22 योसेफ आपल्या बापाच्या कुटंुबीयासह िमसरमध्ये रािहला. तो
एकशे दहा वषार्ंचा असताना मरण पावला. 23 योसेफाच्या हयातीत
एफ्राईमाला मुले व नातवंडे झाली; आिण त्याचा मुलगा मनश्शे याला
माखीर नावाचा मुलगा झाला. योसेफाने मारखीराची मुले ही पािहली.

योसयोसेेफाचफाचेे मरणमरण

24 योसेफाचे मरण जवळ आले तेव्हा तो आपल्या भावांना म्हणाला,
“माझी मरण्याची वेळ जवळ आली आहे; परतंु देव तुमची काळजी घेईल
हे मला माहीत आहे. तो देव तुम्हाला ह्या देशातून काढून अब्राहाम,
इसहाक, व याकोब यांना जो देश देण्याचे वचन त्याने िदले होते त्या
देशात घेऊन जाईल.”

25 मग योसेफाने आपल्या वंशजास वचन देण्यास सांिगतले. तो
म्हणाला, “देव जेव्हा तुम्हाला येथून काढून पुढे घालून त्या नवीन देशात
घेऊन जाईल तेव्हा माझे शरीर तुम्ही तुमच्या बरोबर घेऊन जाल असे
मला वचन द्या.”

26 योसेफ एकशेदहा वषार्ंचा झाल्यावर िमसरमध्ये मरण पावला.
वदै्यांनी त्याच्या शरीराला मसाला लावून ते पुरण्यासाठी तयार केले व ते
शवपेटीत िमसरमध्ये ठेवले.

उत्पित्त 50:12 41 उत्पित्त 50:26



1

2

िनगिनगर्र्मम

िमसरमधीलिमसरमधील याकोबाचयाकोबाचेे ककुुटटंंुुबब

याकोब (इस्राएल) आपली मुले व त्यांची कुटंुबे यांच्या बरोबर
िमसरला गेला, इस्राएलाची िमसरला गेलेली मुले ही: 2

रऊबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा 3 इस्साखार, जबुलून,
बन्यामीन; 4 दान, नफताली, गाद व आशेर. 5 त्याच्या वंशाचे हे एकूण
सत्तरजण होते. (त्याच्या बारा मुलांपकैी योसेफ हा अगोदरच िमसरमध्ये
होता.)

6 काही काळानतंर योसेफ, त्याचे भाऊ व त्या िपढीतील सवर् लोक
मरण पावले. 7 परतंु इस्राएल लोकांना पुष्कळ मुले झाली आिण त्यांची
संख्या वाढत गेली; ते लोक महाप्रबल झाले आिण सवर् िमसर देश त्यांनी
भरून गेला.

इस्राएलइस्राएल लोकांनालोकांना त्रासत्रास
8 नतंर िमसर देशावर नवीन राजा राज्य करु लागला. योसेफ व

त्याची कतर्बगारी याची त्याला माहीती नव्हती. 9 तो आपल्या लोकांना
म्हणाला, “ह्या इस्राएल लोकांकडे पाहा; देशात ते फार झाले आहेत!
आिण ते आपल्यापेक्षा संख्येने अिधक आहेत व शक्तीमानही झाले
आहेत; 10 त्यांची वाढ थांबवावी म्हणून आपण काहीतरी उपाय योजना
केलीच पािहजे. जर एखादा यदु्धाचा प्रसंग आला तर हे इस्राएल लोक
आपल्या शत्रुला जाऊन िमळतील; आिण मग ते आपला पराभव करुन
आपणापासून िनसटून जातील.”

11 तेव्हा इस्राएल लोकांस त्रास देऊन त्यांचे जीवन कष्टमय व कठीण
करावयाचे असे िमसरच्या लोकांनी ठरिवले, म्हणून त्यांनी, गुलामाकडून
िबगार कामे करुन घेण्यासाठी जसे मुकादम नेमतात तसे इस्राएल
लोकावंर मुकादम नेमले. त्या मुकादमांनी राजाकिरता िपथोम व रामसेस
ही दोन शहर ेजबरदस्तीने इस्राएल लोकांकडून बांधून घेतली; राजाने या
दोन शहरांचा धान्य व इतर वस्तु साठवून ठेवण्यासाठी उपयोग केला.

12 िमसरवासीयांनी इस्राएल लोकावंर अिधक कठीण व कष्टाची कामे
लादली; परतंु जसजसे ते त्यांच्यावर अिधक कष्टाची कामे लाद ूलागले
तसतसे इस्राएल लोक अिधकच संख्येने वाढत गेले व अिधकच पसरले;
13 आिण मग िमसरवासीयांना त्यांची अिधकच भीती वाटू लागली;
म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर अिधक कष्टाची कामे लादली.

14 अशा प्रकार ेिमसरवासीयांनी इस्राएल लोकांचे जीवन फारच
कठीण काबाडकष्टांचे व हाल अपेष्टांचे केलें; त्यांनी त्यांना िवटा
बनिवण्याची, घाण्याची तसेच शेतीची व इतर अितशय कठीन व कष्टाची
कामे बळजबरीने करायला लावली.

ददेेवाच्यावाच्या आज्ञाआज्ञा पाळणाऱ्यापाळणाऱ्या सुइणीसुइणी

15 इस्राएली िस्त्रया बाळंत होताना त्यांना मदत करणाऱ्या िशप्रा व
पुवा नावांच्या दोन इब्री म्हणजे इस्राएली सुइणी होत्या. िमसरच्या राजाने
त्यांना आज्ञा केली. 16 तो म्हणाला, “तुम्ही इब्री िस्त्रयांना बाळंतपणात
सहाय्य करण्याचे काम चालू ठेवा. त्या िस्त्रयांना मुलगी झाली तर ितला
िजवंत ठेवा; परतंु त्यांना मुलगा झाला तर त्याला अवश्य मारून टाका.”

17 परतंु त्या सुइणा देवाचे भय व आदर धरून त्याच्यावर िवश्वास
ठेवणाऱ्या होत्या म्हणून त्यांनी राजाची आज्ञा मानली नाही; त्यांनी
जन्मणाऱ्या मुलांनाही िजवंत ठेवले.

18 तेव्हा िमसरच्या राजाने त्या सुइणींना बोलावून िवचारले, “तुम्ही
असे का केले? तुम्ही जन्मलेल्या मुलांना का िजवंत ठेवले?”

19 सुइणी म्हणाल्या, “ह्या इब्री म्हणजे इस्राएली िस्त्रया िमसरच्या
िस्त्रयांपेक्षा फार ताकदवान आहेत; आम्ही सुइणी त्यांच्याकडे जाऊन
पोहोंचण्यापूवीर्च त्या बाळंत होतात.” 20 त्या सुइणींच्या कामाबद्दल
देवाला आनदं झाला; त्याबद्दल देवाने त्यांचे कल्याण केले वे त्यांची
घराणी स्थािपत केली;

21 इस्राएल लोकांना अिधक मुले होत रािहली; ते संख्येने फार वाढले
व फार बलवान झाले. 22 तेव्हा फारोने आपल्या सवर् लोकांना आज्ञा
िदली, “त्या लोकापकैी ज्यांना मुलगा होईल तो प्रत्येक मुलगा नाईल
नदीत फेकून द्या पण मुलगी मात्र िजवंत ठेवा.”

मोशमोशेे बाळबाळ

लेवी वंशातील एक माणूस होता. त्याने लेवी वंशातीलच मुलगी
बायको केली. 2 ती गरोदर रािहली व ितला मुलगा झाला; तो
मुलगा फार संुदर व देखणा आहे असे पाहून त्याच्या आईने

त्याला तीन मिहने लपवून ठेवले. 3 तो बाळ मुलगा असल्यामुळे
सापडला जाईल व मारला जाईल अशी त्याच्या आईला भीती वाटली.
तीन मिहन्यानतंर ितने एक लव्हाव्व्याची पेटी तयार केली; ती पाण्यावर
तरगंावी म्हणून ितने ितला आतून व बाहेरून डांबर लावले. ितने त्या
तान्ह्या बाळाला पेटीत ठेवले; नतंर ितने ती पेटी नदीत उंच लव्हाव्व्यात
ठेवली. 4 त्या बाळाची बहीण, त्याचे पुढे काय होते ते पाहण्यासाठी
तेथून दरू बाजूला उभी रािहली.

5 त्याच वेळी फारोची मुलगी (राजकन्या) आंघोळ करण्यासाठी
नदीवर गेली. ितच्या दासी नदीच्या िकनाऱ्यावर िफरत होत्या.
राजकन्येने उंच लव्हाव्व्यात ती पेटी पािहली; आिण एका दासीला
ितकडे जाऊन ती पेटी आणण्यास सांतिगतले. 6 राजकन्येने ती पेटी
उघडली तेव्हा ितला ितच्यात एक लहान बाळ िदसले, ते बाळ रडत
होते, म्हणून ितला त्याच्याबद्दल फार वाईट वाटले! ती म्हणाली, “हा
बाळ कोणातरी इब्री म्हणजे इस्राएलच्या कुटंुबात जन्मलेला मुलगा
आहे.”

7 मग आतापयर्त लपून बसलेली ती बाळाची बहीण राजकन्येकडे
गेली व म्हणाली, “या बाळाची काळजी घेण्यासाठी मी जाऊन एखादी
इब्रीदाई शोधून आणू का?”

8 राजकन्येने उत्तर िदले, “होय कृपाकरून लवकर घेऊन ये.”
तेव्हा ती मुलगी गेली व त्या बाळाच्या आईलाच घेऊन आली.
9 राजकन्या त्या बाईला म्हणाली, “बाई, ह्या बाळाला घरी घेऊन जा,

व माझ्याकिरता त्याला दधू पाज आिण त्याची चांगली काळजी घे;
त्याबद्दल मी तुला मोबदला देईन.”
तेव्हा त्या बाईने ते बाळ घेतले आिण त्याची योग्य काळजी घेतली.

10 ते मूल वाढले. मग काही काळानतंर एके िदवशी ती बाई त्या बाळाला
घेऊन राजकन्येकडे आली; तेव्हा राजकन्येने ते बाळ घेतले आिण
त्याला आपला स्वतःचा मुलगा म्हणून स्वीकारले; ितने त्याचे नांव मोशे
ठेवले कारण ितने त्याला पाण्यातून उचलून घेतले होते.

मोशमोशेे आपल्याआपल्या लोकांसलोकांस मदतमदत करतोकरतो

11 मोशे वाढत जाऊन एक तरूण माणूस झाला. तेव्हा आपल्या इब्री
लोकांस फार कष्टाची कामे करावयास भाग पाडले जात आहे हे त्याने
पिहले. एके िदवशी एक िमसरचा माणूस इब्री माणसास मारत असताना
त्याने पािहले. 12 तेव्हा आपल्याकडे पाहणारा आजूबाजूला कोणीही
नाही हे जाणून मोशेने त्या िमसरच्या माणसाला िजवे मारले व वाळूत
पुरुन टाकले.

िनगर्म 1:2 42 िनगर्म 2:12



3

13 दसुऱ्या िदवशी दोन इब्री माणसे मारामारी करत होती. मोशेने
पिहले की त्यांच्यामधील एक दोषी आहे. मोशे त्याला म्हणाला, “तू
आपल्या शेजाऱ्याला का मारत आहेस?”

14 त्या माणसाने उत्तर िदले, “तुला आम्हावर अिधकारी व
न्यायाधीश कोणी नेमले? मला सांग! तू काल जसे त्या िमसरच्या
माणसाला िजवे मारलेस, तसे मला मारावयास पाहातोस काय?”
तेव्हा मोशे घाबरला. तो िवचार करीत स्वतःशीच म्हणाला, “मी काय

केले ते आता सवार्ना माहीत झाले आहे.”
15 मोशेन काय केले हे फारोला समजले तेव्हा त्याने त्याला िजवे

मारावयाचे ठरवले. परतंु मोशे फारोपासून दरू पळून गेला. तो िमद्यान
देशात गेला आिण तेथे एका िविहरीजवळ थांबला.

िमद्यानिमद्यान ददेेशातशात मोशमोशेे

16 िमद्यानात एक याजक होता. त्याला सात मुली होत्या; आपल्या
बापाच्या शेरडामेंढरास पाणी पाजण्यासाठी त्या िविहरीवर आल्या. त्या
डोणीत पाणी भरण्याचा प्रयत्न करीत होत्या; 17 परतंु काही मेंढपाळांनी
त्यांना पाणी भरू न देता हुसकून लावले. तेव्हा मोशेन त्या मुलींना
त्यांच्या शेरडामेंढरांस पाणी पाजण्यास मदत केली.

18 मग त्या मुली आपला बाप रगुवेल याच्याकडे गेल्या; तेव्हा त्यांचा
बाप त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आज एवढ्या लवकर घरी कशा आला?”

19 मुलींनी उत्तर िदले, “तेथील मेंढपाळांनी आम्हाला हाकलून
देण्याचा प्रयत्न केला. परतंु एका िमसरच्या माणसाने आम्हाला मदत
केली. त्याने आम्हासाठी पाणी काढून आपल्या शेरडेमेंडरास पाजले.”

20 तेव्हा रगुवेल आपल्या मुलींना म्हणला, “तो माणूस कोठे आहे?
तुम्ही त्याला सोडून का आला? त्याला आपल्या घरी जेवावयास
बोलावून आणा.”

21 त्या माणसापाशी राहण्यास मोशेला आनदं वाटला. त्या माणसाने
आपली मुलगी िसप्पोरा िहच्याबरोबर त्याचे लग्न करून िदले. 22

िसप्पोराला एक मुलगा झाला. मोशेने त्याचे नांव गेषोर्म ठेवले.

ददेेवव इस्राएलइस्राएल लोकानांलोकाना ंमदतमदत करण्याचकरण्याचेे ठरवतोठरवतो

23 बऱ्याच वषार्नतंर िमसरचा राजा मरण पावला. अजूनही इस्राएल
लोकानां अितशय कष्टाची कामे करावी लागत होती. त्यांनी मदतीकिरता
हाका मारल्या व देवाने त्या ऐकल्या; 24 देवाने त्यांच्या प्राथर्ना ऐकल्या
आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्याशी केलेल्या कराराची त्याला
आठवण झाली. 25 देवाने इस्राएल लोकांचे हाल पािहले आिण त्यांना
लगेच मदत करावयाचे ठरवले.

जळतजळतेे झुडझुडूूपप

मोशेच्या सासऱ्याचे नाव इथ्रो असे होते. मोशे त्याची शेरडेमेंढरे
चारणारा मेंढपाळ होता. एके िदवशी मोशे वाळवंटाच्या
पिश्चमेला होरबे डोंगर म्हणजे िसनाय डोंगर ह्या देवाच्या

डोंगराकडे आपली मेंढर ेघेऊन गेला. 2 त्या डोंगरावर त्याने एका
जळत्या झुडूपात परमेश्वराच्या दतूाला पािहले.
मोशेने असे पािहले की झुडूप जळत होते परतंु ते जळून खाक होत

नव्हते तर जसेच्या तसेच होते. 3 तेव्हा मोशे स्वतःशी म्हणाला, “हे
झुडूप जळत असून जळून नष्ट का होत नाही हे मी जरा जवळ जाऊन
पहातो.”

4 मोशे झुडूपाजवळ येत होता हे परमेश्वराने पािहले. तेव्हा झुडूपातून
देवाने मोशेला हाक मारून म्हटले, “मोशे मोशे!”
आिण मोशे म्हणाला, “मी इथे आहे.”
5 तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “तू आहेस तेथून झुडूपाजवळ येऊ नकोस,

तर तुझ्या पायातले पायताण काढ; कारण तू पिवत्र भूिमवर उभा आहेस.
6 मी तुझ्या पूवर्जांचा म्हणजे अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांचा देव
आहे.”
देवाकडे पाहाण्यास मोशेला भीती वाटली म्हणून त्याने आपले तोंड

झाकून घेतले.
7 परमेश्वर म्हणाला, “िमसरमध्ये माझ्या लोकांना कसा त्रास भोगावा

लागत आहे; आिण िमसरच्या लोकांनी त्याचा कसा छळ चालिवलेला

आहे, हे मी पािहले आहे; त्या लोकांच्या हाका मी ऐकल्या आहेत;
लोकांचे हाल व द:ुख मला समजले आहे. 8 आता मी खाली जाऊन
माझ्या लोकांचा िमसरच्या लोकांपासून बचाव करीन; मी त्यांना ह्या
देशातून काढून जेथे त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही अशा चांगल्या
देशात जेथे कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी असे िविवध
प्रकारचे लोक राहतात, तेथे घेऊन जाईन. 9 मी इस्राएल लोकांचे
आक्रोश ऐकले आहेत आिण िमसरच्या लोकांनी त्यांचे जीवन कसे
कष्टमय व कठीण केले आहे तेही पािहले आहे. 10 तेव्हा मी आता तुला
फारोकडे पाठवीत आहे! तर तू आता त्याच्याकडे जा! आिण माझ्या
लोकांना म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांना िमसरमधून तुझ्या पुढाकाराने
घेऊन ये!”

11 परतंु मोशे देवाला म्हणाला, “मी कोणी मोठा माणूस नाही! मी
साधा माणूस आहे! तेव्हा फारोकडे जाऊन इस्राएल लोकांना िमसरमधून
घेऊन यावयाच्या पात्रतेचा माणूस मी नाही, तर मग मी हे कसे करु
शकेन?”

12 देव म्हणाला, “हे तू करु शकशील, कारण मी तुजबरोबर असेन मी
तुला पाठवीत आहे याचा पुरावा असा असेल; तू इस्राएल लोकांना
िमसरमधून बाहेर आणल्यावर या डोंगरावर येऊन माझी उपासना
करशील.”

13 मग मोशे देवाला म्हणाला, “परतंु मी जर इस्राएल लोकांकडे
जाऊन म्हणालो, ‘तुमच्या पूवर्जांचा देव याने मला तुमच्याकडे पाठवले
आहे;’ तर मग ते लोक िवचारतील ‘त्याचे नाव काय आहे?’ मग मी त्यांना
काय सांगू?”

14 मग देव मोशेला म्हणाला, “त्याचे नाव ‘जो मी आहे तो मी आहे’
असे आहे, हे त्यांना सांग. तू इस्राएल लोकाकंडे जाशील तेव्हा ‘मी आहे’
ने मला पाठवले आहे असे त्यांना सांग. 15 देव मोशेला आणखी
म्हणाला, याव्हे हा तुमच्या पूवर्जांचा म्हणजे अब्राहामचा देव, इसहाकाचा
देव व याकोबाचा देव आहे असे तू त्यांना सांग. माझे नांव नेहमीच ‘याव्हे’
असेल. इस्राएल लोक िपढ्यानिपढ्या मला त्याच नांवाने ओळखतील;
‘त्याच याव्हेने मला तुमच्याकडे पाठवले आहे’ असे त्यांना सांग!”

16 आणखी परमेश्वर म्हणाला, “तू जाऊन इस्राएल लोकांच्या
वडीलधाऱ्यांना (पुढाऱ्यांना) एकत्र बोलव आिण त्यांना सांग की तुमच्या
पूवर्जांचा देव म्हणजे अब्राहाम, इसाहाक व याकोब यांचा देव ‘याव्हे’ मला
दशर्न देऊन माझ्याशी बोलला आहे. परमेश्वर म्हणतो मी तुमच्यािवषयी
िवचार केला आहे. 17 आिण मी असे ठरवले आहे की मी तुम्हाला
िमसरमध्ये भोगाव्या लागत असलेल्या त्रासापासून सोडवीन व आता
कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबुसी अशा वेगवेगव्व्या
लोकांच्या ताब्यात असलेल्या देशात घेऊन जाईन. मी तुम्हाला
दधूामधाचे प्रवाह वाहणाऱ्या देशात नेईन.

18 “ते वडीलधार े(पुढारी) तुझे ऐकतील मग तू व ते वडीलधारे
(पुढारी) िमळून तुम्ही िमसरच्या राजाकडे जा व त्याला सांगा, ‘इब्री
लोकांचा देव याव्हे आम्हाकडे आला. व त्याने आम्हास वाळवंटात तीन
िदवसांचा प्रवास करून जाण्यास व तेथे आमचा देव “याव्हे” यासाठी
बळी अपर्ण करण्यास सांिगतले आहे.’

19 “परतंु मला माहीत आहे िक िमसरचा राजा तुम्हाला जाऊ देणार
नाही. केवळ महान सामथ्यर्च तुम्हाला जाऊ देण्यास त्याला भाग
पाडील; 20 तेव्हा मग मीच माझे महान सामथ्यर् िमसरािवरुद्ध वापरीन;
मी त्या देशात महान चमत्कार करीन. मग ते केल्यावर तो तुम्हाला जाऊ
देईल; 21 आिण िमसरचे लोक तुम्हा इस्राएल लोकांवर दया करतील
असे मी करीन. तेव्हा तुम्ही िनघताना िमसरचे लोक तुम्हाला पुष्कळ
बिक्षसे व भेट वस्तु देतील.

22 “प्रत्येक इब्री स्त्री म्हणजे इस्राएली स्त्री आपल्या िमसरमधील
शेजारणीकडून व आपल्या घरात राहाणाऱ्या िमसरच्या स्त्रीकडून भेट
वस्तू मागून घेईल व ते लोक ितला भेट वस्तू देतील; तुम्हा लोकांना
सोन्याचांदीचे दािगने व उंची कपडे भेट म्हणून िमळतील. िमसरमधून
िनघताना त्या वस्तू तुम्ही आपल्या मुलांमुलीच्या अगंावर घालाल. अशा
प्रकार ेतुम्ही िमसरच्या लोकांची संपत्ती घ्याल.”
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मोशमोशेेकिरताकिरता पुरावापुरावा

मग मोशे देवाला म्हणला, “तू मला पाठवले आहेस असे मी
इस्राएल लोकांना सांगेन तेव्हा ते माझ्यावर िवश्वास ठेवणार
नाहीत; ते म्हणतील, ‘परमेश्वराने तुला दशर्न िदले नाही.’”

2 परतंु देव मोशेला म्हणाला, “तुझ्या हातात ते काय आहे?”
मोशेने उत्तर िदले, “ती माझी काठी आहे.”
3 मग देव म्हणाला, “तुझ्या हातातली तुझी काठी जिमनीवर टाक.”
तेव्हा मोशेन तसे केले; आिण त्या काठीचा साप झाला. तेव्हा मोशे

घाबरला व त्यापासून बाजूला पळाला. 4 परतंु परमेश्वर मोशेला म्हणला,
“तुझा हात पुढे कर व त्या सापाची शेपटी धर.”
तेव्हा मोशेने तसे केल्यावर त्या सापाची पुन्हा काठी झाली. 5 मग देव

म्हणाला, “ह्याप्रमाणे तुझ्या काठीचा उपयोग कर म्हणजे मग तू इस्राएली
पूवर्जांच्या परमेश्वराला म्हणजेच अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव व
याकोबाचा देव. याला भेटलास असा ते लोक िवश्वास धरतील.”

6 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी तुला आणखी एक िचन्ह िंकवा
पुरावा देतो. तू तुझा हात झग्याच्या आत तुझ्या छातीवर ठेव”
तेव्हा मोशेने आपला हात झाग्याच्या आत आपल्या छातीवर ठेवला;

मग त्याने आपला हात बाहेर काढला तेव्हा त्यावर बफसार्रखे पांढर ेडाग
िदसले; असा त्याचा हात बदलून गेला.

7 मग देव म्हणाला, “आता पुन्हा तुझा हात झग्याच्या आत तुझ्या
छातीवर ठेव.” तेव्हा मोशेने तसे केले. मग त्याने आपला हात तेथून
काढला तेव्हा त्याच्यात बदल होऊन तो पुन्हा पूवीर् सारखा चांगला
झाला.

8 मग देव बोलला, “तू तुझ्या काठीचा चमत्कार दाखवल्यावरही जर
त्या लोकांनी तुझ्यावर िवश्वास ठेवला नाही. तर मग हा हाताचा चमत्कार
दाखवल्यावर ते तुझ्यावर िवश्वास ठेवतील. 9 हे दोन्ही चमत्कार
दाखवल्यावरही त्यांनी जर तुझ्यावर िवश्वास ठेवला नाही तर मग नाईल
नदीचे थोडे पाणी घे आिण ते जिमनीवर ओत; ओतल्याबरोबर त्याचे रक्त
होईल.”

10 परतंु मोशे परमेश्वराला म्हणाला, “परतंु परमेश्वरा मी तुला खर ेते
सांगतो; मी काही चांगला वक्ता नाही; मला लोकांसमोर कधीही नीट
बोलता आलेले नाही. आिण आता तुझ्याबरोबर बोलल्यानतंरही नाही.
तुला माहीत आहे की मी सावकाश व अडखळत बोलतो आिण बोलताना
मला योग्य, पिरणामकारक शब्द सापडत नाहीत;”

11 मग परमेश्वर त्याला म्हणाला, “माणसाचे तोंड कोणी केले?
माणसाला बिहरा, मुका, आंधळा िंकवा डोळस कोण करतो? मीच की
नाही? मी ‘याव्हे’ आहे! होय ना? 12 तेव्हा मी सांगतो, तू आता जा. तू
बोलत असताना मी तुझ्याबरोबर असेन. मी योग्य शब्द तुझ्या मुखात
घालीन.”

13 परतंु मोशे म्हणाला, “माझ्या परमेश्वरा! मी तुला कळकळीची
िवनतंी करतो की तू दसुऱ्या कोणाला पाठव. मला नको.”

14 परमेश्वर मोशेवर रागावला! परमेश्वर म्हणाला, “मी तुला आणखी
मदत देतो. लेवी कुटंुबातील तुझा भाऊ अहरोन याचा मी उपयोग करतो.
तो पटाईत वक्ता आहे. तो अगोदरच तुझ्याकडे येण्यास िनघाला आहे.
तुला भेटल्यावर त्याला आनदं होईल. 15 तो तुझ्याबरोबर फारोकडे
येईल. तू काय बोलावेस ते मी तुला सांगेन: मग ते तू अहरोनाला सांग,
आिण मग अहरोन योग्य शब्दात फारोशी बोलेल. 16 आिण अहरोन
तुझ्या तफेर्  लोकांशी बोलेल; तो तुझे मुख होईल आिण त्याने काय
बोलावे हे सांगणारा तू त्याला देवासारखा होशील. 17 तर आता जा!
तुझी काठी तुझ्या सोबत घे. मी तुझ्याबरोबर आहे हे लोकांना
दाखवण्यासाठी त्या काठीचा व इतर चमत्कारांचा उपयोग कर!”

मोशमोशेे िमसरलािमसरला परतपरत जातोजातो

18 मग मोशे आपला सासरा इथ्रो याच्याकडे परत गेला. तो इथ्रोला
म्हणाला, “मला िमसरला माझ्या भाऊबदंाकडे जाऊ द्या. ते अद्याप
िजवंत आहेत की नाहीत ते मला पाहू द्या.”
इथ्रो म्हणाला, “तू शांततेने जा.”

19 तेव्हा मोशे अद्याप िमद्यानात असताना देव त्याला म्हणाला,
“आता िमसरला परत जाणे तुझ्यासाठी सुरिक्षततेचे आहे. जे लोक तुला
ठार मारु पाहात होते ते आता मरण पावले आहेत.”

20 तेव्हा मोशेने आपली बायको व आपल्या मुलांना गाढवांवर बसवले
व त्यांना घेऊन तो िमसरला माघारी गेला. त्यांने देवाच्या सामथ्यार्ने
भरलेली आपली काठी बरोबर नेली.

21 मोशे िमसरचा प्रवास करत आसताना देव त्याच्याबरोबर बोलला,
देव म्हणाला, “तू फारोशी बोलताना मी तुला जे चमत्कार करण्याची
शक्ती िदली आहे त्यायोगे ते चमत्कार त्याला दाखवण्याची आठवण ठेव.
परतंु मी फारोचे मन अितशय कठीण करीन; तो तुम्हाला जाऊ देणार
नाही. 22 मग तू फारोला सांग की 23 परमेश्वर म्हणतो, ‘इस्राएल माझा
मोठा मुलगा आहे. आिण मी तुला सांगत आहे की तू माझ्या थोरल्या
मुलाला माझी उपासना करण्याकिरता जाऊ दे! जर तू माझ्या प्रथम
जन्मलेल्या मुलास म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांस जाऊ देण्याचे
नाकारशील तर मी तुझ्या प्रथम जन्मलेल्या म्हणजे थोरल्या मुलास ठार
मारीन.’”

मोशमोशेेच्याच्या मुलाचीमुलाची ससंंुताुता होतहोतेे
24 मोशे िमसरच्या प्रवासात असताना एके िठकाणी मुक्कामासाठी

थांबला. तेव्हा परमेश्वराने मोशेला त्या िठकाणी गाठून त्याला ठार
मारण्याचा प्रयत्न केला. 25 परतंु िसप्पोराने एक गारगोटीची धारदार
सुरी घेतली व ितने आपल्या मुलाची संुता केली. मग ितने मुलाची
अग्रत्वचा घेतली आिण ती मोशेच्या पायावर ठेवून ती त्याला म्हणाली,
“तू माझा रक्ताने िमळवलेला नवरा आहेस.” 26 िसप्पोरा असे म्हणाली
कारण ितला आपल्या मुलाची संुता करावी लागली. तेव्हा देवाने मोशेला
क्षमा केली व त्याला ठार मारले नाही.

ददेेवासमोरवासमोर मोशमोशेे वव अहरोनअहरोन

27 परमेश्वराने अहरोनाला सांिगतले होते, “तू वाळवंटात जाऊन
मोशेला भेट,” म्हणून अहरोन देवाच्या डोंगरावर म्हणजे होरबे िंकवा
िसनाय डोंगरावर जाऊन मोशेला भेटला. मोशे भेटल्यावर अहरोनाने
त्याचे चंुबन घेतले. 28 परमेश्वराने मोशेला सांिगतलेल्या सवर् गोष्टी मोशेने
अहरोनाला सांिगतल्या व देवाने त्याला का पाठवले तेही सांिगतले;
तसेच परमेश्वराने मोशेला जे चमत्कार करून दाखवावयाची आज्ञा िदली
होती त्यािवषयीही त्याने अहरोनाला सांिगतले.

29 मग मोशे व अहरोन यांनी जाऊन इस्राएली वंशजाचे सवर्
वडीलधारी एकत्र जमवले. 30 नतंर परमेश्वराने मोशेला सांिगतलेल्या
सवर् गोष्टी अहरोनाने लोकांस कळवल्या; त्यानतंर मोशेने लोकांसमक्ष
चमत्कार करून दाखवले. 31 तेव्हा देवानेच मोशेला पाठवले
असल्याबद्दल त्यांची खात्री झाली. देवाने त्यांच्या हालअपेष्टा पािहल्या
आहेत व तो त्यांना भेटण्यास आला आहे हे त्यांना माहीत झाले. तेव्हा
त्यांनी नमन करून देवाची उपासना केली.

फारोसमोरफारोसमोर मोशमोशेे वव अहरोनअहरोन

मोशे व अहरोन इस्राएल लोकांशी बोलल्यानांतर फारोकडे गेले
व त्याला म्हणाले, “इस्राएल लोकांचा देव म्हणतो, ‘माझ्या
लोकांना माझ्या सन्मानाकिरता उत्सव करावयास रानात

जाऊ द्यावे.’”
2 परतंु फारो म्हणाला, “हा परमेश्वर कोण आहे? आिण मी त्याचे का

ऐकावे? मी इस्राएल लोकांना का जाऊ द्यावे? तुम्ही परमेश्वर म्हणता तो
कोण आहे हे मला माहीत नाही. म्हणून इस्राएल लोकांस मी जाऊ देत
नाही.”

3 मग अहरोन व मोशे म्हणाले, “इब्री लोकांचा म्हणजे इस्राएल
लोकांचा देव आम्हाशी बोलला आहे. म्हणून आम्हाला रानात तीन
िदवसांच्या वाटेवर जाऊ द्यावे आिण तेथे आमचा देव परमेश्वर या किरता
यज्ञापर्ण करु द्यावे अशी आम्ही आपणाला िवनतंी करतो. आिण आम्ही
जर असे केले नाही तर कदािचत् त्याला फार राग येईल व तो रोगराईने
िंकवा तलवारीने आमचा नाश करले.”
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4 परतंु फारो त्यांना म्हणाला, “हे मोशे, हे अहरोना, तुम्ही त्रास
िनमार्ण करून घेत आहात! तुम्ही लोकांना काम करू देत नाही; तुम्ही
त्यांच्या कामात अडथळा आणीत आहात! त्या गुलामांना आपल्या
कामावर माघारी जाण्यास सांगा! 5 येथे खूप कामगार आहेत आिण
त्यांना काम करण्यापासून तुम्ही रोखत आहात!”

फारोफारो लोकांनालोकांना िशक्षािशक्षा ददेेतोतो
6 त्याच िदवशी इस्राएल लोकांचे काम अिधक खडतर करण्यासाठी

फारोने मुकादमांना व नायकांना आज्ञा िदली. 7 तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही ह्या लोकांना िवटा बनिवण्याकिरता आज पयर्ंत सतत गवत
िदलेले आहे. परतंु आता त्यांना लागणार ेगवत त्यांना स्वतः शोधून
आणण्यास सांगा. 8 तरी परतंु पूवीर् इतक्याच िवटा त्यांनी बनिवल्या
पािहजेत. ते आळशी झाले आहेत आिण म्हणूनच त्यांच्या देवाला यज्ञ
करण्यासाठी त्यांना जाऊ देण्यािवषयी ते मला िवचारत आहेत. 9 तेव्हा
त्यांच्यावर अिधक काम लादनू त्यांना सतत कामात ठेवा. म्हणजे मग
मोशेच्या खोट्या गोष्टी ऐकण्यास त्यांना वेळ िमळणार नाही.”

10 म्हणून िमसरचे मुकादम व इस्राएली िंकवा इब्री नायक इस्राएल
लोकांकडे जाऊन म्हणाले, “फारोने तुम्हाला िवटा बनिवण्यासाठी
लागणार ेगवत न देण्याचे ठरवले आहे. 11 तेव्हा तुम्हाला लागणार ेगवत
तुम्ही स्वतःच आणले पािहजे म्हणून आता जाऊन तुमच्यासाठी गवत
आणा परतंु पूवीर्इतक्याच िवटा तुम्ही बनिवल्या पािहजेत.”

12 म्हणून मग इस्राएल लोक गवत शोधण्याकिरता सवर् िमसर देशभर
पांगले. 13 त्यांच्यावर नेमलेले मुकादम त्यांच्याकडून अिधक काम
करवून घेऊन पूवीर् इतक्याच िवटा तयार करण्याकिरता त्याच्या मागे
सतत तगादा लावीत. 14 िमसरच्या मुकादमांनी लोकांवर इब्री म्हणजे
इस्राएली नायक नेमले होते. लोकांनी केलेल्या कामासाठी त्यांना
जबाबदार धरले जाई. िमसरचे मुकादम इस्राएली नायकांना मारीत व
म्हणत, “तुम्ही पूवीर् जेवढ्या िवटा बनवीत होता तेवढ्या आता का
बनवीत नाही? तुम्ही जर त्यावेळी तेवढ्या िवटा करीत होता तर मग
आताही तेवढ्याच िवटा करु शकला पािहजे!”

15 मग इस्राएली नायक तक्रार घेऊन फारोकडे गेले व म्हणाले,
“आम्ही जे तुमचे सेवक त्या आमच्याशी तुम्ही अशाप्रकार ेका वागत
आहा? 16 तुम्ही आम्हाला गवत देत नाही परतंु पूवीर् इतक्याच िवटा
बनिवण्याचा हुकूम करता. आिण आता आमचे मुकादम आम्हाला
मारतात. अशा रीतीने तुमचे लोक जे करीत आहेत ते चुकीचे आहे.”

17 फारोने उत्तर िदले, “तुम्ही लोक आळशी आहा. तुम्हाला काम
करायला नको आिण म्हणूनच तुम्हाला जाऊ देण्यािवषयी तुम्ही मला
िवचारता आिण त्या किरताच तुम्हाला येथून िनघून जायला आिण
तुमच्या परमेश्वराला यज्ञ करावयास पािहजे. 18 आता आपल्या कामावर
माघारी जा. आम्ही तुम्हाला गवत देणार नाही परतंु पूवीर् इतक्याच िवटा
तुम्ही केल्या पािहजेत.”

19 आपण संकटात आहोत हे इस्राएली नायकांना समजले. कारण
पूवीर् इतक्याच िवटा करून देणे त्यांना शक्य नव्हते.

20 फारोच्या भेटीनतंर परत जाताना त्यांना मोशे व अहरोन भेटले; ते
नायकांसाठीच थांबले होते. 21 तेव्हा ते मोशे व अहरोनास म्हणले,
“आम्हाला जाऊ द्यावे असे फारोला िवचारून तुम्ही मोठे वाईट केले.
फारो व त्याचे अिधकारी यांच्या मनात आमच्या िवरुद्ध द्वेष िनमार्ण
केल्याबद्दल परमेश्वर तुम्हाला िशक्षा करो. आम्हास मारून टाकण्यास
तुम्ही त्यांना चांगले िनिमत्त िदले आहे.”

मोशमोशेे ददेेवाकडवाकडेे तक्रारतक्रार करतोकरतो

22 मग मोशे परमेश्वराची प्राथर्ना करीत म्हणाला, “प्रभु तुझ्या
लोकांसाठी ही वाईट गोष्ट तू का केलीस? तू मला इकडे का पाठवलेस?
23 मी फारोकडे जाऊन तू मला सांिगतलेल्या गोष्टी त्याला सांिगतल्या.
परतंु त्या वेळेपासून तो लोकांशी अिधक कठोरपणे वागत आहे. आिण
त्यांच्या मदतीकिरता तू काहीच केले नाहीस!”

तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी आता फारोचे काय करतो
ते तू बघशील; मी माझ्या महान सामथ्यार्चा त्याच्या िवरुद्ध
उपयोग करीन; मग तो माझ्या लोकांना जाऊ देईल. तो त्यांना

जाऊ देण्यास एवढा तयार होईल की तो त्यांना बळजबरीने घालवून
देईल।”

2 मग देव मोशेला म्हणाला, 3 “मी परमेश्वर आहे मी अब्राहाम,
इसहाक व याकोब यांना दशर्न िदले; त्यांनी मला ‘एल-शदाय’ असे नाव
िदले; त्यांना ‘याव्हे’ (म्हणजे ‘परमेश्वर’) हे माझे नाव माहीत नव्हते. 4

त्यांच्याशी पिवत्र करार करून मी त्यांना कनान देश देण्याचे वचन िदले.
ते त्या देशात रािहले परतंु तो देश त्यांचा स्वतःचा नव्हता; ते तेथे उपरे
होते. 5 आता मला इस्राएल लोकांच्या त्रासािवषयी, िमसरमधील
त्यांच्या गुलामिगरी िवषयी समजले आहे आिण त्यांच्याशी केलेल्या
पिवत्र कराराची मला आठवण आहे. 6 तेव्हा त्यांना सांग, मी म्हणतो,
‘मी तुमचा परमेश्वर आहे; मी तुम्हास वाचवीन व तुम्हांस स्वततं्र करीन;
तुम्ही िमसरच्या लोकांचे गुलाम राहणार नाही. मी माझ्या महान
सामथ्यार्चा उपयोग करून िमसरच्या लोकांना भयकंर िशक्षा करीन व
मग तुम्हाला सोडवीन. 7 तुम्ही माझे लोक व्हाल व मी तुमचा देव होईन.
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे आिण मी तुम्हाला िमसरमधून सोडिवले आहे
हे तुम्हाला समजेल. 8 मी अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्याशी मोठा
करार करून त्यांना वचन िदले की मी त्यांना एक िवशेष देश देईन; तेव्हा
त्या देशात मी तुम्हाला नेईन व तो देश तुम्हाला कायमचे वतन करून
देईन. मी परमेश्वर आहे.’”

9 तेव्हा मोशेने हे सवर् इस्राएल लोकांना सांिगतले. परतंु लोकांना एवढे
काम करावे लागत होते की त्यामुळे त्यांना मोशेचे म्हणणे ऐकावयास
उत्सुकता नसे म्हणून ते त्याचे ऐकेनात.

10 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 11 “जा व फारोला सांग की त्याने
इस्राएल लोकांना जाऊ िदलेच पािहजे.”

12 परतंु मोशेने उत्तर िदले, “इस्राएल लोकांनी माझे ऐकण्यास
नाकारले! तेव्हा फारोही नक्कीच माझे ऐकणार नाही! मी अिजबात चांगला
वक्ता नाही.”

13 परतंु परमेश्वर मोशे व अहरोन यांच्याशी बोलला आिण त्याने
त्यांना इस्राएल लोकाकडे जाऊन त्यांच्याशी बोलण्याची, तसेच
फारोकडे जाऊन त्याच्याशी बोलणी करण्याची आिण इस्राएल लोकांना
िमसर मधून बाहेर घेऊन जाण्याची आज्ञा िदली.

इस्राएलइस्राएल लोकांचीलोकांची काहीकाही ककुुळळेे
14 इस्राएल लोकांच्या पूवर्जांच्या घराण्यातील प्रमुख पुरंुषांची नावे

अशी:
इस्राएलाचा पिहला मुलगा रऊबेन. त्याची मुले हनोख, पल्ल,ू हस्त्रोन व
कमीर्. ही रऊबेनाची कुळे:
15 िशमोनाची मुले यमुवेल यामीन, ओहद, याखीन, जोहर व (कनानी
स्त्री पोटी झालेला शौल.) ही िशमोनाची कुळे.
16 लेवीचे आयषु्य एकशे सदतीस वषार्चे होते. लेवीच्या वंशावळी
प्रमाणे त्याच्या मुलांची नांवे ही: गेषोर्न, कहाथ, व मरारी.
17 गेषोर्नाचे मुलगे त्यांच्या त्यांच्या कुळाप्रमाणे हे: गेषोर्नाचे दोन
मुलगे िलबनी व िशमी.
18 कहाथाचे मुलगे अम्राम. इसहार, हेब्रोन व उिज्जयेल. कहाथाचे
आयषु्य एकशे तेहतीस वषार्चे होते.
19 मरारीची मुले महली व मूशी,
लेवीची कुळे त्याच्या वंशावळी प्रमाणे ही होती.
20 अम्रामाने आपली आत्या योखबेद िहच्यासी लग्न केले ितच्या पोटी
त्याला अहरोन व मोशे ही दोन मुले झाली. अम्राम एकशे सदतीस वषेर्
जगला.
21 इसहाराची मुले-कोरह, नेफेग व िजख्री.
22 उिज्जयेलाची मुले: िमशाएल, एलसाफान व िसथ्री.
23 अहरोनने अलीशेबाशी लग्न केले. (अलीशेबा अम्मीनादाबची
मुलगी व नहशोनाची बहीण होती) त्यांना नादाब, अबीहू, एलाजार व
इथामार ही मुले झाले.
24 कोरहाची मुले: अस्सीर, एलकाना व अबीयासाफ; ही कोरहाची
कुळे.
25 अहरोनाचा मुलगा एलाजार याने पुटीयेलाच्या मुलीशी लग्न केले;
ितच्या पोटी त्याला िफनहास हा मुलगा झाला.
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हे सवर्लोक म्हणजे इस्राएलाचा मुलगा लेवी याची वंशावळ होय.
26 इस्राएल लोकांना िमसर देशातून बाहेर घेऊन जा असे देवाने

ज्यांना सांिगतले होते ते अहरोन व मोशे ह्याच कुळातले. 27 इस्राएल
लोकांना िमसर देशातून बाहेर जाऊ द्यावे असे िमसरचा राजा फारो
याच्याशी जे बोलले तेच हे अहरोन व मोशे.

ददेेवव मोशमोशेेबरोबरबरोबर पुन्हापुन्हा बोलतोबोलतो

28 मग िमसर देशात देव मोशे बरोबर बोलला. 29 तो त्याला
म्हणाला, “मी परमेश्वर आहे. मी तुला सांगतो ते सवर् तू िमसरचा राजा
फारो याला सांग.”

30 परतंु मोशेने उत्तर िदले, “मी तर चांगला वक्ता नाही. फारो राजा
माझे ऐकणार नाही.”

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी तुझ्याबरोबर असेन मी तुला
फारोसाठी देव असे केले आहे; आिण अहरोन हा तुझा संदेष्टा
होईल; 2 मी तुला सांगतो ते सवर् तू अहरोनाला सांग; मग माझे

सवर् बोलणे तो फारोला सांगेल आिण मग फारो इस्राएल लोकांना हा देश
सोडून जाऊ देईल. 3 परतंु मी फारोचे मन कठोर करीन. मग मी
िमसरमध्ये अनेक चमत्कार दाखवीन. तरीही फारो ऐकणार नाही. 4

तेव्हा मग मी िमसरच्या लोकांना जबर िशक्षा करीन आिण त्या देशातून
माझ्या सवर् लोकांना मी बाहेर काढीन 5 तेव्हा िमसरच्या लोकांना
समजेल की मी परमेश्वर आहे मी िमसरच्या लोकांिवरुद्ध होईन आिण मग
त्यांना कळेल की मी परमेश्वर आहे मग मी माझ्या लोकांना त्यांच्या
देशातून बाहेर घेऊन जाईन.”

6 मग मोशे व अहरोन यांनी परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे केले. 7 ते
फारोबरोबर बोलले तेव्हा मोशे ऐशंी वषार्चा व अहरोन त्र्याऐशंी वषार्चा
होता.

मोशमोशेेच्याच्या काठीचाकाठीचा सापसाप होतोहोतो

8 परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 9 “फारो तुम्हाला मी
पाठिवल्याचा पुरावा म्हणून एखादा चमत्कार करून तुमचे सामथ्यर्
दाखिवण्या िवषयी िवचारील तेव्हा अहरोनाला आपली काठी जिमनीवर
टाकण्यास सांग म्हणजे फारोच्या देखत त्या काठीचा साप होईल.”

10 तेव्हा मोशे व अहरोन परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे फारोकडे गेले.
अहरोनाने आपली काठी जिमनीवर टाकली. तेव्हा फारो व त्याचे सेवक
यांच्या देखत त्या काठीचा साप झाला.

11 तेव्हा फारो राजाने आपले जाणते व मांित्रक बोलावले; तेव्हा
िमसरच्या त्या जादगूारांनी आपल्या मतं्रततं्राच्या जोरावर अहरोनाप्रमाणे
केले. 12 त्यांनीही आपल्या काठ्या जिमनीवर टाकल्या तेव्हा त्यांचेही
साप झाले परतंु अहरोनाच्या काठीच्या सापाने त्यांचे साप िगळून
टाकले. 13 तरीही परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे फारोचे मन कठोर झाले
आिण त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही व इस्राएल लोकांना जाऊ
िदले नाही.

पाण्याचपाण्याचेे रक्तरक्त होतहोतेे
14 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “फारोचे मन कठीण झाले आहे; तो

इस्राएल लोकांना जाऊ देत नाही. 15 उद्या सकाळी फारो नदीवर
जाईल; तू साप झालेली काठी बरोबर घे आिण नाईल नदीच्या काठी
त्याला भेटावयास जा. 16 त्याला असे सांग, ‘इब्री म्हणजे इस्राएल
लोकांचा देव परमेश्वर याने मला तुझ्याकडे पाठवले आहे व त्याच्या
लोकांना त्याची उपासना करावयास रानात जाऊ दे, असे तुला
सांगण्यास मला बजावले आहे. आतापयर्ंत तू परमेश्वराचे ऐकेले नाहीस.
17 तेव्हा परमेश्वर म्हणतो की मी परमेश्वर आहे हे त्याला अशावरून
कळेल: मी नाईल नदीच्या पाण्यावर ह्या माझ्या हातातील काठीने
तडाखा मारीन तेव्हा नदीच्या पाण्याचे रक्त होईल. 18 मग पाण्यातील
सवर् मासे मरतील. नदीला घाण सुटेल आिण िमसरचे लोक नदीचे पाणी
िपऊ शकणार नाहीत.’”

19 परमेश्वर मोशेला म्हाणाला, “आपली काठी िमसरमधील नद्या,
नाले, तलाव व जेथे पाणी भरून ठेवतात त्या जागेवर उगारण्यास
अहरोनास सांग म्हणजे त्याने तसे केल्यावर सवर् पाण्याचे रक्त होईल,

घरातील लाकडांच्या व दगडांच्या भांड्यात भरलेल्या पाण्याचे देखील
रक्त होईल.”

20 तेव्हा मोशे व अहरोन यांनी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे केले.
अहरोनाने आपली काठी उगारली नाईल नेदीवर मारली. त्याने हे फारो
व त्याचे अिधकारी यांच्यासमोर केले. तेव्हा नदीतल्या सवर् पाण्याचे रक्त
झाले. 21 नदीतले मासे मेले व ितला घाण सुटली. त्यामुळे िमसराचे
लोक नदीचे पाणी िपऊ शकेनात. अवघ्या िमसरभर रक्तच रक्त झाले.

22 िमसरच्या जादगूारांनी आपल्या मतं्रततं्राच्या जोरावर तसेच केले.
तेव्हा परमेश्वराने संिगतल्याप्रमाणे फारोचे मन कठीण झाले. 23 मोशे व
अहरोन यांनी केलेल्या चमत्काराकडे फारोने लक्ष िदले नाही; तो मागे
िफरला व आपल्या घरी िनघून गेला.

24 िमसरच्या लोकांना नदीचे पाणी िपववेना म्हणून त्यांनी िपण्याच्या
पाण्यासाठी झर ेखणले.

बबेेडकांचीडकांची पीडापीडा

25 परमेश्वराने नाईल नदीला िदलेल्या तडाख्याला सात िदवस होऊन
गेले.

मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “जा आिण फारोला सांग,
परमेश्वर म्हणतो, ‘माझ्या लोकांना माझी उपासना
करण्याकािरता जाऊ दे! 2 जर तू माझ्या लोकांना जाऊ िदले

नाहीस तर मी सारा देश बेडकांनी भरून टाकीन व सगळया देशाला
पीडीन. 3 नाईल नदीत बेडकांचा सुळसुळाट होईल. बेडूक नदीतून
तुझ्या वाड्यात झोपण्याच्या खोलीत. िबछान्यात तसेच तुझ्या
सेवकांच्या व अिधकाऱ्यांच्या घरात, भट्ट्यात पाण्यांच्या भांड्यात
येतील. 4 ते तुझ्या, तुझ्या सेवकांच्या व लोकांच्या अगंावर चढतील.’”

5 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याच्या हातातील काठी
नद्या, नाले तलाव यांच्यावर उगारण्यास सांग म्हणजे मग बेडूक िमसर
देशावर चढून येतील.”

6 मग अहरोनाने िमसरमधील जलाशयांवर आपला हात उगारला
तेव्हा बेडूक बाहेर आले आिण त्यांनी अवघा िमसर देश व्यापून टाकला.

7 तेव्हा जादगूारांनी मतं्रततं्राच्या योगे तसेच केले आिण िमसर देशावर
आणखी बेडूक आणले.

8 मग फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले. फारो त्यांना
म्हणाला, “हे बेडूक माझ्यापासून, व माझ्या लोकांपासून दरू
करण्याकिरता तुमच्या परमेश्वराला िवनिंत करा मग तुमच्या परमेश्वराची
उपासना करण्याकिरता मी तुम्हा लोकांना जाऊ देईन.”

9 मोशे फारोला म्हणाला, “हे बेडूक केव्हा दरू करावेत अशी तुमची
इच्छा आहे ते मला सांगा. मी तुमच्यासाठी, तुमच्या लोकांसाठी व
तुमच्या सेवकांसाठी प्राथर्ना करीन. मग बेडूक तुम्हापासून व तुमच्या
घरातून दरू होतील आिण फक्त नदीत राहतील.”

10 फारोने उत्तर िदले, “उद्या.”
तेव्हा मोशे म्हणाला, “तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे होईल अशा प्रकारे

तुम्हाला समजेल की आमच्या परमेश्वरासारखा दसुरा देव नाही. 11

बेडूक तुम्हापासून तुमच्या घरातून, तुमचे सेवक व तुमचे लोक
याच्यापासून िनघून जातील; ते फक्त नदीत राहतील.”

12 मग मोशे व अहरोन फारोपासून िनघून गेले आिण फारोवर बेडूक
आणले होते त्यािवषयी मोशेने परमेश्वराला प्राथर्ना केली. 13 मग
परमेश्वराने मोशेच्या िवनतंीप्रमाणे केले. तेव्हा घरादारात, अगंणात व
शेतात होते ते सवर् बेडूक मेले. 14 ते सडूलागले आिण त्यामुळे सवर्
देशात घाण वास येऊ लागला. 15 बेडकांची पीडा दरू झाली हे फारोने
पािहले आिण त्याचे मन पुन्हा कठीण झाले. त्याने मोशे व अहरोन यांनी
िवचारल्याप्रमाणे केले नाही. परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच हे झाले.

उवांचीउवांची पीडापीडा

16 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याची काठी
जिमनीवरील धुळीवर मारण्यास सांग म्हणजे मग अवघ्या िमसर देशभर
धुळीच्या उवा बनतील.”
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17 त्यांने तसे केले. अहरोनाने आपल्या हातातली काठी जिमनीवरील
धुळीवर मारली, आिण त्यामुळे सगळ्या िमसर देशात धुळीच्या उवा
बनल्या; त्या पशूवर व माणसांवर चढल्या.

18 जादगुारांनी त्यांच्या मतं्रतत्रांच्या जोरावर तसेच करण्याचा प्रयत्न
केला परतंु धुळीतून त्यांना उवा बनिवता आल्या नाहीत; त्या उवा पशूवर
व लोकांच्या अगंावर रािहल्या. 19 तेव्हा जादगुारांनी फारोला सांिगतले
की हा चमत्कार देवाच्या सामथ्यार्नेच झाला आहे. परतंु फारोने मन
कठीण केले व त्यांचे म्हणणे ऐकायचे नाकारले आिण परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणेच हे झाले.

गोमाशांचीगोमाशांची पीडापीडा

20 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “सकाळी लवकर ऊठ; आिण फारो
नदीवर जाईल तेव्हा त्याच्याकडे जा. त्याला असे सांग की परमेश्वर
म्हणतो, ‘माझी उपासना करण्यासाठी माझ्या लोकांना जाऊ दे! 21 जर
तू त्यांना जाऊ देणार नाहीस तर मग तुझ्या घरात, तुझ्यावर, तुझ्या
सेवकांवर गोमाशा येतील. अवघ्या िमसर देशातील घर ेगोमाशांच्या
थव्यांनी भरून जातील. गोमाशांचे थवे अगंणात व जिमनीवरही येतील.
22 परतंु मी इस्राएल लोकांशी िमसरच्या लोकांप्रमाणे वागणार नाही. तर
ज्या गोशेन प्रातांत माझे लोक राहतात तेथे एकही गोमाशी असणार
नाही. अशा प्रकार ेतुम्हाला समजेल की मी परमेश्वर या पृथ्वीवर आहे.
23 तेव्हा उद्या माझ्या लोकांशी वागताना आिण तुमच्या लोकांशी
वागताना मी भेद करीन आिण तोच माझा पुरावा असेन.’”

24 अशा रीतीने परमेश्वराने जे सांिगतले होते त्याप्रमाणे त्याने केले.
िमसर देशात गोमाशांचे थवेच्या थवे आले. ते फारोच्या वाड्यात व
त्याच्या सेवकांच्या घरात िशरले; ते सगव्व्या देशात पसरले. गोमाशाच्या
त्या थव्यांनी देशाची नासाडी केली. 25 म्हणून मग फारोने मोशे व
अहरोन यांना बोलावून आणले व त्यांना सांिगतले, “तुम्ही तुमच्या
देवाला आमच्या येथेच म्हणजे आमच्या देशातच यज्ञ करा.”

26 परतंु मोशे म्हणाला, “तसे करणे योग्य होणार नाही कारण आमचा
देव परमेश्वर ह्याला आम्ही जो यज्ञ करणार आहो तो यज्ञ तुम्हा िमसरच्या
लोकांच्या दृिष्टने िकळसवाणा असेल त्यामुळे आम्ही तो िमसरच्या
लोकांसमोर केला तर ते आम्हावर दगडफेक करतील व आम्हाला मारून
टाकतील. 27 तर आम्हास रानात तीन िदवसांच्या वाटेवर जाऊ द्या. व
आमचा देव परमेश्वर ह्याला यज्ञ करू द्या. आमचा देव परमेश्वर ह्याने
आम्हाला हे करावयास सांिगतले आहे.”

28 तेव्हा फारो म्हणाला, “मी तुम्हाला तुमचा देव परमेश्वर ह्याला यज्ञ
करण्याकिरता रानात जाऊ देतो परतंु तीन िदवसांच्या प्रवासापेक्षा
जास्त पुढे जायचे नाही; तेव्हा आता जा व माझ्यासाठीही प्राथर्ना करा.”

29 मोशे म्हणाला, “पाहा, मी जातो आिण तुझ्यापासून, तुझे लोक व
सेवक या सवार्पासून उद्या गोमाशा दरू करण्याकिरता परमेश्वराला िंवनती
करतो परतंु यज्ञ करण्यास जाणाऱ्या आमच्या लोकांना तुम्ही अडवू
नये.”

30 तेव्हा मोशे फारोपासून िनघून गेला आिण त्याने परमेश्वराची
प्राथर्ना केली. 31 आिण परमेश्वराने मोशेची िवनतंी मान्य केली व त्याने
फारो,त्याचे सेवक व त्याचे लोक यांच्यापासून सवर् गोमाशा दरू केल्या.
तेथे एकही गोमाशी रािहली नाही. 32 परतंु फारो पुन्हा हट्टी व कठोर
बनला आिण त्याने इस्राएली लोकाना जाऊ िदले नाही.

शशेेतीती-पशूमध्यपशूमध्येे मरीचीमरीची पीडापीडा

नतंर परमेश्वराने मोशेला फारोकडे जाऊन असे बोलाण्यास
सांिगतले, “इस्राएलांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘माझी उपासना
करण्याकिरता माझ्या लोकांना जाऊ दे!’ 2 तू जर त्यांना

जाण्यापासून सतत असाच अडवीत राहशील व त्यांना जाऊ देणार
नाहीस. 3 तर शेतावरील पशंूिवरुद्ध परमेश्वर आपल्या सामथ्यार्चा वापर
करील. परमेश्वर तुझे घोडे, गाढवे, उंट, गुरढेोर ेव शेरडेमेंढर ेयांना भयकंर
आजाराने त्रस्त करील. 4 परतंु तो इस्राएल लोकांच्या व िमसरच्या
लोकांच्या पशूत भेद करील; इस्राएल लोकांच्या पशूपकैी एकही पशू
मरणार नाही. 5 याकिरता परमेश्वराने वेळही नेमलेली आहे. ह्या देशात
उद्या हे सवर् घडून येईल.”

6 दसुऱ्या िदवशी सकाळी िमसरमधील शेतीवरील सवर् पशू मेले. परतंु
इस्राएल लोकांच्या मालकीच्या पशंूपकैी एकही मेला नाही. 7 इस्राएल
लोकांच्या पशूपकैी एखादा मेला काय हे पाहण्यासाठी फारोने माणसे
पाठवली. परतंु त्यांच्या पशंूपकैी एकही मेला नाही. तरीपण फारो हट्ट व
कठीण मनाचाच रािहला. त्याने इस्राएल लोकांना जाऊ िदले नाही.

गळवांचीगळवांची पीडापीडा

8 नतंर परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, “मोशेने ओजंळभर
भट्टीची राख घेऊन फारो देखत आकाशाकडे उधळावी. 9 त्या राखेचा
धुराळा बनेल व तो सगळ्या िमसरभर पसरले आिण त्याच्या स्पशार्ने
माणसांना व गुरांना फोड येऊन गळवे होतील.”

10 तेव्हा मोशे व अहरोन यांनी भट्टीतून राख घेतली व ते फारो
राजासमोर उभे रािहले. मोशेने ती राख हवेत उधळली आिण त्यामुळे
माणसांना व जनावरांना फोड व गळवे येऊ लागली. 11 जादगूार मोशेला
तसे करण्यापासून अडवू शकले नाहीत कारण त्यांनाही गळवे आली
होती. सवर् िमसरभर ही गळवे आली. 12 परतंु परमेश्वराने फारोचे मन
कठीण केले आिण त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही, व लोकांना
जाऊ िदले नाही. परमेश्वराने पूवीर्च सांिगतले होते त्याप्रमाणे हे झाले.

गारांचीगारांची पीडापीडा

13 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू सकाळी उठ व फारोकडे जा;
आिण त्याला सांग की इस्राएल लोकांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘माझी
उपासना करण्याकिरता माझ्या लोकांना जाऊ दे! 14 तू हे केले नाहीस
तर मग मी माझे सार ेसामथ्यर् तुझ्यािवरुद्ध तुझे सेवक व तुझ्या
लोकांच्यािवरुद्ध वापरीन. तेव्हा मग तुला माहीत होईल की या जगात
माझ्यासारखा दसुरा देव नाही. 15 मी माझे सगळे सामथ्यर् वापरून
असा आजार तुम्हावर पाठवू शकतो की त्यामुळे तू व तुझी प्रजा या
पृथ्वीवरून नष्ट व्हाल. 16 परतंु मी तुला एका हेतूने ठेवले आहे की मी
तुला माझे सामथ्यर् दाखवावे. मग सवर् जगाला मी कोण आहे हे कळेल.
17 तू अजूनही माझ्या लोकांिवरुद्ध आहेस. तू त्यांना अजूनही मोकळे
करून जाऊ देत नाहीस. 18 म्हणून उद्या ह्याच वेळेस मी गारांचा असा
काही वाईट वादळी वषार्व िमसरवर आणीन की असा गारांचा वादळी
वषार्व िमसर राष्ट्र ाची स्थापना झाल्यापासून कधी आला नाही. 19 तेव्हा
आता तू तुझी गुरढेोर ेसुरिक्षत जागी ठेवलीच पािहजेस; शेतात तुझ्या
मालकीचे काही असल्यास ते सुरिक्षत जागी ठेवलेच पािहजेस, कारण
जर एखादा माणूस िंकवा पशू शेतात राहील तर तो मारला जाईल. जे जे
तुम्ही तुमच्या घरात गोळा करून ठेवणार नाही त्यांवर गारांचा भडीमार
पडेल.’”

20 फारोच्या सेवकापकैी काहींनी परमेश्वराच्या संदेशाचा मान ठेवून
लगेच आपली गुरढेोर ेव गुलाम यांना आसऱ्याला घरी आणले व सुरिक्षत
जागी ठेवले. 21 परतंु इतर सेवकांनी परमेश्वराच्या संदेशाकडे दलुर्क्ष केले
त्यामुळे रानांतील त्यांचे सवर् दास व गुरढेोर,े शेरडेमेंढर ेमरून गेली.

22 परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आपले हात आकाशाकडे उगार
आिण मग सवर् िमसरभर गारांच्या वषार्वाला सुरवात होईल. गारांचा मारा
सवर् लोकांवर, गुराढोरांवर आिण िमसर देशातील सवर् शेतांवर होईल.”

23 तेव्हा मोशेने आपली काठी आकाशाकडे उगारली आिण मग
परमेश्वराने मेघगजर्ना, लखलखणाऱ्या िवजा व गारा यांचा पृथ्वीवर वषार्व
केला. अशा प्रकार ेपरमेश्वराने िमसर देशावर भडीमार केला. 24 गारांचा
मारा व त्यासोबत िवजांच्या अग्नीचा लोळ जिमनीवर आला. िमसर
राष्ट्र ाची स्थापना झाल्यापासून गारांचे असे भयकंर व वाईट वादळ
िमसरवर कधी आले नव्हते. 25 त्या गारांच्या वादळाच्या माऱ्याने
िमसरमधील शेतात जे होते ते सवर् नष्ट केले. तसेच माणसे, जनावर ेव
झाडे झुडपे नष्ट केली; आिण मोठमोठी झाडे मोडून पडली. 26 गारांच्या
वषार्वाच्या तडाख्यापासून वाचलेला भाग एकच आिण तो म्हणजे
इस्राएली लोक राहात असलेला गोशेन प्रांत; तेथे गारांचा वषार्व झाला
नाही.

27 फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले व त्यांना सांिगतले,
“ह्यावेळी मी पाप केले आहे. परमेश्वराचे खर ेआहे; मी व माझे लोक,
आम्ही चुकलो आहोत. 28 हा देवाकडून झालेला गारांचा मारा व मेघांचा
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गडगडाट फार भयकंर झाला! हे वादळ थांबिवण्यास देवाकडे िवनतंी
करा आिण मग मी तुम्हाला जाऊ देतो.”

29 मोशेने फारोला सांिगतले, “जेव्हा मी हे शहर सोडून जाईन तेव्हा
माझे हात पसरून मी परमेश्वरापुढे िवनतंी करीन आिण मग ही मेघगजर्ना
व हा गारांचा मारा थांबेल; तेव्हा तुला कळेल की पृथ्वी परमेश्वराची आहे.
30 परतंु तू व तुझे सेवक अजूनही परमेश्वराचे भय बाळगीत नाहीत हे
मला माहीत आहे.”

31 यावेळी सातूचे दाणे तयार होऊन तो कापणीला आला होता व
जवसाला बोंडे आली होती. ह्या िपकांचा आता नाश झाला. 32 परतंु
साधा गहू व जमर्न गहू इतर धान्यापेक्षा उशीरा िपकतात; त्याची उशीरा
पेरणी झाल्यामुळे ते अजून उगवले नव्हते, म्हणून त्यांचा नाश झाला
नाही.

33 मोशे फारोपुढून िनघून नगराबाहेर गेला. त्याने परमेश्वराकडे हात
पसरून प्राथर्ना केली. आिण मेघगजर्ना व गारांचा वषार्व थांबला आिण
पृथ्वीवर पाऊस पडणे बदं झाले.

34 पाऊस, गारा व मेघांचा गडगडाट बदं झाल्याचे फारोने पािहले
तेव्हा फारो व त्याचे सेवक यांनी मन पुन्हा कठोर केले. 35 फारोने
आपण िदलेल्या वचनाप्रमाणे करण्याचे नाकारले व इस्राएल लोकांना
मोकळे करून त्याने जाऊ िदले नाही. परमेश्वराने मोशेद्वारे
सांिगतल्याप्रमाणे हे झाले.

टोळांचीटोळांची पीडापीडा

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू फारोकडे जा. त्याचे व त्याच्या
सेवकांची मने मी कठीण केली आहेत. मी हे यासाठी केले
आहे की मला त्यांना माझ्या चमत्कारांचे सामथ्यर्

दाखवावयाचे होते. 2 तसेच तुम्ही तुमच्या मुलांना व नातवंडांना मी
िमसरमध्ये केलेल्या चमत्कारांचे व अद्भतु गोष्टींचे वणर्न सांगावे. मग तुम्हा
सवार्ंना कळेल की मी परमेश्वर आहे.”

3 मग मोशे व अहरोन फारोकडे गेले. त्यांनी त्याला सांिगतले,
“इस्राएल लोकांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘अजून िकती िदवस तू माझे
ऐकणार नाहीस? माझी उपासना करण्याकिरता माझ्या लोकांना जाऊ
दे. 4 जर तू माझ्या लोकांना जाऊ देण्याचे नाकारशील तर उद्या मी
तुझ्या देशावर टोळ धाड आिणन. 5 ते टोळ सवर् जमीन झाकून
टाकतील. ते इतके असतील िक तुला जमीन िदसणार नाही. गारा व
पावसाच्या तडाख्यातून जे काही वाचले असेल त्याला टोळ खाऊन
टाकतील. शेतातील सवर् झाडांचा पाला ते खाऊन फस्त करतील. 6 ते
टोळ तुझा वाडा, तुझ्या सेवकांची घर,े व िमसरमधील घर,े वाडे या
सवार्त भरून जातील. तुझ्या वाडवडीलांनी आज पयर्ंत पािहले असतील
त्यापेक्षा िकतीतरी पटींनी अिधक ते असतील. िमसरमध्ये लोकवस्ती
होऊ लागली त्या काळापासून आता पयर्ंत कधीही नव्हते, तेवढे अिधक
ते टोळ असतील.’” नतंर फारो समोरून मोशे िनघून गेला.

7 फारोच्या सेवकांनी फारोला िवचारले, “कोठवर आम्ही ह्या इस्राएल
लोकांच्या सापळयात अडकून राहावे? त्यांना आपल्या देव परमेश्वराची
उपासना करण्याकिरता जाऊ द्यावे जर आपण त्यांना जाऊ देणार नाही
तर मग आपणास समजण्यापूवीर् िमसर देशाचा नाश होईल.”

8 तेव्हा फारोने मोशे व अहरोन यांना पुन्हा बोलावून आणण्यास
आपल्या काही सेवाकांना सांिगतले. फारो त्यांना म्हणाला, “जा व तुमचा
देव परमेश्वर याची उपासना करा. परतंु नक्की कोण कोण जाणार आहे ते
मला सांगा.”

9 मोशेने उत्तर िदले, “आमची तरूण व म्हातारी मडंळी यांना तसेच
आम्ही आमची मुल,ं आमच्या मुली, आमची शेरडेमेंढर ेव गाईगुर ेयांनाही
आमच्या बरोबर घेऊन जाऊ; आम्ही झाडून सवर्जण जाऊ कारण
परमेश्वराचा उत्सव सवार्किरता आहे.”

10 फारो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही व तुमची मुलेबाळे यांना िमसरमधून
जाऊ देण्यापूवीर् खरचे परमेश्वर मजपासून तुमचे रक्षण करो! हे पाहा,
तुम्ही काही तरी वाईट असा कट करीत आहात. 11 तुमच्यातील
पुरुषांनी तुमच्या परमेश्वराची उपासना करावयास जावे. आिण हीच तर
तुम्ही मला िंवनती केली होती. तेव्हा तुम्हा सवार्ना मी जाऊ देणार
नाही.” त्यानतंर फारोने मोशे व अहरोन यांना घालवून िदले.

12 मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “आपली काठी िमसर देशावर
उगार म्हणजे मग िमसरवर टोळ धाड येईल! ते टोळ िमसर देशभर
पसरतील आिण पाऊस व गारा यांच्या सपाट्यातून वाचलेल्या वनस्पती
खाऊन टाकतील.”

13 मग मोशेने आपल्या हातातील काठी िमसर देशावर उगारली तेव्हा
परमेश्वराने एक िदवसभर व रात्रभर पूवेर्कडून वारा वाहिवला, तेव्हा
सकाळी वाऱ्याबरोबर टोळच टोळ आले. 14 ते उडत आले व अवघ्या
िमसर देशभर जिमनीवर पसरले. इतके टोळ ह्यापूवीर् िमसर देशावर कधी
आले नव्हते व इतके येथून पुढेही कधी येणार नाहीत. 15 त्या टोळांनी
सवर् जमीन झाकून टाकली, आिण त्यांच्या आकाशात उडण्यामुळे सवर्
देशभर अधंार पडला. गारांच्या तडाख्यातून वाचलेल्या वनस्पती आिण
झाडावरील वाचलेली फळे त्यांनी खाऊन फस्त केली; आिण
िमसरमधील कुठल्याच झाडांझुडपांवर एकही पान रािहले नाही.

16 फारोने तातडीने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले. तो
म्हणाला, “मी तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या िवरुद्ध व तुमच्या िवरुद्ध पाप
केले आहे. 17 तेव्हा ह्या वेळी माझ्या पापबंद्दल मला क्षमा करा आिण हे
मरण (टोळ) माझ्यापासून दरू करण्याकिरता परमेश्वराकडे प्राथर्ना करा.”

18 मोशे फारोसमोरून िनघून गेला व त्याने परमेश्वराची प्राथर्ना केली.
19 तेव्हा परमेश्वराने वाऱ्यात बदल केला. त्याने पिश्चमेकडून जोराचा
वारा वाहिवला तेव्हा त्या वाऱ्याने सवर् टोळ वाहवून तांबड्या समुद्रात
टाकले. िमसरमध्ये एकही टोळ रािहला नाही. 20 तरी परतंु परमेश्वराने
फारोचे मन पुन्हा कठीण केले आिण त्याने इस्राएल लोकांना जाऊ िदले
नाही.

अअंधंाराचीधाराची पीडापीडा

21 मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आपला हात आकाशात उंच
कर म्हणजे अवघा िमसर देश अधंारात गडप होईल तो अधंार इतका
दाट असेल की तुम्हाला चाचपडत जावे लागेल.”

22 तेव्हा मोशेने तसे कले आिण अधंाऱ्याढगाने अवघ्या िमसरदेशाला
तीन िदवस गडप केले. 23 कोणालाही दसुर ेकाहीही िदसेना आिण
म्हणून कोणीही उठून तीन िदवस कोठेह गेले नाही; परतंु इस्राएल लोक
जेथे राहात होते त्या सवर् भागावर म्हणजे गोशेन प्रांतात सवर्त्र भरपूर
प्रकाश होता.

24 तेव्हा पुन्हा फारोने मोशेला बोलावले. तो म्हणाला, “तुम्ही जा व
तुमच्या परमेश्वराची उपासना करा. तुम्ही तुमची मुलेबाळेही बरोबर न्या.
परतंु तुमची शेरडेमेंढर ेव गुरढेोर ेयेथेच रािहली पािहजेत.”

25 मोशे म्हणाला, “आमचेच पशू नव्हे तर तू देखील आम्हांस यज्ञपशू
व होमबळी देशील; आिण त्यांचा आम्ही आमचा देव परमेश्वर ह्याला
अपर्णासाठी उपयोग करु! 26 यज्ञ व होमापर्णासाठी आम्ही आमचे
पशूही आमच्या बरोबर नेऊ. जनावराचा एक खूरही आम्ही मागे ठेवणार
नाही. आमच्या परमेश्वराला यज्ञ व होमापर्णासाठी काय लागेल हे आता
येथून आम्हाला सांगता येणार नाही; परतंु तेथे गेल्यावरच आम्हाला काय
हवे व काय नको हे समजेल. म्हणून ह्या सवर्गोष्टी आम्हाला आमच्या
सोबत नेल्याच पािहजेत.”

27 परमेश्वराने फारोचे मन पुन्हा कठीण केले. तेव्हा फारो इस्राएली
लोकांना जाऊ देईना! 28 मग फारो मोशेवर ओरडला व म्हणाला, “तू
येथून चालता हो! आपले तोंड मला पुन्हा दाखवू नकोस! यानतंर तू
आपले तोंड मला दाखवशील त्या िदवशी तू मरशील!”

29 मोशे म्हणाला, “तू एक गोष्ट बरोबर बोललास, मी तुझे तोंड पुन्हा
कधीही पाहणार नाही!”

प्रथमप्रथम जन्मलजन्मलेेल्यांचल्यांचेे मरणमरण

मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “मी फारोवर व िमसर
देशावर आणखी एक पीडा आणणार आहे. ह्या पीडेनतंर मात्र
फारो तुम्हाला िमसरमधून जाऊ देईल; खर ेम्हणजे तो

तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर घालवून देईल. 2 तू माझा हा िनरोप
इस्राएल लोकांना सांग, ‘तुम्ही पुरुष व िस्त्रया यांनी आपल्या िमसरच्या
रिहवासी शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडून सोन्याचांदीच्या वस्तू मागून घ्याव्यात.
3 िमसरच्या लोकांनी तुम्हाशी दयाळूपणे वागावे व तुम्हाला त्या वस्तू
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द्याव्यात अशी परमेश्वर त्यांची मने वळवील. िमसरचे सवर् लोक आिण
फारोचे सेवक देखील मोशे महान माणूस असल्याचे अगोदर पासून
मानीत होते.’”

4 मोशे लोकांना म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो ‘आज रात्री मी िमसर
देशातून िफरने 5 आिण िमसरमधील प्रत्येक प्रथम जन्मलेला मुलगा
मरण पावेल. (िमसर देशाचा राजा) फारो याचा प्रथम जन्मलेला मुलगा
याच्यापासून तर दळण दळणाऱ्या दासीच्या प्रथम जन्मलेल्या मुलापयर्ंत
सवर् मुलगे मरण पावतील. प्रथम जन्मलेले पशू देखील मरतील. 6 िमसर
देशभर पूवीर् कधीही झाला नव्हता एवढा आिण भिवष्यात कधीही होणार
नाही एवढा धायमोकलून रडण्याचा आक्रोश होईल. 7 परतंु इस्राएल
लोकांना िकवा त्यांच्या जनावरांना काहीच अपाय होणार नाही. कुत्रा
देखील त्यांच्यावर भंुकणार नाही यावरून मी इस्राएली लोकात व
िमसरच्या लोकात कसा भेद ठेवलेला आहे हे तुम्हास कळून येईल. 8

मग हे सवर् तुमचे दास (म्हणजे िमसरचे लोक) माझ्या पाया पडून माझी
उपासना करतील. ते म्हणतील, “तुम्ही तुमच्या सवर् लोकांसह व
पिरवारासह येथून िनघून जा.” मग (मी) त्यानतंर रागाने संतप्त होऊन
मोशे फारोला सोडून िनघून गेला.’”

9 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “फारोने तुझे ऐकले नाही. का? ते
तुला माहीत आहे का? कारण की मी त्याला िमसरमध्ये माझे महान
सामथ्यर् दाखवावे.” 10 आिण म्हणूनच मोशे व अहरोन यांनी फारोपुढे
अद्भतु िचन्हें केली; आिण म्हणूनच परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केले
आिण त्याने िमसरमधून इस्राएल लोकांना जाऊ िदले नाही.

वल्हांडणवल्हांडण

मोशे व अहरोन अद्याप िमसरमध्ये असताना परमेश्वर
त्यांच्याशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “हा तुमच्या वषार्चा
पिहला मिहना असे. 3 ही आज्ञा इस्राएलच्या सवर्

जनसमूहासाठी आहे; ह्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी प्रत्येक माणसाने
आपल्या कुटंुबातील माणसाकिरता एक कोकरा घ्यावा. 4 जर तो संपूणर्
कोकरा, घरातील माणसांना सरणार नसेल तर त्याने आपल्या भोजनात
वाटेकरी होण्यासाठी आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना िनमतं्रण द्यावे. 5 तो
कोकरा, एक वषार्चा नर असावा व तो पूणर्पणे िनरोगी असावा तो कोकरा
मेंढ्यातला िंकवा बकऱ्यातला असावा. 6 ह्या पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या िदवसापयर्ंत त्या मेढ्याची िंकवा बकऱ्याची िनगा राखावी व
त्यावर लक्ष ठेवावे. चौदाव्या िदवशी सवर् इस्राएल लोकांनी कातरवेळी
म्हणजे सूयर् मावळल्यानतंर व अधंार पडण्यापूवीर् आपापल्या मेंढ्याचा
िंकवा बकऱ्याचा वध करावा. 7 त्यांचे रक्त गोळा करून ते ज्या घरात
त्याचे मांस खाणार आहेत त्याच्या दाराच्या कपाळ पट्ट्यांवर व दोन्ही
बाजंूच्या चौकटींना लावावे.

8 “त्याच रात्री तो मेंढा िंकवा बकरा िवस्तावावर भाजावा आिण कडू
भाजी व बेखमीर भाकरी बरोबर त्याचे सवर् मांस खाऊन टाकावे; 9

तुम्ही त्याचे मांस कच्चे िंकवा पाण्यात िशजवून खाऊ नये तर िवस्तवावर
भाजून खावे; त्याची मंुडी, पाय व आतडंी ही सुद्धा भाजून खावीत. 10

त्या रात्रीच ते सवर् मांस खावे; त्यातले काहीही सकाळपयर्ंत ठेवू नये
आिण जर काही उरलेच तर ते आगीत जाळून टाकावे.”

11 ते खाण्या अगोदर तुम्ही प्रवासास जाण्याच्या तयारीने अगंावर
कपडे घालावेत, पायात जोडे घालावेत आिण हातात काठी घ्यावी आिण
मग घाईघाईने ते मांस खावे; कारण हा परमेश्वराचा वल्हांडण सण आहे.

12 “आज रात्री मी िमसर देशभर िफरने आिण त्यातील प्रथम
जन्मलेल्या मुलांना व जनावरांतील नरांना मी मारून टाकीन, आिण
िमसरमधील सवर् दवैतांना धडा िशकवून दाखवीन की मी परमेश्वर आहे.
13 परतंु तुमच्या घरांच्या दारावरील रक्त ही एक िवशेष खूण असेल. मी
जेव्हा ती पाहीन तेव्हा ते घर ओलांडून मी पुढे जाईन. मी िमसरच्या
लोकांना मारीन तेव्हा कोणतीही िवनाशकारी पीडा तुम्हांवर येणार नाही
व तुम्हाला अपाय करणार नाही.

14 “अशा रीतीने आजची रात्र कायमची तुमच्या आठवणीत राहील.
हा िदवस तुम्हासाठी िवशेष उत्सवाचा म्हणजे सणाचा िदवस असेल.
तुमच्या वंशजांनी येथून पुढे हा सण िपढ्यानिपढ्या कायमचा िनयम
म्हणून पाळावा. 15 तसेच सणाच्या िदवासांत तुम्ही सात िदवस खमीर

न घातलेली भाकर खावी; ह्या सणाच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही प्रत्येकाने
आपल्या घरातील सवर् खमीर काढून टाकावे व पूणर् सात िदवस तुम्ही
खमीर न घातलेली भाकर खावी. तुम्हातील जर कोणी खमीर घातलेली
भाकर खाईल तर त्याला तुम्ही इस्राएल लोकांमधून बाहेर टाकावे. 16

या सणाच्या पिहल्या व शेवटल्या म्हणजे सातव्या िदवशी पिवत्र मेळा
भरवावा; ह्या दोन्ही िदवशी स्वयपंाकाच्या कामािशवाय इतर कोणतेही
काम करु नये. 17 बेखमीर भाकरीच्या सणाची तुम्ही आठवण ठेवावी
कारण याच िदवशी मी तुम्हा सवार्ना गटगटांनी िमसरदेशातून बाहेर
काढून नेले म्हणून तुमच्या सवर् वंशाजांनी हा िदवस िपढ्यािन्पढ्या
कायमचा िनयम म्हणून पाळावा. 18 तेव्हा पिहल्या मिहन्यातील (िनसान
मिहन्यातील) चौदाव्या िदवसाच्या संध्याकाळपासून ते त्या मिहन्याच्या
एकिवसाव्या िदवसाच्या संध्याकाळपयर्त तुम्ही बेखमीर भाकरी खाव्या.
19 ह्या सात िदवसात तुमच्या घरात खमीर नसावे; कारण जो कोणी
एखादी खमीराची वस्तू खाईल मग तो परदेशी असो िंकवा स्वदेशी असो
त्याला इस्राएल लोकांमधून बाहेर टाकावे. 20 या िदवशी कोणीही खमीर
खाऊ नये; तर तुम्ही कोठेही राहात असला तरी बेखमीर भाकरच
खावी.”

21 म्हणून मग मोशेने इस्राएली लोकांच्या सवर् वडीलधाऱ्यां लोकांना
एकत्र बोलावले. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपापल्या घराण्याप्रमाणे
एकएक कोकरू घ्यावे; आिण वल्हांडण सणाच्या यज्ञाकिरता त्याचा वध
करावा. 22 मग एजोब झाडाच्या पानांच्या जुड्या घेऊन त्या पात्रातील
कोकराच्या रक्तात बुचकाळाव्या आिण त्याचे रक्त दाराच्या दोन्ही
बाजंूच्या चौकटींना व कपाळ पट्ट्यांवर लावावे. आिण सकाळपयर्ंत
कोणीही घराबाहेर जाऊ नये. 23 कारण त्यावेळी परमेश्वर िमसरमधील
प्रथम जन्मलेल्यांना ठार मारण्यासाठी िफरणार आहे; तो जेव्हा घराच्या
दारावरील कपाळ पट्टीवर व दाराच्या चौकटीच्या दोन्ही बाजूला लावलेले
रक्त पाहील तेव्हा तो त्या घराचे संरक्षण करील; नाश करणाऱ्याला
तुमच्या घरात प्रवेश करु देणार नाही, व तुम्हाला काही अपाय होऊ
देणार नाही. 24 तुम्ही या आजे्ञची आठवण ठेवली पािहजे की तुम्ही व
तुमचे वंशज यानी पाळावयासाठी हा िनयम कायमचा िनयम आहे. 25

परमेश्वर त्याच्या वचनानुसार जो देश तुम्हाला देणार आहे त्यात तुम्ही
गेला तर तेथेही तुम्ही हा िनयम पाळण्याची आठवण ठेवावी. 26 जेव्हा
तुमची मुलेबाळे तुम्हाला िवचारतील की ‘हा िवधी आपण का करीत
आहोत?’ 27 तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगा, ‘हा परमेश्वराच्या वल्हांडणाचा
यज्ञ आहे; कारण आम्ही जेव्हा िमसरमध्ये होतो तेव्हा या िदवशी
परमेश्वराने िमसरच्या लोकांना मारले परतंु इस्राएल लोक राहात
असलेली घर ेओलाडंून तो पुढे गेला व त्या घरातील आम्हा सवार्ना
त्याने वाचवले त्यानतंर इस्राएल लोकांनी परमेश्वरापुढे नतमस्तक होऊन
त्याची उपासना केली.’”

28 परमेश्वाने मोशे व अहरोन यांना आज्ञा िदली होती म्हणून इस्राएल
लोकांनी त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे केले.

29 मध्यरात्री परमेश्वराने िमसरमधील सवर् प्रथम जन्मलेले मुलगे.
म्हणजे िमसरदेशाचा राजा फारो याच्या थोरल्या मुलापासून तर तुरंुगात
पडलेल्या कैद्याच्या थोरल्या मुलापयर्त सवर् मुलांना तसेच पशंूच्या प्रथम
जन्मलेल्या सवर् नरांना मारून टाकले. 30 त्या रात्री अवघ्या िमसर
देशातील अगदी प्रत्येक घरातून एक ना एकजण तरी मरण पावला. फारो
राजा, त्याचे सेवक आिण िमसरचे लोक मोठमोठ्याने रडून शोक करु
लागले.

इस्राएलइस्राएल लोकलोक िमसरिमसर ददेेशश सोडसोडूूनन जातातजातात

31 तेव्हा रात्रीच्या रात्रीच फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून
आणले, फारो त्यांना म्हणाला, “आता उठा आिण आमचे लोक सोडून
िनघा, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही व तुमचे लोक िनघून जा आिण तुमच्या
परमेश्वराची उपासना करा. 32 आिण तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे तुमची
शेरमेंढर,े व गुरढेोर ेही तुमच्या बरोबर घेऊन जा. येथून िनघा! आिण
जाताना मलाही आशीवार्द द्या!” 33 िमसरच्या लोकांनी सुद्धा इस्राएल
लोकांना घाईकरून लवकर िनघून जाण्यास सांिगतले; कारण ते म्हणाले,
“तुम्ही जर येथून िनघून जाणार नाही तर आम्ही सवर्जण मरून जाऊ!”

िनगर्म 11:4 49 िनगर्म 12:33
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34 इस्राएल लोकांना आपल्या भाकरीच्या िपठात खमीर घालण्यास
िबलकुल वेळ िमळाला नाही म्हणून त्यांनी मळलेल्या िपठाच्या काथवटी
कापडात गंुडाळल्या आिण त्या आपल्या खांद्यावर टाकून ते घेऊन गेले.
35 इस्राएल लोकांनी मोशेने त्यांना सांिगतल्याप्रमाणे आपल्या
िमसरच्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊन भारी भारी कपडे. सोन्याचांदीचे
दागदािगने मागून घेतले होते. 36 िमसरच्या लोकांनी इस्राएल लोकांना
त्या त्या वस्तू दयाव्यात म्हणून त्यांच्या मनात परमेश्वराने इस्राएल
लोकांिवषयी दया िनमार्ण केली आिण म्हणून िमसरच्या लोकांनी इस्राएल
लोकांना मौल्यवान वस्तू िदल्या.

37 तेव्हा इस्राएल लोक िमसरमधून िनघून रामसेस येथून प्रवास
करीत सुक्कोथ येथे गेले. मुलेबाळे सोडून ते सवर्जण िमळून सुमार ेसहा
लाख होते. 38 त्यांच्या सोबत पुष्कळ शेरडेमेंढर ेव गुरढेोर ेहोती. अनेक
प्रकारचे लोक त्यांच्याबरोबर प्रवास करीत होते, ते इस्राएली नव्हते परतंु
त्यांनी त्याच्या बरोबर िमसर देश सोडला. 39 इस्राएल लोकांस आपल्या
भाकरीच्या िपठात खमीर घालण्यास अिजबात वेळ िमळाला नाही.
तसेच आपल्याबरोबर प्रवासाकिरता खावयास काही िवशेष जेवण करता
आले नाही; म्हणून त्यांना बेखमीर भाकरीच भाजाव्या लागल्या.

40 इस्राएली लोक िमसरमध्ये चारशेतीस वषेर् रािहले होते. 41 मग
चारशे तीसव्या वषार्तील अगदी शेवटच्या िदवसापयर्ंत रािहल्यानतंर
परमेश्वराच्या सवर् सेना म्हणजे सवर् इस्राएल लोक िमसर देशातून िनघाले.
42 म्हणून ज्या रात्री त्यांनी िमसरदेश सोडला त्या रात्री परमेश्वराने
त्यांच्या किरता काय केले त्यािवषयी त्या िवशेष रात्रीची त्यांना आठवण
राहील. सवर् इस्राएल लोकांनी त्या रात्रीची आठवण अगदी िपढ्यान्
िपढ्या ठेवावी.

43 परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांना सांिगतले, “वल्हांडण सण
पाळण्यािवषयीचे िनयम असे आहेत. कोणाही परदेशी माणसाने
वल्हांडणाचे भोजन खाऊ नये. 44 परतंु जर कोणी एखादा गुलाम िवकत
घेतला असेल आिण त्याची संुता त्याने करवून घेतली असेल तर मग
त्या गुलामाने वल्हांडणाचे भोजन खावे; 45 परतंु केवळ तुमच्या देशात
राहणारा उपरा माणूस िंकवा मोलकरी ह्यापकैी कोणीही ते खाऊ नये.
(कारण वल्हांडण सण फक्त इस्राएल लोकांसाठीच आहे.)

46 “प्रत्येक इस्राएली कुटंुबाने आपले वल्हांडण सणाचे भोजन एकाच
घरात खाल्ले पािहजे; ते भोजन घराबाहेर नेऊ नये. यज्ञपशूचे कोणतेही
हाड मोडू नये. 47 सवर् इस्राएल लोकांनी हा सण पाळलाच पािहजे. 48

इस्राएली नसलेला कोणी एक जण तुम्हांबरोबर राहात असेल व जर
त्याला परमेश्वराच्या वल्हांडण सणाच्या भोजनात सहभागी होण्याची
इच्छा असेल तर त्याने संुता करून घेतलीच पािहजे. म्हणजे मग तो
इस्राएल लोकांसारखा रिहवासी होईल. मग त्याने वल्हांडण सणाच्या
भोजनात सहभागी व्हावे; परतंु त्याने संुताकरून घेतली नाही तर त्याला
वल्हांडण सणाच्या भोजनात सहभागी होता येणार नाही. 49 हे िनयम
सवार्साठी सारखेच आहेत, मग तो इस्राएली असो िंकवा तुमच्या देशात
राहणारा इस्राएली नसलेला कोणी परदेशी असो. प्रत्येकासाठी सारखेच
िनयम आहेत.”

50 तेव्हा परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांना ज्या आज्ञा िदल्या त्या सवर्
इस्राएली लोकांनी पाळल्या. 51 अशा रीतीने त्याच िदवशी परमेश्वराने
सवर् इस्राएल लोकांना िमसर देशातून बाहेर नेले व ते गटगटांनी गेले.

मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएलाचा प्रत्येक प्रथम
जन्मलेला म्हणजे मातेच्या उदरातून बाहेर आलेला मुलगा,
त्याच प्रमाणे पशंूतला प्रथम जन्मलेला नर ह्यांना

माझ्यासाठी पिवत्र म्हणून वेगळे ठेव. ते माझे आहेत.”
3 मोशे लोकांना म्हणाला, “आजच्या िदवसाची आठवण ठेवा. तुम्ही

िमसर देशात गुलाम म्हणून होता; परतंु ह्या िदवशी परमेश्वराने आपल्या
महान सामथ्यार्ने तुम्हांस गुलामिगरीतून सोडवून बाहेर आणले म्हणून
तुम्ही खमीर घातलेली भाकर खाऊ नये. 4 आज अबीब मिहन्यात
तुम्ही िमसर सोडून िनघत आहात. 5 परमेश्वराने तुमच्या पूवर्जांशी िवशेष
करार केला होता की कनानी, िहत्ती, अमोरी, िहव्वी व यबूसी या लोकांचा
देश मी तुम्हाला देईन; त्यामुळे त्या देशात नेल्यानतंर तुम्ही या िदवसाची
आठवण ठेवलीच पािहजे; तुम्ही प्रत्येक वषार्च्या पिहल्या मिहन्याच्या ह्या
िदवशी परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी हा सण पाळला पािहजे.

6 “या सात िदवसात तुम्ही बेखमीर भाकर खावी. सातव्या िदवशी
मोठी मेजवानी करून तुम्ही हा सण पाळावा; 7 ह्या सात िदवसात तुम्ही
खमीर घातलेली भाकर खाऊ नये. तुमच्या देशाच्या हद्दीत कोठे ही
खमीर घातलेली भाकर नसावी. 8 ह्या िदवशी परमेश्वराने आम्हाला
िमसर देशातून बाहेर आणले म्हणून आम्ही हा सण पाळीत आहोत असे
तुम्ही आपल्या मुलाबाळांना सांगावे.

9 “हा सणाचा िदवस म्हणजे जणू काय तुम्हाला आठवण देण्याकिरता
तुमच्या हाताला बांधलेल्या दोऱ्यासारखा होईल, तो तुम्हाला डोळ्यांच्या
दरम्यान िचन्ह असा होईल. त्याच्यामुळे तुम्हाला परमेश्वराच्या
िशकवणकुीची आठवण होईल. तसेच परमेश्वराने आपल्या सामथ्यार्ने
तुम्हाला िमसरमधून बाहेर आणले याची आठवण करण्यास तो तुम्हाला
मदत करील. 10 म्हणून प्रत्येक वषीर् योग्य वेळी म्हणजे ह्या
सणाच्यावेळी ह्या िदवसाची तुम्ही आठवण ठेवा.

11 “परमेश्वराने तुमच्या पूवर्जांना वचन िदल्याप्रमाणे तो तुम्हाला
आता कनानी लोक राहात असलेल्या देशात घेऊन जाईल व तो देश
तुम्हाला देईल. तो िदल्यानतंर 12 तुम्ही परमेश्वराला तुमचा प्रथम
जन्मलेला मुलगा व पशंूमधील प्रथम जन्मलेला नर देण्याची आठवण
ठेवलीच पािहजे. 13 गाढवाच्या प्रथम जन्मलेल्या िंशगराला एक कोकरू
देऊन परमेश्वराकडून सोडवून घेता येईल; परतंु तुम्हाला ते िशगरंु तसे
सोडवायचे नसेल तर त्याचा वध करावा. तो परमेश्वराला यज्ञ होईल
तुम्ही त्याची मान मोडावी प्रत्येक प्रथम जन्मलेला मुलगा सुध्दा मोबदला
देऊन सोडवून घ्यावा.

14 “पुढील काळीं तुमची मुले बाळे िवचारतील की तुम्ही असे का
किरता म्हणजे हा सण का पािळता? ते म्हणतील, ‘या सवार्चा अथर्
काय?’ तेव्हा तुम्ही उत्तर द्यावे, ‘आम्ही िमसरमध्ये गुलामिगरीत होतो
परतंु परमेश्वराने आपल्या महान सामथ्यार्ने आम्हाला िमसरमधून
सोडवून येथे आणले. 15 िमसरचा राजा फारो ह्याने आम्हांस िमसर
सोडून जाऊ देण्याचे नाकारले; परतंु परमेश्वराने िमसरमधील प्रथम
जन्मलेली मुले व पशंुमधील प्रथम जन्मलेले नर मारून टाकले; आिण
म्हणूनच आम्ही पशंूमधील प्रथम जन्मलेले नर परमेश्वराला देऊन टाकतो
आिण प्रथम जन्मलेली मुले आम्ही परमेश्वराकडून सोडवून घेतो.’ 16 हा
सण म्हणजे जणू काय आठवणीसाठी हाताला बांधलेल्या दोरीच्या खणेु
सारखा व डोळ्यांच्या दरम्यानच्या कपाळपट्टी सारखा आहे. परमेश्वराने
आपल्या महान सामथ्यार्ने आम्हाला िमसर देशातून बाहेर आणले त्याची
आठवण देण्यास हा िदवस मदत करतो.”

िमसरपासूनिमसरपासून बाहबाहेेरर प्रवासप्रवास

17 फारोने इस्राएल लोकांना िमसर सोडून जाऊ िदले, परतंु
परमेश्वराने लोकांना पिलष्टी लोकांच्या देशातून जवळची वाट असताना
देखील त्यातून जाऊ िदले नाही; कारण परमेश्वर म्हणाला, “त्यांना
त्यातून जाताना लढावे लागेल आिण मग त्यामुळे आपल्या मनातले
िवचार बदलून ते लोक माघार ेवळून िमसर देशाला परत जातील.” 18

म्हणून परमेश्वराने त्यांना दसुऱ्या मागार्ने तांबड्या समुद्राजवळील रानातून
नेले. इस्राएल लोक िमसरमधून सशस्त्र होऊन िनघाले होते.

योसयोसेेफाच्याफाच्या अस्थीअस्थी वचनवचन िदलिदलेेल्याल्या ददेेशातशात ननेेल्याल्या जातातजातात

19 मोशेने योसेफाच्या अस्थी आपल्याबरोबर घेतल्या (कारण
मरण्यापूवीर् योसेफाने आपणांकिरता इस्राएली पुत्रांकडून वचन घेतले
होते. तो म्हणाला होता, “परमेश्वर जेव्हा तुम्हाला िमसरमधून सोडवील
तेव्हा माझ्या अस्थी िमसरमधून घेऊन जाण्याची आठवण ठेवा.”)

परमपरमेेश्वरश्वर आपल्याआपल्या लोकांनालोकांना घघेेऊनऊन जातोजातो

20 इस्राएल लोकांनी सुक्कोथ हे िठकाण सोडले व रानाजवळील एथाम
या िठकाणी त्यांनी तळ िदला. 21 िदवसा त्यांना मागर् दाखिवण्यासाठी
उंच ढगाची व रात्री उंच अिग्नस्तभंाची योजना करून परमेश्वर त्यांच्या पुढे
चालत असे. लोकांना रात्रीही प्रवास करता यावा यासाठी तो ढग त्यांना
रात्री प्रकाश देत असे. 22 िदवसा तो उंच ढग व रात्री तो अिग्नस्तभं
सतत त्या लोकांबरोबर असत.

िनगर्म 12:34 50 िनगर्म 13:22
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नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना असे
सांग की, तुम्ही मागे िफरून िमग्दोल व (तांबडा) समुद्र
यांच्यामध्ये व बालसफोना जवळ असलेल्या पी-हहीरोथ

येथे तळ देऊन रात्री मुक्काम करावा. 3 त्यामुळे इस्राएल लोक रानात
वाट चुकले आहेत व गोंधळल्यामुळे राहण्यासाठी त्यांना जागा सापडत
नाही असे फारोला वाटेल. 4 मी फारोचे मन कठीण करीन व तो तुमचा
पाठलाग करील परतंु मी फारो व त्याची सेना यांचा पराभव करून
गौरवशाली होईन मग िमसरच्या लोकांना समजेल की मी परमेश्वर आहे.”
तेव्हा इस्राएल लोकांनी देवाच्या आजे्ञप्रमाणे केले.

फारोफारो इस्राएलइस्राएल लोकांचालोकांचा पाठलागपाठलाग किरतोकिरतो

5 इस्राएल लोक िनसटून गेल्याचे फारोला समजले तेव्हा तो व त्याचे
अिधकारी यांचे िवचार बदलले व आपण हे काय केले असे त्यांना वाटले.
फारो म्हणाला, “आपण इस्राएली लोकांना आपल्या हातून पळून का
जाऊ िदले? आता आपण आपल्या गुलामांना मुकलो आहोत!”

6 तेव्हा फारोने आपला रथ तयार करण्यास सांिगतले आिण आपल्या
लोकांना घेऊन तो िनघाला. 7 त्याने सहाशे उत्तम योद्धे व सवर् रथ
आपल्या बरोबर घेतले. प्रत्येक रथात एक अिधकारी होता. 8 इस्राएल
लोक तर िमसरहून मोठ्या अवसानाने चालले होते, परतंु परमेश्वराने
फारोचे मन कठीण केले आिण त्याने इस्राएल लोकांचा पाठलाग केला.

9 िमसरच्या लष्करात पुष्कळ घोडेस्वार व रथ होते. त्यांनी इस्राएल
लोकांचा पाठलाग करुन इस्राएलींना लाल समुद्र व बालसफोनाच्या
दरम्यान पीहहीरोथ येथे तळ िदला होता तेथे त्यांना गाठले.

10 फारो व त्याचे सनै्य आपणाकडे येताना इस्राएल लोकांनी पािहले,
तेव्हा ते अितशय घाबरले; आिण मदतीसाठी ते परमेश्वराचा धावा करु
लागले. 11 ते मोशेला म्हणाले, “तू आम्हाला िमसरमधून येथे रानात
मरावयास का आणले? आम्ही शांतीने िमसरमध्ये मरण पावलो असतो
आिण आमच्या कबरांसाठी तेथे भरपूर जागा होती; 12 असे होईल हे
आम्ही तुला सांिगतले होते! िमसरमध्ये आम्ही म्हणालो, ‘आमची िंचता
करु नकोस; आम्ही येथेच राहून िमसरच्या लोकांची सेवाचाकरी करु;’
िमसरामधून येथे रानात येऊन मरण्यापेक्षा, आम्ही िमसरमध्ये गुलाम
म्हणून रािहलो असतो तर बर ेझाले असते.”

13 परतंु मोशेने उत्तर िदले, “िभऊ नका! िस्थत उभे राहा आिण
परमेश्वर आज तुम्हाला वांचवील ते पाहा. आजच्या िदवसानतंर हे
िमसरचे लोक तुम्हाला पुन्हा कधीही िदसणार नाहीत. 14 शांत
राहण्यावाचून तुम्हाला काहीच करावे लागणार नाही. परमेश्वर
तुमच्याकिरता त्यांच्याशी लढेल.”

15 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुला माझा धावा करण्याची काही
गरज नाही! इस्राएल लोकांना पुढे चालण्याची आज्ञा कर. 16 तांबड्या
समुद्रावर तुझ्या हातातली काठी उगार म्हणजे समुद्राचे दोन भाग होतील
आिण इस्राएल लोक भर समुद्रातील कोरड्या भूमीवरून चालत जाऊन
समुद्र ओलांडतील. 17 मी िमसरच्या लोकांची मने कठीण केली आहेत
म्हणून ते तुमचा पाठलाग करतील. परतंु फारो व त्याचे सवर् सनै्य,
घोडेस्वार व रथ यांच्यापेक्षा मी अिधक सामथ्यर्वान आहे, असे माझे
महात्म्य मी तुम्हाला दाखवून देईन. 18 मग िमसरच्या लोकांना समजेल
की मी गौरवशाली परमेश्वर आहे, फारो व त्याच्या घोडेस्वारांचा व रथांचा
पराभव केल्यावर िमसरचे लोक मला मान देतील.”

परमपरमेेश्वरश्वर िमसरीिमसरी ससैनै्याचान्याचा पराभवपराभव करतोकरतो.
19 इस्राएल लोकांना घेऊन जाण्यासाठी नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पुढे

चालणारा परमेश्वराचा दतू इस्राएल लोकांच्या मागे जाऊन उभा रािहला,
तेव्हा तो उंच मेघस्तभं इस्राएल लोकांच्या आघाडीवरून त्यांच्या
िपछाडीस गेला. 20 अशा रीतीने तो उंच ढग िमसरचे लोक व इस्राएल
लोक यांच्यामध्ये उभा रािहला; तेव्हा इस्राएल लोकांना प्रकाश िमळाला
परतंु िमसरच्या लोकांभोवती अधंार रािहला; त्यामुळे त्या रात्री िमसरचे
लोक इस्राएल लोकांना गाठण्यासाठी जराही त्यांच्या जवळ जाऊ शकले
नाहीत.

21 मग मोशेने तांबड्या समुद्रावर आपला हात उगारला व परमेश्वराने
पूवेर्कडून जोराचा वारा वाहावयास लािवला. तो रात्रभर वािहला. तेव्हा

समुद्र दभुगंला आिण त्यातील मागर् वाऱ्यामुळे सुकून कोरडा झाला. 22

आिण इस्राएल लोक कोरड्या वाटेवरून भर समुद्रातून पार गेले. समुद्राचे
पाणी त्यांच्या उजव्या व डाव्या बाजूला िंभती सारखे उभे रािहले. 23

त्यानतंर फारोचे सवर् घोडे, रथ व स्वार यांनी समुद्रातून इस्राएल
लोकांचा पाठलाग केला. 24 तेव्हा त्या िदवशी भल्या पहाटे परमेश्वराने
मेघस्तभंातून व अग्नीस्तभंातून खाली िमसरच्या सनै्याकडे पािहले आिण
त्यांचा गोंधळ उडवून त्यांचा पराभव केला. 25 रथांची चाके रुतल्यामुळे
रथावर ताबा ठेवणे िमसरच्या लोकांना कठीण झाले; तेव्हा ते मोठ्याने
ओरडून म्हणाले, “आपण येथून लवकर िनघून जाऊ या! कारण परमेश्वर
इस्राएलच्या बाजूने आम्हािवरुद्ध लढत आहे.”

26 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुझा हात समुद्रावर उगार म्हणजे
िंभतीसारखे उभे रािहलेले पाणी खाली पडून एकत्र होईल व ते फारोचे
घोडे, रथ व स्वार यांना बुडवून टाकील.”

27 म्हणून िदवस उजाडण्याच्या आत मोशेने आपला हात समुद्रावर
उगारला तेव्हा पाणी पिहल्यासारखे समान पातळीवर आले; तेव्हा
िमसरच्या लोकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला परतंु परमेश्वराने त्यांना
पाण्यात बुडवून टाकले. 28 पाणी पूवर्वत झाले व त्याने घोडे, रथ व
स्वारांना गडप केले आिण इस्राएल लोकांचा पाठलाग करणाऱ्या सवर्
सनै्याचा नाश झाला, त्यातले कोणीही वाचले नाही.

29 परतंु इस्राएली लोक कोरड्या भूिमवरुन भरसमुद्र ओलांडून पार
गेले. ते पाणी त्यांच्या उजव्या व डाव्या हाताला िंभतीप्रमाणे उभे रािहले.
30 तेव्हा अशा रीतीने त्या िदवशी परमेश्वराने िमसरच्या लोकांपासून
इस्राएल लोकांना वाचिवले व त्यांनी ताबड्या समुद्राच्या िकनाऱ्यावर
िमसरच्या लोकांची प्रेते पडलेली पािहली. 31 तसेच परमेश्वराने आपल्या
महान सामथ्यार्ने िमसरच्या लोकांचा पराभव केला तेही त्यांनी पािहले;
तेव्हा त्यांनी परमेश्वराचे भय धरले आिण त्यांनी त्याच्यावर व त्याचा
सेवक मोशे याच्यावरही िवश्वास ठेवला.

मोशमोशेेचचेे गीतगीत

नतंर मोशे व इस्राएल लोक परमेश्वराला हे गीत गाऊ लागले:
“मी परमेश्वराला गीत गाईन
कारण त्याने महान कृत्ये केली आहेत;

घोडा व स्वार यांना
त्याने समुद्रात फेकून िदले आहे.

2 परमेश्वर माझे सामथ्यर् आहे.
तो माझे रक्षण किरतो.
मी त्याची स्तुितस्तोत्रे गाईन;
परमेश्वर माझा देव आहे;
तो माझ्या पूवर्जाचा देव आहे;
मी त्याचे गौरव करीन.
3 परमेश्वर महान योद्धा आहे;
त्याचे नांव याव्हे आहे.

4 त्याने फारोचे रथ व स्वार यांना
समुद्रात फेकून िदले;
त्याने फारोचे उत्तम लष्करी
अिधकारी तांबड्या समुद्रात बुडिवले.

5 खोल पाण्याने त्यांना बुडिवले;
ते खोल पाण्यात दगडाप्रमाणे तळापयर्ंत बुडाले.

6 “हे परमेश्वर तुझा उजवा हात आश्चयर्कारकरीत्या बलशाली आहे;
त्या हाताने तू शत्रूंचा चुराडा करून टाकलास.

7 तुझ्या वभैवशाली सामथ्यार्ने तू तुझ्यािवरुद्ध बडं करून
उठणाऱ्यांचा नाश करतोस;
अग्नीने वाळलेल्या गवताच्या काड्या जाळाव्या तसे
तू त्यांना तुझ्या रागाने जाळून भस्म करतोस.

8 तू वाहिवलेल्या जोराच्या वाऱ्याने
पाणी राशी सारखे उंच उभे रािहले
व जोराने वाहणाऱ्या पाण्याची टणक िंभत झाली;
समुद्राचे पाणी अगदी खोलवर घट्ट टणक बनले.

9 “शत्रु म्हणाला,
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‘मी त्यांचा पाठलाग करीन, त्यांना गाठीन,
मी त्यांची सवर् संपत्ती लुटून घेईन; त्यामुळे माझा जीव तृप्त होईल.
माझ्या तलवारीने त्यांचे सवर् काही िहरावून घेईन;
माझ्या हातांनी त्यांचे सवर्काही मी स्वतः किरता घेईन.’

10 परतंु तू त्यांच्यावर फंुकर वाय ुसोडलास
आिण समुद्राच्या पाण्याने त्यांना गडप केले;
ते िशशाप्रमाणे समुद्रात खोल
पाण्यात तळापयर्ंत बुडाले.

11 “परमेश्वरासारखा, देवतांमध्ये कोण देव आहे का?
नाही! परमेश्वरा तुझ्या समान कोणी देव नाही;
तू आश्चयर्कारक, अित पिवत्र देव आहेस!
तुझे सामथ्यर् आश्चयर्कारक आहे!
तू महान चमत्कार करतोस!

12 तू तुझा उजवा हात उगारला पृथ्वीने
त्यांना िगळून टाकले.

13 तू उद्धािरलेल्या लोकांना
तू तुझ्या दयाळूपणाने चालिवले आहेस;
तुझ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना तुझ्या पिवत्र
आिण आनदंदायी प्रदेशात नेले आहेस.

14 “इतर राष्ट्र े ही गोष्ट
ऐकून भयभीत होतील;
पिलष्टी लोक भीतीने थरथरा कांपतील.

15 मग अदोमाची कुटंुबे व मवाबाचे बलवान लोक
भीतीने थरथरा कांपतील
आिण कनानी लोकांचे धयैर् पावेल.

16 तुझे सामथ्यर् पाहून ते लोक घाबरतील,
आिण परमेश्वराचे लोक म्हणजे तू तारलेले लोक िनघून पार जाईपयर्ंत
ते तुझ्या लोकांना काहीही न करता,
दगडासारखे एकाच जागी उभे राहतील;

17 तू तुझ्या लोकांना
तुझ्या वतनाच्या पवर्तावर घेऊन जाशील;
हे परमेश्वरा, तू त्यांना तुझ्या िसहांसनासाठी तयार केलेल्या
िठकाणाजवळ राहू देशील,
व तू हे परमेश्वरा तू तुझे मिंदर बांधशील.

18 “परमेश्वर सदासवर्दा राज्य करो!”
19 फारोचे घोडे, घोडेस्वार व रथ समुद्रात गेले आिण परमेश्वराने

त्यांना समुद्राच्या पाण्यात गडप केले; परतंु इस्राएल लोक भरसमुद्रातून
कोरड्या जिमनीवरून चालत पार गेले.

20 त्यानतंर अहरोनाची बहीण िमयार्म संदेष्टी िहने डफ घेतला आिण
ती व इतर िस्त्रया गाऊ व नाचू लागल्या. िमयार्म हे गीत पुन्हा पुन्हा गात
होती;

21 “परमेश्वराला गीत गा;
कारण त्याने महान कृत्ये केली आहेत.
त्याने घोडा व घोडेस्वार यांना
समुद्रात फेकून िदले आहे....”
22 मोशे इस्राएल लोकांना तांबड्या समुद्रापासून पुढे घेऊन गेला. ते

लोक शूरच्या रानात गेले; त्यांनी तीन िदवस रानातून प्रवास केला; पण
त्यांना पाणी िमळाले नाही. 23 तीन िदवस प्रवास केल्यानांतर ते लोक
मारा नांवाच्या िठकाणी पोहोंचले; तेथे पाणी होते परतंु ते फार कडू
असल्यामुळे लोकांना ते िपववेना, (म्हणूनच त्या िठकाणाचे नांव मारा
पडले).

24 लोक मोशेकडे कुरकुर करीत म्हणाले, “आता आम्ही काय
प्यावे?”

25 मोशेने परमेश्वराचा धावा केला तेव्हा परमेश्वराने त्याला एक झाड
दाखवले. मोशेने ते झाड पाण्यात टाकले तेव्हा ते पाणी गोड म्हणजे
िपण्यालायक झाले.
त्यावेळी परमेश्वराने इस्राएल लोकांना िवधी व िनयम लावून िदला;

तसेच त्याने त्यांच्या िवश्वासाची कसोटी घेतली. 26 परमेश्वर म्हणाला,
“तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या आज्ञा पाळा; ज्या गोष्टी चांगल्या
आहेत असे तो म्हणतो त्या तुम्ही करा; जर तुम्ही तुमच्या परमेश्वराच्या

आज्ञा व िवधी पाळाल तर तुम्हाला िमसरच्या लोकांप्रमाणे पीडा
भोगाव्या लागणार नाहीत आिण मी जो परमेश्वर त्या मी िमसरच्या
लोकांवर जे रोग पाठवले ते तुम्हांवर पाठिवणार नाही; मी परमेश्वर आहे;
तुम्हाला बर ेकरणारा मीच आहे.”

27 मग इस्राएल लोक प्रवास करीत एलीम या िठकाणी गेले; तेथे
पाण्याचे बारा झर ेहोते व सत्तर खजुरीची झाडे होती; तेव्हा लोकांनी तेथे
पाण्याजवळ तळ िदला.

मग इस्राएल लोक प्रवास करीत एलीम या िठकाणाहून
िनघाले व िमसरमधून िनघाल्यानतंर दसुऱ्या मिहन्याच्या
पधंराव्या िदवशी एलीम व सीनाय यांच्या दरम्यान

असलेल्या सीनायच्या रानात आले. 2 लोक पुन्हा, रानात मोशे व
अहरोन यांच्याकडे कुरकुर करु लागले; 3 ते म्हणाले, “परमेश्वराने
आम्हाला िमसरमध्येच मारून टाकले असते तर बर ेझाले असते कारण
तेथे आम्हास खावयास लागणार ेसवर् प्रकारचे अन्न भरपूर होते; परतंु
तुम्ही आम्हांस येथे रानात आणले आहे; येथे आम्ही सवर्जण भुकेने
तडफडून मरून जाऊ.”

4 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुम्हाला खाण्याकिरता मी
आकाशातून अन्न पडावे असे करीन; दर िदवशी लोकांनी आपल्याला
त्या िदवसाला पुरले एवढे अन्न बाहेर जाऊन गोळा करावे. मी सांगतो
त्याप्रमाणे लोक करतात की नाही हे पाहण्यासाठी मी हे करीन. 5

दरिदवशी लोकांनी एक िदवस पुरले एवढेच अन्न गोळा करावे, परतंु
शुक्रवारी जेव्हा ते जेवण तयार करतील तेव्हा मात्र ते जेवण दोन िदवस
पुरले इतके करावे.”

6 म्हणून मोशे व अहरोन लोकांना म्हणाले, “आज रात्री तुम्ही
परमेश्वराचे सामथ्यर् पाहाल; तेव्हा िमसरमधून तुम्हाला वाचिवणारा
परमेश्वर हाच आहे हे तुम्हाला कळेल. 7 उद्या सकाळी तुम्ही परमेश्वराचे
तेज पाहाल; तुम्ही परमेश्वराकडे तक्रार केली आिण त्याने ती ऐकली;
आिण तुम्ही उगीच आम्हाकडे पुन्हा पुन्हा तक्रार करीत आला आहात.
आता आपण जरा आराम करु या.”

8 आिण मोशे म्हणाला, “तुम्ही एक सारखी तक्रार करीत आहात;
परमेश्वराने तर तुमची तक्रार ऐकली आहे; तेव्हा आज रात्री परमेश्वर
तुम्हाला मांस देणार आहे; आिण दर िदवशी सकाळी तुम्हाला पािहजे
तेवढ्या भाकरी िमळतील; तुम्ही अहरोनाकडे व मजकडे तक्रार करीत
आहात तुम्ही माझ्या िंकवा अहरोनाच्यािवरुद्ध कुरकुर करीत नाही तर
परमेश्वरािवरुद्ध तक्रार करीत आहात हे लक्षात घ्या.”

9 मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “तू इस्राएल लोकांशी बोल; त्यांना
सांग, तुम्ही परमेश्वराकडे एकत्र या कारण त्याने तुमच्या तक्रारी ऐकल्या
आहेत.”

10 मग अहरोन सवर् इस्राएल लोकांशी बोलला. ते सवर्जण एके
िठकाणी जमले होते; अहरोन बोलत असताना सवर् लोकांनी वळून
रानाकडे पािहले; आिण त्यांना एका ढगात परमेश्वराचे तेज िदसले.

11 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 12 “मी इस्राएल लोकांच्या तक्रारी
ऐकल्या आहेत तेव्हा त्यांना सांग, ‘रात्री तुम्ही मांस खाल आिण दररोज
सकाळी तुम्हाला पािहजे िततक्या भाकरी खाल; मग परमेश्वर मी तुमचा
देव आहे हे तुम्हाला समजेल.’”

13 त्या संध्याकाळच्या वेळी, रात्र पडण्याच्या सुमारास तेथे लावे पक्षी
आले व छावणीभर ते पसरले (आिण त्यांना खाण्याकिरता इस्राएल
लोकांनी ते पकडले) आिण सकाळी छावणीच्या सभोंवती जिमनीवर दवं
पडले. 14 सूयर् उगवल्यावर दवं िवरून गेले परतंु त्या नतंर जिमनीवर
खवल्यासारखे िहमकणा एवढे कण िदसले. 15 ते पाहून इस्राएल
लोकांनी एकमेकांना िवचारले, “ते काय आहे?” त्यांनी असे िवचारले
कारण ते काय आहे हे त्यांना माहीत नव्हते. तेव्हा मोशेने त्यांना
सांिगतले, “परमेश्वर हे अन्न तुम्हाला खाण्याकिरता देत आहे. 16 परमेश्वर
म्हणतो, ‘आपल्याला जेवढ्या अन्नाची गरज आहे तेवढे प्रत्येक जणाने
घ्यावे; तुम्हापकैी प्रत्येकाने तुमच्या कुटंूबातील लोकांकिरता दर माणशी
आठवाट्या म्हणजे एक ओमर गोळा करावे.’”

17 तेव्हा इस्राएल लोकांनी तसे केले, म्हणजे प्रत्येकाने हे अन्न गोळा
करून घेतले. 18 लोकांनी ते आपल्या कुटंुबातील प्रत्येकास िदले; ते
मोजल्यानतंर प्रत्येकासाठी पुरसेे भरले; परतंु कमी अिधक गोळा केले
असले तरी ते कधीही कमी िंकवा जास्त नव्हते कारण प्रत्येक जण
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आपल्या स्वतःसाठी व आपल्या घरातील सवर् माणसास पुरले एवढे
गोळा करी.

19 मोशेने लोकांना सांिगतले, “दसुऱ्या िदवसासाठी ते अन्न ठेवू
नका.” 20 परतंु लोकांनी मोशेचे ऐकले नाही, काही लोकांनी त्या
अन्नातून काही बाकी ठेवले आिण त्या ठेवलेल्या अन्नात िकडे पडले व
त्याची घाण येऊ लागली. तेव्हा असे करणाऱ्यावर मोशे फार रागावला.

21 दर िदवशी ते लोक आपल्याला पुरसेे अन्न गोळा करीत परतंु
दपुारी सूयार्च्या उष्णतेमुळे ते अन्न िवतळून जाई व नाहीसे होई.

22 शुक्रवारी लोकांनी दपु्पट अन्न म्हणजे दर माणशी सोळा वाट्या
िंकवा दोन ओमर अन्न गोळा केले. तेव्हा सवर् पुढारी लोक मोशेकडे आले
व त्यांनी हे त्याला कळिवले.

23 मोशेने त्यांना सांिगतले, “हे असे होईल असे परमेश्वराने सांिगतले
होते; हे असे झाले कारण उद्या शब्बाथ िदवस आज तुम्हाला लागणारे
सवर् अन्न िशजवून तयार ठेवावे परतंु उरलेले दसुऱ्या िदवशी सकाळसाठी
ठेवावे.”

24 म्हणून लोकांनी उरलेले अन्न दसुऱ्या िदवसाकिरता ठेवले आिण
त्यातील थोडे ही वाईट झाले नाही िंकवा त्यात कोठेही िकडे पडले
नाहीत.

25 शिनवारी मोशेने लोकांना सांिगतले, “आज शब्बाथ िदवस म्हणजे
िवसावा घेण्याचा आिण परमेश्वराची उपकार स्तुती करण्याचा िवशेष
िदवस आहे; तेव्हा तुम्हापकैी कोणीही बाहेर जाऊ नये तर तुम्ही काल
गोळा केलेल्या अन्नातून जेवण खावे. 26 तुम्ही सहा िदवस अन्न गोळा
करावे परतंु आठवड्याचा सातवा िदवस हा िवसाव्याचा िदवस आहे; या
िदवशी अन्न िमळणार नाही.”

27 शिनवारी काही लोक अन्न गोळा करावयास बाहेर गेले परतंु त्यांना
काहीच िमळाले नाही. 28 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “माझ्या
आज्ञा व माझे िनयम पाळावयास तुम्ही कोठवर नाकारणार? 29 पाहा
तुम्ही िवसावा घ्यावा यासाठी परमेश्वराने शब्बाथ िदवस बनिवला आहे;
म्हणून शुक्रवारी परमेश्वर तुम्हाला दोन िदवस पुरले एवढे अन्न देतो, तेव्हा
शब्बाथ िदवशी तुम्ही आहात तेथे बसून िवसावा घ्यावा.” 30 म्हणून मग
लोक शब्बाथ िदवशी िवसावा घेऊ लागले.

31 लोक त्या िवशेष अन्नाला “मान्ना” म्हणू लागले; ते धण्यासारखे
पांढऱ्या रगंाचे होते त्याची चव मध घालून केलेल्या सपाट पोळी सारखी
होती. 32 मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने सांिगतले, ‘या अन्नातील
आठवाट्या म्हणजे एक ओमर इतके िंकवा एका एफाचा दहावा भाग
इतके अन्न तुमच्या पुढील िपढ्यांसाठी राखून ठेवा म्हणजे मग तुम्हाला
िमसर देशातून काढून नेल्यावर मी तुम्हाला रानात कसे अन्न िदले हे
त्यांना समजेल.’”

33 तेव्हा मोशेने अहरोनाला सांिगतले, “एक मोठ्या तोंडाचे खोल
भांडे घे आिण त्यात आठवाट्या म्हणजे एक ओमर मान्ना घाल. तो
परमेश्वरापुढे सादर करण्यासाठी देव तो आपल्या पुढील िपढ्यांसाठी
राखून ठेव.” 34 मग अहरोनाने, परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञ
प्रमाणे केले. अहरोनाने परमेश्वराच्या आज्ञापटा पुढे मान्ना भरलेले ते भांडे
ठेवले. 35 इस्राएल लोक तो मान्ना चाळीस वषेर् म्हणजे वस्ती असलेल्या
देशाला पोहोंचेपयर्ंत म्हणजे कनान देशाच्या सरहद्दीला पोहोंचेपयर्ंत,
खात होते. 36 एक ओमर मान्ना म्हणजे त्यांचा मोजमापाप्रमाणे सुमारे
आठवाट्या िंकवा “एका एफाचा दहावाभाग” होता.

सवर् इस्राएल लोक सीनच्या रानातून एकत्र प्रवास करत गेले,
परमेश्वराने त्यांना आज्ञा केल्याप्रमाणे ते िठकिठकाणाहून
प्रवास करत रफीदीम येथे गेले आिण त्यांनी तेथे तळ िदला;

तेथे त्यांना प्यावयास पाणी नव्हते. 2 तेव्हा इस्राएल लोक मोशेिवरुद्ध
उठले व त्याच्याशी भांडू लागले. ते म्हणाले, “आम्हाला प्यावयास पाणी
दे.”
मोशे त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझ्यािवरुद्ध का उठला आहात? तुम्ही

परमेश्वराची परीक्षा का पाहात आहात?”
3 परतंु लोक तहानेने कासावीस झाले होते म्हणून ते मोशेकडे कुरकुर

करीतच रािहले; ते म्हणाले, “तू आम्हाला िमसर देशातून बाहेर का
आणलेस? आमची मुलेबाळे, गुरढेोर ेयांना पाण्यावाचून मारण्यासाठी
तेथून आम्हाला तू येथे आणलेस काय?”

4 तेव्हा मोशे परमेश्वराकडे धावा करून म्हणाला, “मी ह्या लोकांना
काय करु? ते मला ठार मारावयास उठले आहेत.”

5 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू इस्राएल लोकांपुढे जा. त्यांच्यापकैी
काही वडीलधारी म्हणजे पुढारी माणसे तुजबरोबर घे. नाईल नदीच्या
पाण्यावर तू जी काठी आपटली होतीस ती तू तुझ्याबरोबर घे. 6 होरबे
डोंगरावरील एका खडकावर म्हणजे िसनाय डोंगरावरील एका खडकावर
मी तुझ्या पुढे उभा राहीन, त्या खडकावर ती आपट म्हणजे त्या
खडकातून पाणी बाहेर येईल. मग लोकांनी ते प्यावे.”
मोशेने हे सवर् केले आिण इस्राएल लोकांच्या विडलधाऱ्या माणसांनी

म्हणजे पुढाऱ्यांनी ते पािहले. 7 मोशेने त्या िठकाणाचे नांव मरीबा व
मस्सा ठेवले; कारण या िठकाणी इस्राएल लोकांनी परमेश्वरािवरुद्ध बडं
केले आिण त्यांनी त्याची परीक्षा पािहली. परमेश्वर त्यांच्याबरोबर आहे
िंकवा नाही हे त्यांना पाहावयाचे होते.

8 रिफदीम येथे अमालेकी लोक इस्राएल लोकांवर चालून आले आिण
त्यांनी त्यांच्याशी लढाई केली. 9 तेव्हा मोशे यहोशवाला म्हणाला,
“काही लोकांना िनवड व त्यांना घेऊन उद्या अमालेकांशी लढाई कर;
देवाने मला िदलेली काठी हातात धरून मी टेकडीच्या माथ्यावर उभा
राहीन.”

10 यहोशवाने मोशेची आज्ञा मानली व त्याप्रमाणे दसुऱ्या िदवशी तो
अमालेकी लोकांिवरुद्ध लढावयास गेला त्यावेळी मोशे,अहरोन व हूर हे
टेकडीच्या माथ्यावर गेले. 11 जेव्हा मोशे हात वर करी तेव्हा लढाईत
इस्राएलाची सरशी होई; परतंु जेव्हा तो हात खाली करी तेव्हा िपछेहाट
होई.

12 काही वेळाने मोशेचे हात थकून गेले. मोशे बरोबर असलेल्या
लोकांना मोशेचे हात वर धरून ठेवण्यासाठी काही मागर् शोधावयाचा
होता. म्हणून त्यांनी मोशेला बसण्याकिरता मोठा दगड त्याच्या खाली
ठेवला; नतंर एका बाजूने अहरोन व दसुऱ्या बाजूने हूर यांनी आधार
देऊन मोशेचे हात सूयर् मावळेपयर्ंत तसेच वर धरून ठेवले. 13 तेव्हा
यहोशवाने या लढाईत तलवारीच्या धारनेे अमालेकांचा पराभव केला.

14 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “लढाई िवषयींच्या ह्या सवर् गोष्टी
पुस्तकात िलहून ठेव म्हणजे येथे काय झाले त्यािवषयी लोकांना आठवण
राहील; आिण यहोशवाला सांग कारण मी अमालेकी लोकांना
पृथ्वीतलावरून नक्की पूणर्पणे नष्ट करीन.”

15 मग मोशेने एक वेदी बांधली व ितला “परमेश्वर माझे िनशाण.” असे
नांव िदले. 16 आिण तो म्हणाला, “परमेश्वराच्या िंसहासानावर हात
उचलल्यामुळे परमेश्वराचे अमालेकांशी िपढ्यािन्पढ्या यधु्द होईल.”

मोशमोशेेचाचा सासरासासरा सल्लासल्ला ददेेतोतो

मोशेचा सासरा इथ्रो, िमद्यानाचा याजक होता. मोशे व
इस्राएल लोक यांना देवाने अनेक मागार्नी मदत केली तसेच
त्यांना त्याने िमसर देशातून सोडवून बाहेर आणले यासंबधंी

इथ्रोने ऐकले; 2 तेव्हा तो देवाच्या पवर्ताजवळ म्हणजे होरबे िंकवा
सीनाय पवर्ताजवळ, जेथे मोशेने तळ िदला होता तेथे मोशेला भेटावयास
गेला इथ्रोने मोशेची बायको िसप्पोरा िहलाही बरोबर आणले; (िसप्पोरा
मोशे बरोबर नव्हती कारण त्याने ितला माहेरी पाठवले होते.) 3 इथ्रोने
मोशेच्या दोन मुलांनाही बरोबर आणले. पिहल्या मुलाचे नांव गेषोर्म होते
कारण त्याचा जन्म झाला त्यावेळी मोशे म्हणाला होता, “मी या देशात
परका आहे.” 4 दसुऱ्या मुलाचे नांव एलीएजर असे होते, कारण तो
जन्मला तेव्हा मोशे म्हणाला होता, “माझ्या विडलांचा देव याने मला
मदत केली व मला िमसरच्या राजाच्या हातातून वाचिवले.” 5 तेव्हा
इथ्रो रानात देवाच्या पवर्ताजवळ म्हणजे सीनाय पवर्ताजवळ जेथे मोशेने
तळ िदला होता तेथे मोशेची बायको िसप्पोरा व त्याची दोन मुले यांना
बरोबर घेऊन गेला.

6 इथ्रो ने मोशेला िनरोप पाठवला, “मी तुझा सासरा, इथ्रो, तुझी
बायको व ितची दोन मुले यांना घेऊन तुझ्याकडे आलो आहे.”

7 तेव्हा मोशे आपल्या सासऱ्याला भेटावयास सामोरा गेला; त्याने
त्याच्यापुढे लवून त्याला नमन केले, आिण त्याचे चंुबन घेतले. त्या
दोघांनी एकमेकांची खशुाली िवचारली. नतंर ते अिधक बोलणे
करावयास मोशेच्या तबंूत गेले. 8 परमेश्वराने इस्राएली लोकांसाठी जे जे
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केले ते सवर् मोशेने इथ्रोस सांिगतले. िमसर देशाचा राजा फारो व त्याचे
लोक ह्यांचे परमेश्वराने काय केले तसेच िमसरहून प्रवास करताना काय
काय संकटे आली व कसा त्रास झाला आिण परमेश्वराने त्या सवार्ंतून
दरवेळी इस्राएल लोकांना कसे वाचवले ती सवर् हकीकत मोशेने इथ्रोस
सांिगतली.

9 परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्या
ऐकल्यावर आिण िमसरच्या लोकांपासून परमेश्वराने इस्राएल लोकांना
स्वततं्र केले म्हणून इथ्रोला फार आनदं झाला. 10 तो म्हणाला,
“परमेश्वराची स्तुती असो
कारण त्याने फारोच्या तावडीतून
व िमसरच्या लोकांपासून तुम्हाला स्वततं्र केले आहे.

11 परमेश्वर सवर् देवांहून महान आहे
हे आता मला कळाले, कारण इस्राएल लोकापेक्षा स्वतःला चांगले
मानीत असलेल्या इतर लोकांचे त्याने काय केले हे मला समजले.”

12 मग इथ्रोने देवाला यज्ञ व अपर्णे केली. नतंर अहरोन व इस्राएल
लोकांमधील वडीलधारी माणसे म्हणजे पुढारी देवाची िवशेष उपासना
करावी म्हणून मोशेचा सासरा इथ्रो याच्याबरोबर जेवावयास आले.

13 दसुऱ्या िदवशी मोशेला लोकांचा न्यायिनवाडा करण्याचे िवशेष
काम होते. लोक खूप असल्यामुळे त्यांना िदवसभर मोशेसमोर उभे रहावे
लागले.

14 मोशेला इस्राएल लोकांचा न्यायिनवाडा करताना इथ्रोने पािहले
तेव्हा त्याने त्याला िवचारले, “तू असे का करीत आहेस? तू एकटाच
न्यायिनवाडा का करीत आहेस? आिण लोक न्यायिनवाड्यासाठी
िदवसभर तुझ्याकडे का येतात?”

15 मोशे आपल्या सासऱ्यास म्हणाला, “आपल्या अडचणी व आपले
प्रश्न या संबधंी देवाचा काय िनणर्य आहे ते िवचारण्यासाठी लोक
माझ्याकडे येतात. 16 लोकांचा काही भांडणतटंा असेल तर ते
माझ्याकडे येतात तेव्हा कोणत्या माणसाचे म्हणणे खर ेआहे हे मी
ठरिवतो. ह्याप्रमाणे मी लोकांना देवाचे िनयम व िवधी यांचे िशक्षण देतो.”

17 परतंु मोशेचा सासरा त्याला म्हणाला, “हे तू करतोस ते चांगले
नाही. 18 तुझ्या एकट्यासाठी हे काम फार आहे त्यामुळे तू थकून
जातोस व लोकही थकून जातात हे काम तुला एकट्याला करवणार
नाही. 19 तू लोकांची गाऱ्हाणी ऐकत असावेस व त्याचबरोबर त्यांसंबधंी
देवाकडे बोलतही रहावेस असा मी तुला सल्ला देतो, त्यात देव
तुझ्याबरोबर असो अशी मी प्राथर्ना करतो. 20 तू लोकांना देवाचे िनयम
व िवधी या संबधंी िशक्षण दे; आिण ते त्यांनी मोडू नयेत अशी ताकीद
त्यांना दे; लोकांनी आपल्या जीवनात योग्य मागार्ने चालावे व त्यासाठी
त्यांनी काय करावे यािवषयी त्यांना तू समजावून सांग.

21 “तू लोकांमधून कतर्बगार देवाला िभणार,े व िवश्वासू, पसेै खाऊन
आपला िनकाल बदलून अन्याय न करणार ेअसे लोक िनवडून घे; त्यांना
हजार लोकांवर, शभंर लोकावर, पन्नास लोकावर आिण दहा लोकांवर
नायक म्हणून नेम. 22 ह्या नायक लोकांनी लोकांचा न्यायिनवाडा
करावा; जर अगदी महत्वाची बाब असेल तर ितचा न्यायिनवाडा
करण्याकिरता तो वाद नायकांनी तुझ्याकडे आणावा, परतंु साध्या
प्रकरणांसंबधंी त्यांनी स्वतः िनणर्य द्यावेत. अशा प्रकार ेतुझे काम सोपे
होईल तसेच तुझ्या कामात ते वाटेकरी होतील. 23 तू असे करशील व
परमेश्वराची तशी इच्छा असेल तर तुझे काम करीत राहणे तुला शक्य
होईल, आिण त्याचवेळी लोकांचे प्रश्न सुटून ते घरी जाऊ शकतील.”

24 तेव्हा मोशेने इथ्रोच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. 25 त्याने इस्राएल
लोकांतून चांगले लोक िनवडले आिण त्यांना हजार हजार, शभंर शभंर
पन्नास पन्नास व दहादहावर नायक म्हणून नेमले. 26 ते लोकांवर
न्यायाधीश झाले. लोक सतत नायकाकडे आपली गाऱ्हाणी आणू लागले
व मोशेला फार महत्वाच्या प्रकणांबद्दलच िनकाल देण्याचे काम करावे
लागे.

27 मग थोड्याच िदवसांनी मोशेने आपला सासरा इथ्रो याला िनरोप
िदला आिण इथ्रो माघारी आपल्या घरी गेला.

इस्राएलशीइस्राएलशी ददेेवाचावाचा पिवत्रपिवत्र करारकरार

िमसरमधून प्रवासास िनघाल्यानतंर ितसऱ्या मिहन्यात
इस्राएल लोक सीनायाच्या रानात पोहोंचले. 2 ते लोक
रफीदीम सोडून सीनायच्या रानात आले होते; त्यांनी होरबे

म्हणजे सीनाय पवर्ताजवळ आपला तळ िदला. 3 मग मोशे पवर्तावर
देवाला भेटावयास गेला तो पवर्तावर असताना देव त्याला म्हणाला, “तू
या इस्राएल लोकांना म्हणजे याकोबाच्या वंशजांना सांग, 4 ‘मी माझ्या
शत्रुंचे काय करतो ते तुम्ही पािहले आहे. िमसरच्या लोकांचे मी काय केले
आहे आिण गरुड पक्षी आपल्या िपल्लांना सुरिक्षत जागी जसा नेतो तसेच
िमसरच्या लोकांच्या तावडीतून सुरिक्षतपणे तुम्हाला येथे आणले तेही
तुम्ही पािहले आहे. 5 म्हणून मी आता तुम्हाला सांगतो की तुम्ही माझ्या
आज्ञांचे व माझ्या कराराचे पालन करावे; असे तुम्ही कराल तर तुम्ही
खास माझे लोक व्हाल हे सवर् जग माझे आहे परतंु त्यातील सवर्
लोकांतून मी तुम्हाला िनवडून घेईन आिण तुम्ही खास माझे लोक व्हाल.
6 तुम्ही एक पिवत्र राष्ट्र-याजक लोकांचे राज्य व्हाल’ या सवर् गोष्टी, मोशे,
तू इस्राएल लोकांस सांग.”

7 तेव्हा मोशे पवर्तावरून खाली आला, व त्याने इस्राएल मधील
विडलधाऱ्या माणसांना म्हणजे पुढाऱ्यांना एकत्र बोलावले; परमेश्वराने
त्याला आज्ञा केल्याप्रमाणे सवर् गोष्टी त्याने त्यांना सांिगतल्या; 8 आिण
सवर् लोकांनी एकमुखाने उत्तर िदले; ते म्हणाले, “परमेश्वराने
सांिगतलेल्या सवर् आज्ञा आम्ही पाळू.”
मग मोशे पुन्हा पवर्तावर देवाला भेटावयास गेला आिण लोक त्याच्या

आज्ञा पाळतील असे त्याने देवाला सांिगतले. 9 आिण परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “मी दाट ढगात येऊन तुझ्याशी बोलेन आिण माझे
तुझ्याबरोबरचे बोलणे सवर् इस्राएल लोकांना ऐकू जाईल; मी हे ह्यासाठी
करीन की त्यामुळे तू सांिगतलेल्या सवर् गोष्टीवर ते नेहमी िवश्वास
ठेवतील.”
मग मोशेने लोकांचे म्हणणे परमेश्वराला सांिगतले.
10 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “आज आिण उद्या माझ्या िवशेष

भेटीसाठी लोकांना पिवत्र कर; त्यांनी कपडे स्वच्छ धुवावेत. 11 व
ितसऱ्या िदवशी माझ्या भेटीसाठी तयार राहावे कारण ितसऱ्या िदवशी
परमेश्वर सीनाय पवर्तावर उतरले आिण सवर् लोक मला पाहतील. मग
मोशेने लोकांचे म्हणणे परमेश्वराला सांिगतले. 12 परतंु लोकांना
पवर्तापासून दरू राहाण्यास तू सांग; तेथे तू एक सीमारषेा काढ आिण
लोकांनी ती ओलांडू नये असे तू त्यांना बजावून सांग; जर कोणा
माणसाचा िंकवा जनावराचा पवर्ताला स्पशर् झाला तर त्याला दगडाने
िंकवा बाणाने मारून टाकावे. परतंु त्याला कोणीही स्पशर् करु नये.
िंशगाचा आवाज ऐकू येईपयर्ंत लोकांनी थांबावे. तो आवाज ऐकल्यावर ते
पवर्त चढून जाऊ शकतील.”

14 मग मोशे पवर्तावरून खाली उतरला; तो लोकांकडे गेला व
देवाच्या भेटीसाठी त्याने त्यांना पिवत्र केले. लोकांनी आपले कपडे धुवून
स्वच्छ केले.

15 मग मोशे लोकांना म्हणाला, “तीन िदवस तुम्ही देवाची भेट
घेण्यासाठी तयार राहा. तो पयर्ंत पुरुषांनी िस्त्रयांना स्पशर् करु नये.”

16 तीन िदवसानतंर पवर्तावर िवजांचा लखलखाट व गडगडाट
झाला; पवर्तावर एक दाट ढग उतरला आिण रणिंशगाचा फार मोठा
आवाज झाला. तेव्हा छावणीत राहाणार ेसवर् लोक घाबरले. 17 नतंर
मोशेने लोकांना छावणीतून बाहेर काढून देवाला भेटावयास
पवर्ताजवळच्या जागी नेले. 18 सीनाय पवर्त धुराने झाकून गेला.
भट्टीतून येणाऱ्या धुरासारखा धूर पवर्तातून वर आला. परमेश्वर पवर्तावर
अग्नीतून उतरला म्हणून असे झाले; आिण सवर् सीनाय पवर्त थरथरु
लागला. 19 िंशगाचा आवाज मोठमोठा होऊ लागला. मोशे देवाबरोबर
जेंव्हा जेंव्हा बोलला तेंव्हा तेंव्हा देवाने त्याला मेघगजर्नेसारख्या
आवाजाने उत्तर िदले.

20 याप्रमाणे परमेश्वर स्वगार्तून सीनाय पवर्ताच्या िशखरावर उतरला
आिण त्याने मोशेला बोलावून आपल्या बरोबर पवर्ताच्या िशखरावर
येण्यास सांिगतले. तेव्हा मोशे पवर्तावर गेला.
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21 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू खाली जा आिण लोकांना बजावून
सांग की त्यांनी माझ्याजवळ येऊ नये व माझ्याकडे बघू नये. जर ते तसे
करतील तर बरचे जण मरतील. 22 तसेच याजक लोकांनाही सांग की
माझ्या भेटीस माझ्याजवळ येताना आपणांस पिवत्र करून यावे; तसे
केले नाही तर मी त्यांना िशक्षा करीन.”

23 मोशेन परमेश्वराला सांिगतले, “परतंु लोक पवर्तावर येऊ शकणार
नाहीत, कारण तू स्वतः आम्हाला एक सीमारषेा आखावयास व लोकांनी
ती रषेा ओलाडंून पिवत्र भूिमवर येऊ नये असे सांिगतलेस.”

24 परमेश्वर त्याला म्हणाला, “तू खाली लोकांकडे जा व मागे येताना
अहरोनाला तुझ्याबरोबर परत आण, परतंु याजक िंकवा इतर लोकांना
इकडे येऊ देऊ नको; ते जर माझ्याजवळ येतील तर मी त्यांना िशक्षा
करीन.”

25 तेव्हा मोशे लोकांकडे खाली गेला व त्याने त्यांना या गोष्टी
सांिगतल्या.

दहादहा आज्ञाआज्ञा

मग देव म्हणाला,
2 “मी याव्हे तुझा प्रभू, तुझा देव आहे. तुम्ही िमसरमध्ये
गुलाम होता तेव्हा मीच तुम्हाला तेथून गुलामिगरीतून

सोडवून आणले.
3 “माझ्या िशवाय इतर कोणत्याही दवैतांची तू उपासना करु नयेस.
4 “तू आपल्यासाठी कोरीव मूतीर् करु नकोस; वर आकाशातील, खाली
पृथ्वीवरील व पृथ्वीखालच्या जलातील कशाचीही प्रितमा करु नकोस;
5 त्यांची उपासना करू नको; िंकवा त्यांची सेवा करु नकोस; कारण मी
परमेश्वर तुझा देव आहे; मी ईष्यार्वान देव आहे, जे माझ्यािवरुद्ध पाप
करतात, माझा द्वेष करतात ते माझे शत्रू बनतात; मी त्यांना िशक्षा करीन;
मी त्यांच्या मुलांना ितसऱ्या चौथ्या िपढीपयर्ंत विडलांच्या अपराधाबद्दल
िशक्षा करतो; 6 परतंु जे माझ्यावर प्रेम करतात व माझ्या आज्ञा
पाळतात अशांच्या हजारो िपढ्यांवर मी दया करतो.
7 “परमेश्वर देवाचे नांव तू व्यथर् घेऊ नकोस; परमेश्वराच्या नांवाचा
उपयोग तू अयोग्य गोष्टीसाठी करु नकोस; जर कोणी तसे करील तर तो
दोषी ठरले आिण परमेश्वर त्याला िनदोर्ष ठरिवणार नाही.
8 “शब्बाथ िदवस हा पिवत्र िदवस म्हणून पाळण्याची आठवण ठेव; 9

आठवड्यातील सहा िदवस तू तुझे कामकाज करावेस; 10 परतंु सातवा
िदवस तुझा देव परमेश्वर याच्या सन्मानासाठी िवसाव्याचा िदवस आहे
म्हणून त्या िदवशी तू, तुझे मुलगे तुझ्या मुली, तुझे गुलाम व तुझ्या गुलाम
स्त्री यांनी तसेच तुझी गुरढेोर ेव तुझ्या गावात राहाणाऱ्या परकीयांनीही
कोणतेही कामकाज करु नये; 11 कारण परमेश्वराने सहा िदवस काम
करून आकाश, पृथ्वी, समुद्र व त्यांतील सवर् काही उत्पन्न केले आिण
त्यानतंर सातव्या िदवशी िवसावा घेतला; या प्रमाणे परमेश्वराने शब्बाथ
िदवस हा िवसाव्याचा िवशेष िदवस म्हणून आशीवार्द देऊन तो पिवत्र
केला आहे.
12 “तू आपल्या बापाचा व आपल्या आईचा मान राख म्हणजे त्यामुळे
परमेश्वर तुझा देव जो देश तुला देत आहे त्या देशात तुला दीघार्यषु्य
लाभेल.
13 “कोणाचाही खून करु नकोस.
14 “व्यिभचार करु नकोस.
15 “चोरी करु नकोस.
16 “तू आपल्या शेजाऱ्यािवरुद्ध खोटी साक्ष देऊ नकोस.
17 “तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लोभ धरु नकोस; त्याच्या
बायकोचा लोभ धरु नकोस; त्याचा गुलाम, त्याची स्त्री गुलाम, बलै,
गाढव िंकवा त्याच्या मालकीचे जे काही असेल त्या कशाचाही लोभ धरु
नकोस.”

लोकांनालोकांना ददेेवाचीवाची भीतीभीती वाटतवाटतेे

18 ह्या वेळेपयर्ंत तेथील लोकांनी पवर्तावरील ढगांचा गडगडाट
ऐकला, िवजांचा चकचकाट पािहला व पवर्तातून धूर वर चढताना
पािहला; तेव्हा लोक घाबरले व भीतीने त्यांचा थरकांप झाला. ते
पवर्तापासून दरू उभे रािहले. 19 नतंर लोक मोशेला म्हणाले, “तुला जर

आमच्याशी बोलावयाचे असेल तर तू खशुाल बोल; आम्ही ऐकू; परतंु
कृपा करून देवाला आमच्याशी बोलू देऊ नकोस; तो बोलेल तर आम्ही
मरुन जाऊ.”

20 मग मोशे लोकांना म्हणाला, “िभऊ नका! कारण परमेश्वर तुम्हावर
प्रीती करतो हे दाखिवण्यासाठी आिण तुम्ही त्याचा मान राखून त्याचे
भय धरावे व पाप करु नये हे दाखिवण्यासाठी तो आला आहे.”

21 नतंर मोशे, ढगांच्या दाट अधंारात, जेथे देव होता तेथे त्याला
भेटावयास गेला, तो पयर्ंत लोक पवर्तापासून लांब उभे रािहले. 22 मग
परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू इस्राएल लोकांना असे सांग, मी तुमच्याशी
आकाशातून बोललो हे तुम्ही प्रत्यक्ष पािहले आहे. 23 माझ्या स्पधेर्त
तुम्ही सोन्या चांदीच्या मूतीर् करु नये असे खोटे देव तुम्ही करता कामा
नये.

24 “माझ्यासाठी मातीची एक िवशेष वेदी बांधा आिण ितच्यावर
आपली शेरडेमेंढर ेव गुरढेोर ेह्यांची होमापर्णे व शांत्यपर्णे वाहा; माझी
आठवण व्हावी म्हणून मी सांगतो त्या प्रत्येक जागी हे करा मग मी येईन
व तुम्हाला आशीवार्द देईन. 25 तुम्ही जर दगडाची वेदी बांधणार असाल
तर ती िचऱ्याच्या दगडाची नसावी; जर वापरावयाचा दगड िचऱ्याचा
बनिवण्यासाठी तू त्याला कसले हत्यार लावशील तर ती वेदी मी मान्य
करणार नाही. 26 आिण वेदीकडे जाण्यासाठी तुम्ही पायऱ्या करु नका
कारण पायऱ्यांवरून वेदीकडे चढून जाताना लोकांना तुमची नन्गता
िदसेल.”

ददूसूरसरे ेिनयमिनयम वव आज्ञाआज्ञा

मग देव मोशेला म्हणाला, “जे इतर िनयम तू इस्राएल
लोकांना लावून द्यावेत ते हे:

2 “तुम्ही जर एखादा इस्राएली गुलाम िवकत घेतला तर
त्याने फक्त सहा वषेर् काम करावे; सहा वषार्नतंर सातव्या वषीर् तो मुक्त
होऊन स्वततं्र होईल; भरपाई म्हणून तो तुझे काही देणे लागणार नाही.
3 जर तो सडा आला असेल तर त्याने मुक्त होताना एकटेच िनघून जावे;
परतंु जर तो त्याची बायको घेऊन आला असेल तर त्याने त्याच्या
बायकोला घेऊन जावे. 4 जर तो सडा आला असेल तर त्याच्या
मालकाने त्याला बायको करून द्यावी; ितला मुले िंकवा मुली झाल्या
असतील तर त्याची बायको व ितची मुलेबाळे मालकाच्या मालकीची
राहतील; आपली सेवा पूणर् करताच त्याला एकट्याला मुक्त केले जाईल.

5 “पण जर कदािचत आपल्या मालकाबरोबर राहाण्याचे तो ठरिवल
तर मग ‘मी माझ्या मालकावर व माझ्या बायकोमुलांवर प्रेम करतो, मी
मुक्त होऊ इिच्छत नाही, मी मालकाकडेच राहातो,’ असे त्याने म्हटले
पािहजे. 6 असे झाले तर त्याच्या मालकाने त्याला देवासमोर अथवा
न्यायधीशासमोर आणावे; त्याने त्याला दाराजवळ िंकवा दरवाजाच्या
लाकडी चौकटीजवळ न्यावे आिण अरीच्या अणकुचीदार टोकाने त्याचा
कान टोचावा; मग तो गुलाम त्या मालकाची आयषु्यभर चाकरी करील.

7 “एखाद्या माणसाने आपली मुलगी गुलाम म्हणून िवकण्याचे ठरिवले
तर ितच्या मुक्ततेचे िनयम पुरुषगुलामाच्या मुक्तते सारखे नाहीत. 8 जर
मालक ितच्यावर खूष नसेल तर त्याने ितला परत ितच्या बापाला
िवकावे; जर त्याने ितच्याबरोबर लग्न करावयाचे कबूल केले असेल तर
ितला परक्याला िवकण्याचा त्याला अिधकार नाही. 9 ितला आपल्या
मुलाशी लग्न करून देण्यासाठी ठेवून घ्यावयाचे असेल तर त्याने ितला
गुलामस्त्रीप्रमाणे नव्हे तर मुलीप्रमाणे वागवावे.

10 “मालकाने दसुऱ्या स्त्रीशी लग्न केले तर त्याने पिहल्या बायकोस
अन्नवस्त्र कमी पडू देऊ नये तसेच ितला लागणाऱ्या इतर वस्तू देणे व
ितच्याशी बायको या नात्याने व्यवहार करणे चालू ठेवावे कारण तसा
ितला त्याच्यािवरुद्ध हक्क आहे. 11 ह्या तीन गोष्टी त्याने ितच्यासाठी
कराव्यात आिण त्या केल्या नाहीत तर मग ती त्याला काही खडंणी न
देता मुक्त होईल; ती त्याचे काही देणे लागणार नाही.

12 “कोणी एखाद्याला मारले व त्यामुळे तो मेला तर त्याला अवश्य
िजवे मारावे. 13 परतंु जाणूनबुजून न ठरिवता, अपघाताने एखाद्याचे
हातून कोणी मेले तर देवाने हे घडू िदले असे समजावे. लोक
सुरािक्षततेसाठी जाऊ शकतील अशा काही खास जागा मी िनवडीन तो
माणूस आपल्या सुरिक्षततेसाठी मी िनवडलेल्या िवशेष िठकाणापकैी एके
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जागी पळून जाऊ शकेल. 14 परतंु जर कोणी एकाने जाणूनबुजून व
ठरवून रागाने िंकवा द्वेषाने दसुऱ्या माणसाला ठार मारले तर मात्र त्याला
िशक्षा करावी; त्याला वेदीपासून खेचून आणून ठार मारावे.

15 “जो माणूस आपल्या आईबापास मारहाण करील त्याला अवश्य
ठार मारावे.

16 “जो कोणी एखाद्याला चोरून नेऊन गुलाम म्हणून िवकेल िंकवा
गुलाम म्हणून स्वतःकडे ठेवेल तर त्याला अवश्य िजवे मारावे.

17 “जो कोणी आपल्या बापाला िंकवा आईला िशव्याशाप देईल त्या
माणसाला अवश्य िजवे मारावे.

18 “दोघे जण भांडत असताना एकाने दसुऱ्याला दगड िंकवा ठोसा
मारला आिण त्यामुळे जर दसुरा मेला नाही तर मारणाऱ्याला िजवे मारु
नये. 19 जर मारलेल्या माणसाला काही िदवस िबछान्यात पडून राहावे
लागले तर मारणाऱ्याने त्याला त्याच्या वाया गेलेल्या वेळेबद्दल नुकसान
भरपाई द्यावी व तो माणूस बरा होईपयर्ंत त्याच्यासाठी लागणारा खचर्
द्यावा.

20 “काही वेळा लोक आपल्या गुलामाला िंकवा गुलाम स्त्रीला छडीने
मारहाण करतात त्यामुळे जर तो गुलाम िंकवा ती गुलाम स्त्री मेली तर
त्यांना मारणाऱ्याला अवश्य िशक्षा करावी; 21 आिण जर तो गुलाम िंकवा
गुलाम स्त्री मेली नाही आिण काही िदवसांनी तो िंकवा ती बरी झाली तर
त्यांना मारणाऱ्याला खनुा बद्दलची िशक्षा होणार नाही कारण मालकाने
त्यांना िकमत देऊन िवकत घेतले आहे; आिण ते त्याचे गुलाम आहेत.

22 “दोघे जर मारामारी करीत असतील व त्यांचा धक्का एखाद्या गरोदर
बाईला लागला आिण त्या बाईचा गभर्पात झाला पण ितला इतर
कोणतीही इजा झाली नाही तर ज्याचा धक्का ितला लागला ितचा नवरा
न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने जो दडं ठरवील तो दडं त्याने द्यावा. 23 परतंु
त्या बाईला जास्त इजा झाली असेल तर त्या माणसाला िशक्षा करावी;
जर एखाढ्या माणसाला ठार मारण्यात आले असेल तर त्या कृत्याला
जबाबदार असणाऱ्या माणसाला ठार मारावे. म्हणजे िजवाबद्दल जीव.
24 डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात, हाताबद्दल हात, पायाबद्दल
पाय, 25 चटक्याबद्दल चटका, ओरखड्याबद्दल ओरखडा, व
जखमेबद्दल जखम असा बदला घ्यावा.

26 “जर एखाद्याने आपल्या गुलामाच्या िंकवा गुलाम स्त्रीच्या
डोळ्यावर मारल्यामुळे त्याचा िंकवा ितचा डोळा गेला तर त्या मालकाने
त्याला मुक्त करून जाऊ द्यावे कारण त्याने आपला डोळा देऊन खडंणी
भरली आहे. गुलाम िंकवा गुलामस्त्रीला हा िनयम सारखाच लागू आहे.
27 एखाद्या मालकाने आपल्या गुलामाच्या िंकवा गुलाम स्त्रीच्या तोंडावर
मारल्यामुळे त्याचा िंकवा ितचा दात पडला तर मारणाऱ्याने गुलामाला
मुक्त करून जाऊ द्यावे कारण त्याने आपला दात देऊन खडंणी भरली
आहे. गुलाम िंकवा गुलामस्त्रीला हा िनयम सारखाच लागू आहे.

28 “एखाद्याच्या बलैाने एखाद्या पुरुषाला िंकवा बाईला हुदंडून िजवे
मारले तर त्या बलैास दगडमार करून िजवे मारावे, त्या बलैाचे मांस
कोणी खाऊ नये, परतंु त्या बलैाचा मालक दोषी ठरणार नाही. 29 परतंु
त्या बलैाने पूवीर् काहीजणांना मारले असेल आिण त्यािवषयी त्याच्या
मालकाला जर सूचना िदली असेल तर मग तो मालक दोषी आहे कारण
त्याने त्या बलैाला बांधून ठेवले नाही िंकवा गोठ्यात त्याच्या जागी बदं
करून ठेवले नाही आिण म्हणून मोकळा ठेवल्यामूळे त्या बलैाने जर
कोणाला िजवे मारले तर त्याबद्दल त्याचा मालक दोषी आहे, त्या बलैाला
धोंडमार करुन िजवे मारावे व त्याच्या मालकासही िजवे मारावे. 30 परतंु
मेलेल्या माणसाच्या कुटंुबातील लोकांना त्या मालकाच्या िजवाबद्दल
खडंणी पािहजे असल्यास त्या बलैाच्या मालकास िजवे मारू नये पण
त्याने आपला जीव वाचिवण्यासाठी न्यायाधीश ठरवील ती खडंणी
द्यावी.

31 “बलैाने एखाद्या मुलाला िंकवा मुलीला हुदंडून िजवे मारले तर
त्याबाबतीत हाच िनयम लागू करावा. 32 एखाद्या बलैाने जर गुलामाला
हुदंडून ठार मारले तर त्या बलैाच्या मालकाने त्या गुलामाच्या मालकाला
चांदीची तीस नाणी द्यावी आिण त्या बलैालाही दगडाने िजवे मारावे;
गुलाम िंकवा गुलाम स्त्री म्हणजे गुलाम पुरुष िंकवा स्त्री यांना हा िनयम
सारखाच लागू राहील.

33 “एखाद्या माणसाने िविहरीवरचे झाकण काढून घेतले असेल िंकवा
त्याने खड्डा खणून त्यावर झाकण ठेवले नसेल आिण जर एखाद्याचे

जनावर म्हणजे बलै, गाढव वगरै ेत्या खड्यात पडून मेले तर खड्याचा
मालक दोषी आहे; 34 त्याने त्या जनावराच्या मालकाला भरपाई म्हणून
त्याची िंकमत द्यावी आिण ते मेलेले जनावर घेऊन जावे.

35 “जर एखाद्याच्या बलैाने दसुऱ्या बलैाला हुदंडून मारून टाकले तर
िजवंत रािहलेला बलै िवकून आलेले पसेै दोघा मालकांनी िनम्मे वाटून
घ्यावेत आिण मेलेला बलैही अधार् अधार् वाटून घ्यावा. 36 परतंु त्या
बलैाने पूवीर् इतर बलैांना हुदंडून िजवे मारले असेल तर आपल्या मारक्या
बलैाला मोकळे सोडल्याबद्दल मालक दोषी ठरले; त्याने बलैाबद्दल बलै
द्यावा व मेलेला बलै घ्यावा.

“एखाद्याने बलै िंकवा मेंढरू चोरले तर त्याला कशी िशक्षा
करावी? एखाद्याने बलै िंकवा मेंढरू चोरुन ते कापले िंकवा
िवकून टाकले तर त्याला ते परत देणे शक्य होणार नाही

म्हणून त्याने चोरलेल्या एका बलैाबद्दल पाच बलै व एका मेंढराबद्दल चार
मेंढर ेद्यावीत; चोरीबद्दल त्याने अशी भरपाई करावी. 2 जर चोराजवळ
स्वतः चे काही नसेल तर चोरीच्या भरपाईसाठी त्याला गुलाम म्हणून
िवकावे. 3 परतंु चोराजवळ बलै, गाढव, मेंढरु वगरै ेिजवंत सापडले तर
त्याने चोरलेल्या एकेका प्राण्याबद्दल दोन दोन द्यावी.

4 “जर एखादा चोर रात्री घरफोडी करताना सापडला व ठार मारला
गेला तर त्याच्या मरणाबद्दल कोणीही दोषी ठरणार नाही; पण असे
िदवसाढवव्व्या घडले तर त्याला मारणारा खनुाबद्दल दोषी ठरले.

5 “कोणी आपले जनावर आपल्या शेतात िंकवा द्राक्षमव्व्यात
चरण्यासाठी मोकळे सोडले व ते भटकत जर दसुऱ्याच्या शेतात िंकवा
द्राक्षमव्व्यात जाऊन चरले तर आपल्या शेतातील िंकवा द्राक्षमव्व्यातील
चांगल्यात चांगल्या िपकातून त्याने त्याचे नुकसान भरून द्यावे.

6 “जर कोणी आपल्या शेतातील कांटेरी झुडुपे जाळण्यासाठी आग
पेटवली व ती भडकल्यामुळे शेजाऱ्याच्या शेतातील धान्याच्या सुड्या
िंकवा शेतातील उभे पीक जळाले तर आग पेटवणाऱ्याने शेजाऱ्याकडे
नुकसान भरून िदले पािहजे.

7 “एखाद्याने आपल्या शेजाऱ्याकडे आपला पसैा िंकवा काही
चीजवस्तू ठेवण्यासाठी िदल्या आिण जर ते सवर् शेजाऱ्याच्या घरातून
चोरीस गेले तर तुम्ही चोर शोधून काढण्याचा प्रयत्न करावा आिण चोर
सापडला तर त्याने चोरीस गेलेल्या वस्तूच्या िंकमतीच्या दपु्पट िंकमत
भरून द्यावी. 8 परतंु जर चोर सापडला नाही तर घरमालकाला
देवासमोर िंकवा न्यायाधीशसमोर न्यावे म्हणजे मग त्याने स्वतःच त्या
वस्तू चोरल्याचा दोष त्याच्यावर येतो की काय याचा न्याय, देव िंकवा
न्यायाधीश करील.

9 “जर हरवलेला एखादा बलै, िंकवा एखादे गाढव िंकवा मेढरू िंकवा
वस्त्र यांच्या संबधंी दोन माणसात वाद उत्पन्न झाला व एकजण म्हणाला,
‘हे माझे आहे;’ आिण दसुरा म्हणाला, ‘नाही, ते माझे आहे;’ तर त्या
दोघांनी देवासमोर जावे; त्यातून कोण दोषी आहे, हे देव ठरवील; मग
दोषी माणसाने दसुऱ्याला त्या वस्तंूच्या िंकमतीच्या दपु्पट दाम भरून
द्यावे.

10 “एखाद्याने आपले गाढव, बलै, िंकवा मेंढरू थोडे िदवस
सांभाळण्याकरता आपल्या शेजाऱ्याकडे िदले परतंु ते जर मेले, िंकवा
जखमी झाले िंकवा कोणाचे लक्ष नसताना कोणी ते चोरून नेले तर तुम्ही
काय कराल? 11 त्या शेजाऱ्याने ते चोरले नसेल तर त्याने परमेश्वरापुढे
तसे शपथेवर सांगावे; तसे सांिगतले तर त्या जनावराच्या मालकाने
त्याच्या शपथेवर िवश्वास ठेवावा; मग त्या शेजाऱ्याला जनावराची िंकमत
भरून द्यावी लागणार नाही. 12 परतंु जर शेजाऱ्यानेच ते जनावर चोरले
असेल त त्यानी त्याची िंकमत मालकाला भरून द्यावी. 13 जर ते
जनावर जगंली जनावरांनी मारून टाकले असेल तर शेजाऱ्याने ते
पुराव्यादाखल आणून दाखवावे म्हणजे त्याला मारल्या गेलेल्या
जनावरासाठी मालकास भरपाई भरून द्यावी लागणार नाही.

14 “जर कोणी आपल्या शेजाऱ्याकडून त्याचे जनावर घेतले तर
त्याबद्दल तो जबाबदार राहील; त्या जनावराला जर काही इजा झाली
िंकवा ते मेले तर मग शेजाऱ्याने त्याच्या मालकाला त्याची िंकमत भरून
द्यावी; मालक तेथे हजर नसताना हे घडले म्हणून त्याला शेजारी
जबाबदार आहे. 15 जर त्यावेळी तेथे जनावराजवळ मालक असेल तर
मग भरापाई करावी लागणार नाही; िंकवा ते जनावर भाड्याने घेतले
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असले तर मग ते जरी जखमी झाले िंकवा मेले तर त्याच्या भाड्याचे पसेै
त्याच्या भरपाईसाठी पुरसेे होतील.

16 “जर एखाद्या माणसाने एखाद्या मागणी न झालेल्या शुद्ध
कुमािरकेला भ्रष्ट केले तर त्याने ितच्या बापाला िनयमाप्रमाणे पूणर् देज
देऊन ितच्याश लग्न केलेच पािहजे; 17 त्या कुमािरकेचा बाप त्याला ती
लग्न करावयासाठी देण्यास तयार नसला तर भ्रष्ट करणाऱ्याने ितच्या
बापाला ितच्याबद्दल पूणर् देज द्यावे.

18 “कोणत्याही स्त्रीला चेटूक करु देऊ नये कोणत्याही चेटिकणीला
िंजवत ठेवू नये.

19 “कोणालाही पशूबरोबर शारीिरक संबधं ठेवू देऊ नयेत पशुगमन
करणाऱ्यास अवश्य िजवे मारावे.

20 “कोणा माणसाने खोट्या दवैताला अपर्ण वािहले तर त्याला
अवश्य िजवे मारावे; परमेश्वर हाच एक देव आहे आिण म्हणून तू त्यालाच
अपर्णे वाहावीत.

21 “तुमच्या देशात परका िंकवा उपरा कोणी असला तर त्याला तुम्ही
फसवू नये िंकवा त्याचा छळ करु नये; कारण पूवीर् तुम्ही देखील िमसर
देशात परके िंकवा उपर ेहोता याची आठवण ठेवा.

22 “िवधवा िंकवा अनाथ यांना तुम्ही कधीही त्रास देऊ नये; 23

तुम्ही जर त्यानां त्रास िदला तर ते मला समजेल; त्यांच्या द:ुखाच्या व
त्रासाच्या प्राथर्ना मी ऐकेन; 24 व माझा राग तुम्हावर भडकेल व मी
तुम्हाला तलवारीने मारून टाकीन म्हणजे मग तुमच्या बायका िवधवा व
तुमची मुले पोरकी होतील.

25 “माझ्या एखाद्या गरीब इस्राएल माणसाला तुम्ही उसने पसेै िदले
तर त्याबद्दल तुम्ही व्याज आकारु नये व पसेै लवकर परत करण्यासाठी
त्याच्याकडे तगादा लावू नये. 26 कोणी तुझ्याकडे पसेै मािगतले व ते
परत करण्याची हमी म्हणून आपले पांघरून तुझ्याजवळ गहाण ठेवण्यास
िदले तर िदवस मावळण्याआधी तू त्याचे पांघरुन त्याला परत करावे;
27 जर त्याला पांघरावयास दसुर ेकाही नसेल तर रात्री झोपताना
त्याला थडंी वाजेल आिण अशा वेळी तो माझा धावा करले तेव्हा मी
त्याची प्राथर्ना ऐकेन कारण मी दयाळू आहे.

28 “तुम्ही आपल्या देवाला िंकवा लोकनायकांना शाप देऊ नये.
29 “हगंामाच्या वेळी तुमच्या पिहल्या धान्यातून काही व फळफळांचा

काही रस मला दान करावा, हगंामाच्या वषार्च्या शेवटापयर्ंत थांबू नये.
“तू तुझा प्रथम जन्मलेला मुलगा मला द्यावा; 30 तसेच प्रथम

जन्मलेले वासरु (नर) मेढे, यांना जन्मल्यापासून सात िदवस त्यांच्या
आईजवळ ठेवावे व आठव्या िदवशी ते मला द्यावेत.

31 “तुम्ही माझे िवशेष िनवडलेले व पिवत्र लोक आहात म्हणून कू्रर
पशंूनी मारून फाडून टाकलेल्या कोणत्याही जनावरांचे मांस तुम्ही खाऊ
नये; ते कुत्र्यांना घालावे.

“इतर लोकांिवरुद्ध खोट्या अफवा पसरवू नका; जर
तुम्हाला कोटार्त साक्ष द्यावयाची असेल तर खोटे बोलणाऱ्या
दषु्ट माणसाच्या मदतीसाठी खोटी साक्ष देण्यात सहभागी

होऊ नका.
2 “सवर्जण एखादी गोष्ट करतात म्हणून तुम्हीही ती खरी मानून करु

नका. जर एखादा जनसमूह चुकीची गोष्ट करीत असेल तर तुम्ही
त्याच्यांत सामील होउ नका; तुम्हीही चुकीची गोष्ट करावी म्हणून त्यांनी
तुमचे मन वळिवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांचे मुळीच ऐकू नका; तुम्ही
तर जे योग्य व न्याय्य आहे तेच करावे.

3 “एखाद्या गरीब माणसाचा न्याय होताना, दया येऊन वाईट
वाटल्यामुळे काही जण त्याची बाजू उचलून धरतील, परतंु त्याची बाजू
खरी असल्यािशवाय तुम्ही तसे करु नये.

4 “जर तुम्हाला एखादा हरवलेला बलै िंकवा एखादे गाढव िदसले तर
त्याचा मालक तुमचा शत्रू असला तरी तुम्ही ते त्याच्या मालकाकडे
नेऊन सोडावे.

5 “जास्त ओझ्याच्या भारामुळे एखाद्या जनावराला चालता येत
नसल्याचे तुम्ही पािहले तर ते जनावर तुमच्या शत्रुचे असले तरी तुम्ही
थांबून त्या जनावराला मदत करावी.

6 “तुम्ही एखाद्या गरीब माणसावर अन्याय होऊ देऊ नका; त्या
गरीबाचा न्याय इतर कोणत्याही सामान्य माणसासारखाच होऊ द्यावा.

7 “कोणाला दोष देण्याअगोदर फार काळजीपूवर्क िवचार करा;
कोणावरही खोटे दोषारोप करु नका; एखाद्या िनष्पाप वा िनरपराधी
माणसाला मरणाची िशक्षा होऊ देऊ नये; जो कोणी िनरपराधी
माणसाला ठार मारतो तो दषु्ट आहे; अशा दषु्टास मी कधीच क्षमा करणार
नाही.

8 “एखादा अपराधी माणूस, खोटी साक्ष देण्याकरता तुम्हाला लाच
देण्याचा प्रयत्न करील, तर ती तुम्ही मुळीच घेऊ नये; लाच घेतल्यामुळे
न्यायाधीश आंधळे बनतात; त्यांना सत्य िदसत नाही आिण अशा
लाचलूचपतीमुळे चांगले सज्जन लोकही खोटे बोलू लागतात.

9 “तुम्ही परक्याला कधीही छळू नये; परक्याला कसे वाटते हे
तुम्हाला चांगले माहीत आहे कारण तुम्ही देखील एकेकाळी िमसरदेशात
परके होता.

िवशिवशेेषष सुट्ट्यांसुट्ट्यां

10 “सहा वषेर् जिमनीची मशागत करा; पेरणी करा; धान्य िपकवा;
चांगला हगंाम येऊ द्या. 11 परतंु सातव्या वषीर् जमीन पडीक ठेवा;
सातवे वषर् हे जिमनीसाठी खास िवसाव्या वषर् ठेवा. त्यावषीर् शेतात
काहीही पेरू नये. जर शेतात काही उगवले तर ते गरीबांना घेऊ द्या; व
रािहलेले वनपशंूना खाऊ द्या; तुमचे द्राक्षमळे व जतैुनाची बने यांच्या
बाबतीतही असेच करावे.

12 “तुम्ही सहा िदवस काम करावे, व सातव्या िदवशी िवसावा घ्यावा;
त्यामुळे तुमच्या गुलामांना व इतर कामकऱ्यांनाही िवसावा िमळेल व
त्यांना मोकळे मोकळे वाटेल; तुमच्या बलैांना व गाढवानांही िवसावा
िमळेल.

13 “हे सवर् िनयम तुम्ही अवश्य व कटाक्षाने पाळावेत; इतर दवैतांची
उपासना करु नका; त्यांची नांवेही तुमच्या तोंडाने उच्चारू नका.

14 “दरवषीर् तुम्हाला तीन िवशेष सुट्ट्या असतील; ह्या सुट्ट्यांच्या
िदवसात तुम्ही माझी उपासना करण्याकरता िवशेष िठकाणी तुम्ही
माझ्याकडे यावे. 15 पिहली सुट्टी बेखमीर भाकरीच्या सणाची होय. मी
आधी आज्ञा िदल्याप्रमाणे तुम्ही हा सण पाळावा; त्यात सात िदवस
खमीर न घातलेली भाकर तुम्ही खावी; हा सण तुम्ही अबीब मिहन्यात
पाळावा, कारण याच मिहन्यात तुम्ही िमसरमधून बाहेर िनघून आला; या
सणाच्या वेळी प्रत्येक माणसाने माझ्यासाठी अपर्ण आणावे.

16 “दसुरी सुट्टी साधारणपणे उन्हाव्व्याच्या सुरवातीस असेल;
यावेळी तुम्ही शेतात पेरलेल्या पिहल्या िपकाच्या कापणीचा िंकवा
हगंामाचा सण पाळावा.

“ितसरी सुट्टी ‘मडंपाचा सणाच्या’ वेळी असेल हा सण वषार्च्या
अखेरीस म्हणजे सुगीच्या िदवसात जेव्हा तुम्ही शेतातील धान्य गोळा
करता तेव्हा पाळावा.

17 “अशा रीतीने वषार्तून तीन वेळा माझ्या उपासनेच्या िवशेष
िठकाणी तुम्ही सवार्नी माझ्याकडे म्हणजे याव्हे कडे म्हणजेच आपल्या
प्रभूकडे यावे.

18 “तुम्ही यज्ञपशूचे रक्त मला अपर्ण करावयाचे वेळी खमीर
घातलेल्या भाकरीसोबत अपर्ण करु नये; आिण मला अपर्ण केलेल्या
यज्ञपशूची चरबी दसुऱ्या िदवसापयर्ंत राहू देऊ नये.

19 “हगंामाच्या वेळी जेव्हा तुम्ही धान्य गोळा करता तेव्हा त्या प्रत्येक
प्रथम उपजातील उत्तम तुम्ही आधी परमेश्वराच्या मिंदरात आणावे

“करडू त्याच्या आईच्या दधुात िशजवून खाऊ नये.”

ददेेवव इस्राएललाइस्राएलला त्यांचात्यांचा ददेेशश घघेेण्यासाठीण्यासाठी मदतमदत करतोकरतो

20 देव म्हणाला, “मी एका दतूाला तुमच्याकडे पाठवीत आहे तो
तुमच्यापुढे चालून, मी तुमच्यासाठी जे िठकाण तयार केले आहे तेथे
तुम्हांस घेऊन जाईल; तो तुमचे संरक्षण करील. 21 तुम्ही त्याच्या
आज्ञा पाळा आिण त्याच्या मागे चाला; त्याच्यािवरुद्ध बडं करु नका.
तुम्ही त्याच्या िवरुद्ध काही चुकीच्या गोष्टी कराल तर तो तुम्हांला क्षमा
करणार नाही; माझे सामथ्यर् त्याच्यापाशी आहे. 22 तो जे जे सांगले ते
ते सवर् तुम्ही ऐकले पािहजे; मी सांगतो ते सवर् तुम्ही केले पािहजे असे
तुम्ही कराल तर मी तुम्हांबरोबर राहीन; मी तुमच्या सवर् शतं्रूचा शत्रू व
िवरोधकांचा िवरोधक होईन.”
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23 देव म्हणाला, “माझा दतू तुमच्यापुढे चालून, अमोरी, िहत्ती,
पिरज्जी, कनानी, िहव्वी व यबूसी अशा िनरिनराव्व्या लोकांच्या देखत त्या
देशात तुम्हाला घेऊन जाईल.

24 “परतंु या सवर् लोकांच्या दवैतांची पूजा करु नका; त्यांना नमन
करु नका; त्याच्या चालीरीतीप्रमाणे तुम्ही कधीही वागू नये; त्यांच्या
मूतीर्चा तुम्ही नाश करावा, आिण त्यांच्या मूतीर्च्या स्मारकांचे दगड व
स्तभं तोडून फोडून टाकावे. 25 तुम्ही आपला देव परमेश्वर याचीच
उपासना करावी; तुम्ही असे कराल तर माझ्या कृपेने तुम्हाला भरपूर
अन्नपाणी िमळेल मी तुमच्या मधून रोगराई काढून टाकीन. 26 तुमच्या
सवर् िस्त्रया मुलेबाळे प्रसवतील कोणीही वांझ असणार नाही; जन्म देताना
त्यांचे एकही बाळ मरणार नाही. आिण मी तुम्हाला दीघार्यषुी करीन.

27 “तुम्ही जेव्हा तुमच्या शत्रुिवरुद्ध लढाल तेव्हा मी माझे महान
सामथ्यर् तुमच्यापुढे पाठवीन-माझ्या महान सामथ्यार्ची नुसती बातमी
तुमच्या पुढे जाईल आिण तुमचे शत्रु घाबरून जातील; त्यांचा पराभव
करण्यास मी तुम्हास मदत करीन; तुमच्यािवरुद्ध लढणाऱ्या सनै्यात
रणांगणावर गोंधळ उडेल व ते लोक पळून जातील. 28 मी तुमच्या पुढे
गांधील माशा पाठवीन; त्यामुळे त्या गांधील माशा िहव्वी, कनानी, व
िहत्ती लोकांना तुमच्या देशातून िनघून जावयास भाग पाडतील. 29 परतंु
त्या सगव्व्या लोकांना मी लगेच तुमच्या देशातून घालवून देणार नाही
आिण एका वषर्भरात मी हे करणार नाही; कारण मी तसे फार लवकर
केले तर देश एकदम ओस पडेल आिण मग जगंली जनावरांची वाढ
होऊन देशात ते वरचढ होतील आिण त्यामुळे तुम्हाला त्रास होईल. 30

तेव्हा मी त्या लोकांना तुमच्या देशातून हळूहळू घालवून देईन; तेव्हा
तुम्ही देश व्यापण्यास पुढे चालावे, आिण तुम्ही जसे पुढे जाल तसे मी
तेथील इतर लोकांना तुमच्यापुढून घालवून देईन.

31 “मी तुम्हाला तांबडा समुद्र ते थेट यपु्रेटीस नदी एवढा सारा प्रदेश
देईन; तुमची पिश्चमेकडील सीमा पिलष्ट्यांच्या समुद्रापयर्ंत म्हणजे
भूमध्यसमुद्रापयर्ंत व पूवेर्कडील सीमा अरबी वाळवंटापयर्ंत, अशा
तुमच्या प्रदेशाच्या सीमा असतील. मी तुम्हाला तेथे राहाणाऱ्या लोकांचा
पराभव करावयास लावीन व तुम्ही त्या सवार्ना तेथून घालवून द्याल.

32 “तुम्ही त्या लोकांच्या बरोबर िंकवा त्यांच्या दवैतांबरोबर
कोणताही करार करु नये. 33 तुम्ही त्यांना तुमच्या देशात राहू देऊ
नका; तुम्ही जर त्यांना तुमच्यात राहू द्याल तर ते पुढे तुम्हाला
सापव्व्यासारखे अडकािवणार ेहोतील ते तुम्हाला माझ्यािवरुद्ध पाप
करावयास लावतील व तुम्ही त्यांच्या दवैतांची उपासना करण्यास
सुरवात कराल.”

ददेेवव आिणआिण इस्राएलइस्राएल लोकलोक यांचायांचा करारकरार

देवाने मोशेला सांिगतले, “तू, अहरोन, नादाब, अबीहू आिण
इस्राएल लोकांमधील सत्तर वडीलधारी माणसे पवर्तावर
येऊन दरुुनच माझी उपासना करा; 2 मग मोशे एकटाच

परमेश्वरा जवळ येईल; इतरांनी परमेश्वराजवळ येऊ नये, आिण इतर
लोकांनी तर पवर्त चढून वरही येऊ नये.”

3 मोशेने लोकांना परमेश्वराचे सवर् िनयम व आज्ञा सांिगतल्या; मग सवर्
लोक एकमुखाने म्हणाले, “परमेश्वराने सांिगतलेल्या सवर् आज्ञा आम्ही
पाळू.”

4 तेव्हा मोशेने सवर् आज्ञा िलहून काढल्या दसुऱ्या िदवशी सकाळी
मोशेने उठून पवर्ताच्या पायथ्याशी एक वेदी बांधली व त्याने इस्राएलच्या
बारा वंशासाठी, प्रत्येक वंशास एक याप्रमाणे बारा दगड तेथे रोवून स्तभं
उभे केले. 5 मग मोशेने काही तरुणांना यज्ञापर्णे वाहाण्यासाठी पाठवले
व त्यांनी परमेश्वराला बलैांची होमापर्णे व शांत्यापर्णे वािहली.

6 मोशेने त्या अपर्णातून अधेर् रक्त राखून काही भांड्यात ठेवले आिण
दसुर ेअधेर् रक्त त्याने वेदीवर ओतले.

7 मग मोशेने गंुडाळी पत्रात िलिहलेला िवशेष करार सवार्नी ऐकावा
म्हणून वाचून दाखिवला आिण मग लोक म्हणाले, “परमेश्वराने िदलेल्या
आज्ञा आम्ही ऐकल्या आहेत; त्या आम्ही पाळू असे आम्ही कबूल
करतो.”

8 मग मोशेने भांड्यांतील अपर्णाचे रक्त लोकावर िंशपडले, तो
म्हणाला, “परमेश्वराने तुमच्याशी िवशेष करार केला आहे असे हे रक्त
दशीर्िवते; त्याचे स्पष्टीकरण देवाने िदलेल्या िनयमांमध्ये आहे.”

9 नतंर मोशे, अहरोन, नादाब, अबीहू व इस्राएल लोकांमधील सत्तर
वडीलधारी माणसे पवर्तावर चढून गेले. 10 तेथे त्यांनी इस्राएलच्या
देवाला पािहले; नीलमण्यांच्या चौथऱ्यासारखे तेथे काही होते, ते
आकाशाप्रमाणे स्वच्छ व िनळेभोर होते त्यावर देव उभा होता! 11

इस्राएल मधील सगव्व्या विडलधाऱ्या माणसांनी देवाला पािहले परतंु
त्याने त्यांचा नाश केला नाही. मग त्यांनी तेथे एकत्र खाणेिपणे केले.

ददेेवाचवाचेे िनयमिनयम आणण्याकरताआणण्याकरता मोशमोशेे जातोजातो

12 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पवर्तावर मला भेटावयास ये; मी दोन
दगडी पाट्यांवर इस्राएल लोकांसाठी िनयम व आज्ञा िलिहलेल्या आहेत;
त्या मी तुला देतो.”

13 तेव्हा मोशे व त्याचा मदतनीस यहोशवा देवाच्या पवर्तावर चढून
गेले. 14 मोशे इस्राएलच्या वडीलधाऱ्या माणसांना म्हणाला, “तुम्ही येथे
आम्हासाठी थांबा, मी परत येईपयर्त अहरोन व हूर हे तुम्हावर अिधकारी
म्हणून राहतील; कोणाचे काही प्रकरण असेल तर त्याने त्यांच्याकडे
जावे.”

मोशमोशेे ददेेवालावाला भभेेटतोटतो

15 मग मोशे पवर्तावर चढून गेला आिण ढगाने पवर्त झाकून टाकला;
16 परमेश्वराचे तेज सीनाय पवर्तावर उतरले; ढगाने सहा िदवस पवर्ताला
झाकून टाकले; सातव्या िदवशी परमेश्वर मोशेबरोबर ढगातून बोलला. 17

इस्राएल लोकांनी पवर्तावर परमेश्वराचे तेज पािहले; ते पवर्ताच्या
िशखरावर भस्म करणाऱ्या धगधगत्या अग्नीसारखे होते.

18 मोशे पवर्तावर चढून आणखी वर ढगात गेला; मोशे चाळीस िदवस
व चाळीस रात्र तेथे होता.

पिवत्रपिवत्र वस्तूचीवस्तूची अपअपर्र्णणेे

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना माझ्यासाठी
अपर्णे आणावयास सांग. प्रत्येक माणसाने माझ्यासाठी काय
अपर्ण आणावयाचे ते मनापासून ठरवून आणावे; ही अपर्णे तू

माझ्यासाठी स्वीकारावी. 3 लोकांकडून तू माझ्याकरता घ्यावयाच्या
वस्तंूच्या अपर्णाची यादी अशी; सोने, चांदी, िपतळ; 4 िनव्व्या,
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाचे सूत आिण तलम सणाचे कापड; बकऱ्याचे
केस; 5 लाल रगंिवलेली मेढ्यांची कातडी; तहशाची कातडी बाभळीचे
लाकूड; 6 िदव्यासाठी जतैूनाचे मसाले; 7 एफोद ह्यांच्यामध्ये
खोचण्यासाठी गोमेद नांवाचे रत्न व इतर रत्ने.”

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपडप
8 परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल लोकांनी माझ्यासाठी एक पिवत्र िनवास

मडंप बांधावा म्हणजे मग मी इस्राएल लोकांबरोबर राहीन. 9 तो पिवत्र
िनवास मडंप कसा असावा त्याचा नमुना व त्यातील वस्तू कशा
असाव्यात त्यांचा नमुना मी तुम्हास दाखवीन. मग तुम्ही, अगदी मी
दाखिवलेल्या नमुन्याप्रमाणेच तो बांधावा.

आज्ञापटाचाआज्ञापटाचा कोशकोश

10 “बाभळीच्या लाकडाची एक पेटी िंकवा पिवत्रकोश तयार करावा;
त्याची लांबी पचेंचाळीस इचं, रंुदी सत्तावीस इचं व उंची सत्तावीस इचं
असावी. 11 तो आतून बाहेरून सोन्याने मढवावा आिण त्याच्यावर
सभोवती शुद्ध सोन्याचा काठकरावा. 12 पिवत्रकोश उचलून नेण्यासाठी
त्याला सोन्याच्या चार गोल कड्या कराव्यात त्या पिवत्रकोशाच्या
सोन्याच्या चार गोल कड्या कराव्यात त्या पिवत्रकोशाच्या प्रत्येक
बाजूला दोन अशा चारही कोपऱ्यांच्या पायावर घट्ट बसवाव्यात 13 मग
पिवत्रकोश वाहून नेण्याकरता बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करावेत व तेही
सोन्याने मढावावेत 14 पिवत्रकोशाच्या कोपऱ्यांवरील गोल कड्यांमध्ये
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दांडे घालून मग तो वाहून न्यावा. 15 पिवत्रकोशाचे हे दांडे कड्यात
कायम तसेच राहू द्यावेत, ते काढून घेऊनयेत.”

16 देव म्हणाला, “मी तुला पिवत्रकराराचा साक्षपट देईन तो तू
पिवत्रकोशात ठेवावास. 17 मग शुद्ध सोन्याचे एक झाकण बनवावे; ते
पचेंचाळीस इचं लांब, सत्तावीस इचं रंूद असावे; 18 मग सोन्याचे घडीव
काम करुन दोन करुब देवदतू करुन ते झाकणाच्या म्हणजे दयासनाच्या
दोन्ही टोकांना ठेवावेत. 19 एक देवदतू एका बाजूला व दसुरा, दसुज्या
बाजूला असे दयासनाशी एकत्र जोडून अखण्ड सोन्याचे घडवावेत. 20

त्या दतूांचे पखं आकाशाकडे वर पसरलेले असावेत व त्यांच्या पखंांनी
दयासन झाकलेले असावे; त्याची तोंडे समोरासमोर असावीत व त्यांची
दृष्टी दयासनाकडे लागलेली असावी.

21 “मी तुला पिवत्र कराराचा आज्ञापट देईन तो तू पिवत्रकोशामध्ये
ठेवावा; आिण दयासन त्याच्यावर ठेवावे. 22 मी जेव्हा तुला भेटेन तेव्हा
कराराच्या कोशावर ठेवलेल्या देवदतांच्यामधुन मी तुझ्याशी बोलेन;
आिण तेथूनच मी इस्राएल लोकांसाठी माझ्या सवर् आज्ञा देईन.

पिवत्रपिवत्र ममेेजज
23 “बाभळीच्या लाकडाचे एक मेज बनवावे; ते छत्तीस इचं लांब

आठरा इचं रंूद व सत्तावीस इचं उंचीचे असावे. 24 ते शुद्ध सोन्याने
मढवावे, व त्याच्या भोवती सोन्याचा काठकरावा. 25 मग तीन इचं
रंुदीची एक चौकट बनवावी व सोन्याचा काठ ितच्यावर ठेवावा। 26 मग
सोन्याच्या चार गोल कड्या बनवून त्या मेजाच्या चार पायांच्या
कोपऱ्यांवर घटृ बसवाव्यात. 27 ह्या कड्या मेजाच्या वरच्या भाग भोवती
चौकटीच्या जवळ ठेवाव्यात. मेज वाहून नेण्यासाठी ह्या कड्यांमध्ये दांडे
घट्ट बसतील. 28 मेज वाहून नेण्यासाठी बाभळींच्या लाकडाचे दांडे
बनवावेत व ते सोन्याने मढवावेत. 29 मेजावरची तबके, चमचे, धूपपात्र,
सुरया व कटोर ेशुद्ध सोन्याचे बनवावेत; सुरयांचा व कटोऱ्यांचा पेयापर्णे
ओतण्यासाठी उपयोग होईल. 30 माझ्यापुढे मेजावर समक्षतेची भाकर
ठेवावी व ती नेहमी माझ्यापुढे असावी.

सोन्याचासोन्याचा दीपवृक्षदीपवृक्ष

31 “मग तू एक दीपवृक्ष तयार कर. शुद्ध सोने वापर व ते ठोकून बठैक
व दांडा घडव शुद्ध सोन्यापासून फुले, कव्व्या व पाकळ्या तयार कर. व
हे सवर् एकत्र जोडून एकसंध कर.

32 “त्या दीपवृक्षाला एका बाजूला तीन व दसुऱ्या बाजूला तीन अशा
सहा शाखा असाव्यात. 33 प्रत्येक शाखेला तीन फुले असावीत; ही
फुले, ह्या कव्व्या व पाकव्व्या बदामाच्या झाडावर असताता तशा
असाव्यात. 34 ह्या दीपवृक्षावर आणखी चार फुले बनवावीत; ती
बदामाच्या झाडावरील, कव्व्या पाकव्व्यासिहत असलेल्या फुलाप्रमाणे
असावीत. 35 ह्या दीपवृक्षावर दांड्याच्या एका बाजूला तीन व दसुऱ्या
बाजूला तीन अशा सहा शाखा असाव्यात; जेथे शाखा मुख्य दांड्याला
जोडलेली आहे त्या प्रत्येक जोडाखाली कव्व्या व पाकव्व्या सिहत एक
फूल बनवावे. 36 हे दीपवृक्ष, फुले व फांद्या यांच्या सहीत शुद्ध सोन्याचे
घडिवले पािहजे हे सवर् ठोकून व एकत्र जोडून एकसंध केले पािहजे. 37

मग ह्या दीपवृक्षावर सात िदवे बसवावेत म्हणजे त्या िदव्यातून
दीपवृक्षाच्या समोरील भागावर प्रकाश पडेल. 38 िदवे मालवण्याचे
िचमटे व त्यांच्या त्यांच्या ताटल्या ही सवर् शुद्ध सोन्याची असावीत. 39

हा दीपवृक्ष व त्याच्या बरोबरची सवर् उपकरणे एक िकक्कार म्हणजे सुमारे
पन्नास शेर शुद्ध सोन्याची करावी; 40 आिण मी तुला पवर्तावर
दाखिवलेल्या नमुन्याप्रमाणेच ह्या सवर् वस्तू बनिवण्याकडे तू लक्ष दे.”

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपडप

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पिवत्र िनवास मडंप कातलेल्या
तलम सणाच्या कापडाच्या दहा पडद्यांपासून व िनव्व्या,
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुतापासून तयार करावा.

एखाद्या िशवणकाम करणाऱ्या कुशल कारािगराकडून त्या पडद्यांवर,
पसरलेल्या पखंाच्या करुब देवदतूांची िचत्रे िशवावीत. 2 प्रत्येक पडद्याचे
मोजमाप एक सारखेच असावे म्हणजे तो चौदा वार िंकवा चौदा गज लांब
व दोन वार िंकवा दोन गज रंूद असावा; 3 त्यापकैी पाच पडदे एकत्र

जोडून एक भाग करावा व दसुज्या पाचांचा जोडून दसुरा भाग करावा; 4

त्या दोन्हीही भागांच्या शेवटाच्या िकनारीवर िनव्व्या सुताची िबरडी
करावीत. 5 पिहल्या भागाच्या शेवटच्या कडेला पन्नास िबरडी असावीत
व दसुऱ्या भागातही ती तशीच असावीत; 6 पडद्यांचे ते दोन भाग
जोडण्यासाठी सोन्याच्या पन्नास गोल कड्या बनवून त्यांच्या सहाय्याने
ते दोन भाग एकत्र जोडावेत म्हणजे त्या दोन्ही भागांचे िमळून एकच
सलग कापड होईल आिण मग त्यापासून पिवत्र िनवास मडंप तयार
करता येईल.

7 “त्यानतंर ह्या पिवत्र िनवास मडंपाला झाकून टाकणारा असा दसुरा
मडंप बकऱ्याच्या केसापासून तयार केलेल्या अकरा पडद्यांच्या
सहाय्याने तयार करावा. 8 हे सवर् पडदे एकसारख्या मोज मापाचे
म्हणजे पधंरा वार लांब व दोन वार रंूद अशा मापाचे बनवावेत. 9

त्यातून पाच पडदे एकत्र जोडून दसुरा भाग करावा; मग दसुर ेसहा पडदे
जोडून दसुरा भाग करावा; मडंपाच्या पुढच्या बाजूला सहाव्या पडद्याचा
अधार् भाग मागे दमुडावा. 10 पिहल्या भागाच्या कडेखाली पन्नास िबरडी
करावीत व दसुऱ्या भागाच्या कडेलाही तसेच करावे; 11 नतंर पडदे
जोडण्यासाठी िपतळेच्या पन्नास गोल कड्या कराव्यात; त्यामुळे दोन
भागांना जोडून तबंूसाठी सलग एकच भाग होईल. 12 ह्या तबंूच्या
शेवटच्या पडद्याचा अधार्भाग पिवत्र िनवास मडंपाच्या मागच्या
टोकाखाली लोंबत राहील. 13 त्या तबंूच्या बाजूचे पडदे पिवत्र िनवास
मडंपाच्या खालच्या कडेच्या खाली अठरा इचं लोंबत राहतील; त्यामुळे
पिवत्र िनवास मडंपाला पूणर् आच्छादान िमळेल. 14 बाहेरचा तबंू
झाकण्याकिरता दोन आच्छादने करावीत; एक मेंढ्याच्या लाल
रगंिवलेल्या कातड्याचे व दसुर ेतहशाच्या एका प्रकारच्या जनावराच्या
कातड्याचे करावे.

15 “पिवत्र िनवास मडंपाला बाभळीच्या लाकडापासून केलेल्या
फव्व्यांचा आधार द्यावा. 16 ह्या फव्व्या पधंरा फूट उंच व सत्तावीस इचं
रंूद असाव्यात. 17 प्रत्येक फळीच्या दोन बाजूला दोन कुसे करावीत;
दोन फव्व्या उभ्या आडव्या तुकड्यांनी जोडाव्यात. पिवत्र
िनवासमडंपाच्या सवर् फव्व्या एक सारख्याच असाव्यात. 18 पिवत्र
िनवास मडंपाच्या दिक्षण बाजूसाठी वीस फव्व्या कराव्यात. 19

फळ्यासाठी चांदीच्या चाळीस बठैका-खयुार्-कराव्यात. प्रत्येक फळीला
आत खोल जाण्यासाठी प्रत्येक बाजूस एक बठैक या प्रमाणे दोन,
चांदीच्या बठैका असाव्यात. 20 पिवत्र िनवास मडंपाच्या दसुऱ्या म्हणजे
उत्तर बाजूसाठी वीस फव्व्या कराव्यात; 21 आिण त्यांच्यासाठी प्रत्येक
फळीखाली दोन बठैका या प्रमाणे चांदीच्या चाळीस बठैका-खचु्यार्
कराव्यात. 22 पिवत्र िनवास मडंपाच्या मागच्या बाजूसाठी म्हणजे पिश्चम
बाजूसाठी आणखी सहा फव्व्या कराव्यात; 23 आिण मागील बाजूला
कोपऱ्यांसाठी दोन फव्व्या कराव्यात. 24 कोपऱ्याच्या फव्व्या खालच्या
बाजूस जोडाव्यात; त्यांच्या वरील भागांची कडी त्यांना जोडून ठेवील
दोन्ही कोपऱ्यांसाठी असेच करावे. 25 पिवत्र िनवास मडंपाच्या पिश्चम
टोकास एकूण आठफव्व्या असतील आिण त्या प्रत्येक फळीच्या खाली
दोन याप्रमाणे सोळा, चांदीच्या बठैका असतील.

26 “त्यांच्या फव्व्यांसाठी बाभळीच्या लाकडाचे अडसर करावेत;
त्यांच्या पिहल्या बाजूस पाच अडसर व 27 दसुऱ्या बाजूस पाच अडसर
असावेत; आिण त्यांच्या पाठीमागच्या म्हणजे पिश्चम बाजूस पाच अडसर
असावेत. 28 मध्यभागावरील अडसर लाकडांच्या फव्व्यातून एका
टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्ंत जावा.

29 “फव्व्या आिण अडसर सोन्याने मढवावेत आिण त्यांना
जोडणाऱ्या कड्याही सोन्याच्या कराव्यात. 30 मी तुला पवर्तावर
दाखिवल्याप्रमाणे पिवत्र िनवास मडंप बांधावा.

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाचीडपाची आतीलआतील बाजूबाजू

31 “तलम सणाच्या कापडाचा व िनळया जांभव्व्या व िकरिमजी
रगंाच्या सुताचा िमळून पिवत्र िनवास मडंपाच्या आतील िवशेष पडदा-
अतंरपट बनवावा आिण त्यावर करूब दतूांची िचत्रे कारािगराकडून
काढून घ्यावीत. 32 बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब बनवून ते सोन्याने
मढवावेत, त्यावर सोन्याच्या आकड्या लावाव्यात आिण चांदीच्या चार
खचु्यार् त्या खांबाखाली ठेवाव्यात; मग तो पडदा खांबाच्या आकड्यावर
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लटकत ठेवावा. 33 सोन्याच्या आकड्याखाली हा पडदा ठेवावा मग
त्याच्यामागे आज्ञापटाचा कोश-ठेवावा; हा अतंरपट पिवत्र स्थान व
परमपिवत्र स्थान यांना अलग करील; 34 परमपिवत्र स्थानातील
आज्ञापटाच्या कोशावर दयासन ठेवावे.

35 “अतंरपटाच्या दसुऱ्या बाजूला तू बनिवलेला िवशेष मेज ठेवावा;
तो पिवत्र िनवास मडंपाच्या उत्तर बाजूस असावा व दिक्षण बाजूला
मेजासमोर दीपवृक्ष ठेवावा.

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाचडपाचेे दारदार
36 “पिवत्र िनवास मडंपाच्या दारासाठी िनळया, जांभळया व

िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा पडदा
करावा व त्यावर भरतकाम करावे. 37 हा पडदा लावण्यासाठी
बाभळीच्या लाकडाचे पाच खांब करावेत व ते सोन्याने मढवावेत;
त्यांच्या साठी िपतळेच्या पाच बठैका बनवाव्यात; हा पडदा
अडकिवण्यासाठी सोन्याच्या आकड्या कराव्यात.”

होमपहोमपर्र्णाकरताणाकरता ववेेदीदी

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “होमपर्णाकरता बाभळीच्या
लाकडाची साडेसात फूट लांब, साडेसात फूट रंुद व साडे
चार फूट उंच अशी चौरस वेदी तयार कर. 2 वेदीच्या चार

कोपऱ्यांना प्रत्येकी एक अशी चार िंशगे बनवावी; प्रत्येक िंशग त्याच्या
कोपऱ्यास जोडावे म्हणजे ते सवर् सलग व अखडं िदसेल; मग वेदी
िपतळेने मढवावी.

3 “वेदीवरील राख काढण्यासाठी लागणारी भांडी, फावडी, कटोर,े
काटे व अग्नीपात्रे ही सवर् उपकरणे िपतळेची बनवावी. 4 ितच्यासाठी
िपतळेच्या जाळीची एक चाळण बनवावी. 5 ही चाळण वेदीच्या
कंगोऱ्याखालीं, वेदीच्या तळापासून अध्यार् उंची इतकी येईल अशा
अतंरावर लावावी.

6 “वेदीसाठी बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करावेत व ते िपतळेने
मढवावेत. 7 ते वेदीच्या दोन्ही बाजूच्या कड्यांत घालावेत म्हणजे वेदी
उचलून नेण्यासाठी त्यांचा उपयोग होईल. 8 वेदीच्या बाजंूना फव्व्या
बसवाव्यात; पवर्तावर मी तुला दाखिवल्याप्रमाणे ती तयार करावी.

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाच्याभोवतीचडपाच्याभोवतीचेे अअंगंणगण
9 “पिवत्र िनवास मडंपाला अगंण तयार कर; त्याच्या दिक्षणेला

कातलेल्या तलम सणाच्या पडद्यांची पन्नास याडर् (वार) लांबीची कनात
बनवावी. 10 ितच्याकिरता वीस खांब करावेत व त्यांच्यासाठी
िपतळेच्या वीस बठैका बनावाव्यात; खांबाच्या आकड्या व पडद्याचे गज
चांदीचे करावेत. 11 वेदीच्या उत्तर बाजूसही दिक्षण बाजूप्रमाणे पन्नास
याडर् (वार) लांबीची कनात, ितच्यासाठी वीस खांब, िपतळेच्या वीस
बठैका आिण चांदीच्या आकड्या व गज हे सवर् असावे.

12 “अगंणाच्या पिश्चम बाजूस पडद्यांची पचंवीस याडर् (वार) लांबीची
एक कनात असावी; ितला दहा खांब व खांबांना दहा खचु्यार् असाव्यात.
13 अगंणाची पूवेर्कडील म्हणजे प्रवेश द्वाराकडील बाजूही पचंवीस याडर्
(वार) असावी. 14 अगंणाच्या फाटकाच्या एका बाजूला साडे सात याडर्
(वार) लांबीची पडद्याची कनात असावी; ह्या बाजूस तीन खांब व तीन
खचु्यार् असाव्यात; 15 फाटकाच्या दसुऱ्या बाजूलाही तेवढ्याच लांबीची
पडद्याची कनात, व ितलाही तीन खांब व तीन खचु्यार् हे सवर् असावे.

16 “अगंणाच्या फाटकासाठी िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाच्या
सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा दहा याडर् (वार) लांबीचा
पडदा असावा व त्यावर नक्षीचे िवणकाम असावे; पडद्यासाठी चार खांब
व चार खचु्यार् असाव्यात. 17 अगंणाभोवतीचे सवर् खांब चांदीच्या
बांधपट्टयांनी जोडलेले असावेत; त्यांच्या आकड्या चांदीच्या व खचु्यार्
िपतळेच्या असाव्यात. 18 अगंण पन्नास गज लांब व पचंवीस गज रंुद
असावे; अगंणाभोवतीची पडद्याची कनात अडीच गज उंच असावी व ती
कातलेल्या तनलम सणाच्या सुताची बनिवलेली असावी; आिण ितच्या
खांबाच्या खचु्यार् िपतळेच्या असाव्यात. 19 पिवत्र िनवास मडंपातील
सवर् उपकरणे, तबंूच्या मेखा आिण इतर वस्तू आिण अगंणाभोवतीच्या
कनातीच्या मेखा िपतळेच्या असाव्यात.

िदव्यासाठीिदव्यासाठी ततेेलल
20 “इस्राएल लोकांनी दीपवृक्ष सतत जळत ठेवण्यासाठी जतैुनाचे

उत्तम तेल रोज संध्याकाळी आणावे अशी तू त्यांना आज्ञा कर; 21

अहरोन व त्याची मुले यांनी िदवा जळत ठेवण्याची काळजी घ्यावी;
अतंरपटातील पडद्यामागील आज्ञापटाच्या बाहेर असलेल्या दशर्न
मडंपात त्यांनी जावे; आिण तो दीपवृक्ष संध्याकाळापासून सकाळपयर्ंत
परमेश्वरासमोर जळत ठेवण्याची खातरीने सोय करावी; हा इस्राएल
लोकांसाठी व त्यांच्या वंशासाठी िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िवधी आहे; तो
त्यांनी पाळलाच पािहचे.”

याजकांसाठीयाजकांसाठी वस्त्रेवस्त्रे

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “याजक म्हणून माझी सेवा
करण्यासाठी तुझा भाऊ अहरोन व त्याचे मुलगे नादाब,
अबीहू, एलाजार व इथामार यांना इस्राएल लोकांतून वेगळे

होऊन तुजकडे यावयास सांग.
2 “तुझा भाऊ अहरोन याच्यासाठी िवशेष वस्त्रे तयार कर त्यामुळे

त्याला मान व आदर िमळेल 3 ही वस्त्रे बनिवणार ेकारागीर इस्राएल
लोकात आहेत; ही िवशेष कला मीच त्यांना िदलेली आहे; ह्या वस्त्रामुळे
अहरोन माझी याजकीय सेवा करण्यासाठी पिवत्र होईल मग त्याने
याजक या नात्याने माझी सेवा करावी. 4 तुझा भाऊ अहरोन व त्याची
मुले ह्यांनी याजक या नात्याने माझी सेवा करावी म्हणून कारािगरांनी
त्यांच्यासाठी ही वस्त्रे बनवावीतः न्यायाचा ऊरपट, एफोद, झगा,
चौकड्याचा अगंरखा, मिंदल िंकवा फेटा व कमरबदं, 5 त्या कारािगरांनी
सोन्याची जर आिण िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाचे सूत व तलम
सणाचे कापड वापरून ही वस्त्रे तयार करावीत.

एफोदएफोद वव कमरबकमरबंदंद

6 “सोन्याची जर व िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाचे सूत तसेच
कातलेल्या तलम सणाचे कापड घेऊन कुशल कारािगराकडून त्यांचे
एफोद तयार करुन घ्यावेत; 7 एफोदाच्या दोन्ही खांद्यावर दोन
खांदपट्ृया असाव्यात, या खांदपट्ट्या एफोदाच्या दोन्ही कोपऱ्यांना
जोडाव्यात.

8 “एफोद बांधण्यासाठी कारािगरांनी फार काळजीपूवर्क एक पट्टी
िवणावी; ही एफोदाप्रमाणेच म्हणजे सोन्याची जर, व िनव्व्या, जांभव्व्या व
िकरिमजी रगंाचे सूत व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाने िवणावी.

9 “मग दोन गोमेद रत्ने घेऊन त्यांच्यावर इस्राएलाच्या मुलांची बारा
नांवे कोरावीत. 10 एकावर सहा नांवे व दसुऱ्यावर सहा अशी त्यांच्या
जन्माच्या क्रमाप्रमाणे कोरावीत. 11 कोरीव काम करणारा कारागीर
ज्याप्रामाणे कुशलतेने एखादी मुद्रा कोरतो त्याप्रमाणे दोन्ही रत्नावर
इस्राएलाच्या मुलांची नांवे कोरावी आिण ती सोन्याच्या कोंदणात
बसवावीत. 12 ती दोन्ही रत्ने एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्ट्यांवर
लावावीत; परमेश्वरासमोर उभे राहताना अहरोन हा खास रत्ने जडलेला
एफोद घालून जाईल आिण त्या रत्नावर कोरलेल्या नांवामुळे देवाला
इस्राएल लोकांची आठवण होईल. 13 एफोदावर ती रत्ने पक्की रहावीत
म्हणून त्यांच्यासाठी शुद्ध सोन्याची कोंदणे बसवावीत; 14 पीळ
घातलेल्या दोरी सारख्या शुद्ध सोन्याच्या दोन साखळया कराव्यात व
त्या कोंदणात बसवाव्यात.

न्यायाचान्यायाचा उरपटउरपट

15 “न्यायाचा ऊरपटही तयार करून घ्यावा; कुशल कारािगरांनी
जसा एफोद तयार केला, तसाच तो करावा. तो सोन्याच्या जरीचा,
आिण िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या
तलम सणाच्या कापडाचा करावा; 16 तो चौरस दमुडलेला दहेुरी
असावा; व त्याची लांबी व रंुदी एक एक वीत म्हणजे नऊ नऊ इचं
असावी. 17 त्यात संुदर रत्ने खोचलेल्या चार रांगा असाव्यात; पिहल्या
रांगेत लाल, पुष्कराज व मािणक; 18 दसुऱ्या रांगेत पाचू, नीलमणी व
िहरा; 19 ितसऱ्या रांगेत तृणमणी, सूयर्कांत व पद्यराग; 20 आिण चौथ्या
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रांगेत लसणा, गोमेद व यास्फे; ही सवर् रत्ने सोन्याच्या कोंदणात
खोचावीत. 21 न्यायाच्या ऊरपटावर इस्राएलच्या प्रत्येक मुलामागे एक
या प्रमाणे बारा रत्ने, प्रत्येक मुलाचे नांव कोरलेली अशी असावीत.

22 “न्यायाच्या ऊरपटावर लावण्यासाठी दोरीसारखा पीळ घातलेल्या
शुद्ध सोन्याच्या साखळया कराव्यात. 23 न्यायाच्या ऊरपटावर
सोन्याच्या दोन कड्या कराव्यात; त्या न्यायाच्या ऊरपटाच्या दोन्ही
टोकास लावाव्यात; 24 ह्या दोन कड्यात पीळ घातलेल्या सोन्याच्या
साखव्व्या घालाव्यात. 25 पीळ घातलेल्या दोन्ही साखळयांची दसुरी
टोके दोन्ही कोंदणात खोचून त्या एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्ट्यांवर
पुढल्या बाजूस लावाव्यात. 26 सोन्याच्या आणखी दोन गोल कड्या
करुन न्यायाच्या ऊरपटाच्या आतल्या दोन्ही कोपऱ्यांना एफोदाच्या
बाजूला लावाव्यात. 27 सोन्याच्या आणखी दोन गोल कड्या करून त्या
खांदपट्ृयांखालील एफोदाच्या समोर त्याच्या जोडाजवळील पटृवर
लावाव्यात. 28 न्यायाच्या ऊरपटाच्या कड्या एफोदाच्या कड्यांना
िनळया िफतींनी बांधाव्यात; त्यामुळे ऊरपट एफोदाच्या घट्ट धरून
राहील, घसरणार नाही.

29 “अहरोन पिवत्र स्थानात प्रवेश करील तेव्हा त्याच्या न्यायाच्या
ऊरपटावर म्हणजे आपल्या हृदयावर त्याने इस्राएलच्या मुलांची नांवे
कोरलेली असतील त्यामुळे परमेश्वराला इस्राएलच्या बारा पुत्रांची सतत
आठवण राहील. 30 न्यायाच्या ऊरपटात तू उरीम व थूम्मीम ठेव
अहरोन परमेशवरासमोर जाईल तेव्हा ते त्याच्या हृदयावर असतील.
त्यामुळे इस्राएल लोकांचा न्याय करण्याचा मागर् तो नेहमी आपल्या
हृदयावर घेऊन जाईल.

याजकासाठीयाजकासाठी इतरइतर वस्त्रेवस्त्रे

31 “एफोदाबरोबर घालावयाचा झागा संपूणर् िनळया रगंाचा करावा;
32 त्याच्या मध्याभागी डोके घालण्यासाठी एक भोक असावे आिण
त्याच्या भोंवती कापडाचा गोट िशवावा म्हणजे झग्याचा तो भाग फाटणार
नाही. 33 िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाच्या सुताच्या कापडाची
डािंळबे काढून ती त्या झग्याच्या खालच्या घेराभोंवती लावावीत आिण
दोन डािंळबाच्या मधील जागेत सोन्याची घंुगर ेलावावीत; 34 त्यामुळे
झग्याच्या घेराच्या खालच्या बाजूला एक डािंळब व एक घंुगरु अशी
क्रमावर ती असावीत. 35 याजक या नात्याने माझी सेवा करताना
अहरोनाने हा झगा घालावा; जेव्हा जेव्हा तो पिवत्रस्थानात
परमेश्वरासमोर जाईल िंकवा तेथून बाहेर पडेल तेव्हा तेव्हा त्या घंुगरांचा
आवाज ऐकू येईल; त्यामुळे तो मरावयाचा नाही.

36 “शुद्ध सोन्याची एक पट्टी बनवावी आिण मुद्रा कोरतात त्याप्रमाणे
ितच्यावर परमेश्वरासाठी पिवत्र ही अक्षर ेकोरावीत. 37 ही सोन्याची पट्टी
अहरोनाच्या मिंदलाला (फेट्याला) समोरील बाजूस िनव्व्या िफतीने
बांधावी; 38 ती अहरोनाच्या कपाळावर सतत असावी ह्यासाठी की ज्या
भेटी इस्राएल लोक परमेश्वराला अपर्ण करतील त्यात जर काही दोष
असेल तर तो त्याने काढावा; त्यामुळे ती दाने परमेश्वराला मान्य ठरतील
व अिर्पण्यास ती पात्र होतील.

39 “कातलेल्या तलम सणाच्या पांढऱ्या कापडाचा एक अगंरखा
िवणावा एक मिंदल-फेटा-व एक वेलबुट्टीदार कमरबदं करावा. 40

अहरोनाच्या मुलांसाठीही अगंरखे, कमरबदं व फेटे करावेत; त्यामुळे त्या
मुलांचा मान व आदर राखला जाईल. 41 तुझा भाऊ अहरोन ह्याला व
त्याच्या मुलांना ही वस्त्रे घाल, त्यांच्या डोक्यावर िवशेष प्रकारचे तेल
ओतून त्यांना आिभषेक करून त्यांना पिवत्र कर म्हणजे मग याजक या
नात्याने ते माझी सेवा करतील.

42 “त्यांच्यासाठी सणाच्या कापडाचे चोळणे कर म्हणजे कमरपेासून
मांडीपयर्ंत त्यांचे अगं झाकलेले राहील. 43 आिण अहरोन व त्याचे मुलगे
ज्या ज्या वेळी दशर्नमडंपात पिवत्रस्थानापुढे याजक म्हणून सेवा
करण्यास जातील त्या त्या वेळी त्यांनी हे चोळणे घातलेच पािहजेत; तसे
न केल्यास, दोषी ठरुन ते मरतील; अहरोनाला व त्याच्यानतंर त्याच्या
वंशाला हा कायमचा िनयम आहे.”

याजकयाजक ननेेमण्याचामण्याचा िवधीिवधी

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोन व त्याची मुले याजक या
नात्याने िवशेष प्रकार ेमाझी सेवा करावी यासाठी त्यांना
पिवत्र करण्यासाठी तू काय करावेस ते मी तुला सांगतो:

अहरोन व त्याची मुले यांनी माझ्या सेवेसाठी याजक या नात्याने त्यांचे
समपर्ण करण्यासाठी याप्रमाणे िवधी करावा: एक गोज्या व दोन िनदोर्ष
मेंढे घ्यावेत; 2 मग मदै्याच्या बेखमीर भाकरी, तेलात मळलेल्या बेखमीर
पोळया व जतैुनाचे तेल लावलेल्या बेखमीर पोळया व जतैुनाचे तेल
लावलेल्या बेखमीर चपात्या कराव्यात; 3 त्या सवर् एका टोपलीत घालून
ती टोपली त्याच प्रमाणे तो गोज्या व ते दोन मेंढे त्याचवेळी अहरोन व
त्याची मुले यांच्याकडे द्यावीत;

4 “अहरोन व त्याचे पुत्र यांना दशर्न मडंपाच्या दारासमोर घेऊन यावे;
त्यांना आंघोळ घालावी; 5 याजकाच्या िवशेष प्रकारच्या वस्त्रातून
अहरोनाला त्याचा अगंरखा व एफोदाबरोवरचा झगा घालावा; त्याला
एफोद व न्यायाचा ऊरपट बांधावा आिण बेलबुट्टीदार पट्टा त्याच्या
कमरलेा बांधावा; 6 त्याच्या डोक्याला मिंदल िंकवा फेटा बांधावा आिण
फेट्यावर पिवत्र मुकुट ठेवावा. 7 नतंर अिभषेकाचे तेल घेऊन ते
अहरोनाच्या डोक्यावर ओतावे व त्याला अिभषेक करावा; यावरून
अहरोनाला याजकाच्या सेवेसाठी िनवडले आहे असे िदसून येईल.

8 “मग त्याच्या मुलांना तेथे आणून त्यांना अगंरखे घालावेत; 9 मग
त्यांना कमरबदं बांधावेत व त्यांच्या डोक्यांना फेटे बांधावेत; अशा प्रकारे
या िवधीने त्यांना याजकपद िमळेल व ते कायम राहील. ह्याप्रमाणे
अहरोन व त्याची मुले यांच्यावर संस्कार करुन तू त्यांना याजक
बनवावेस.

10 “नतंर तो गोज्या दशर्न मडंपासमोर आणावा आिण अहरोन व
त्याची मुले यांनी आपले हात त्याच्या डोक्यावर ठेवावेत 11 मग तेथेच
परमेश्वरासमोर दशर्न मडंपाच्या दारापाशी त्या गोऱ्ह्याचा वध करावा;
परमेश्वर हे सवर् पाहील. 12 मग गोऱ्ह्याचे थोडे रक्त घेऊन ते आपल्या
बोटांनी तू वेदीच्या पायथ्याशी ओतावे. 13 मग त्याच्या आतड्यांवरील
सवर् चरवी, काळजाभोंवतीची चरवी आिण दोन्ही गुरदे व त्यांच्या
भोवतीची चरबी अशी त्या गोऱ्ह्याच्या शरीरातील सवर् चरबी काढून
घ्यावी व गुरदे व ितचा वेदीवर होम करावा. 14 नतंर गोऱ्हाचे मांस,
कातडे व बाकी रािहलेले शरीर छावणी बाहेर नेऊन आगीत जाळून
टाकावे; हा याजकांच्या पाप िनवारण्याचा यज्ञ होय.

15 “मग अहरोन व त्याच्या मुलांनी आपले हात एका मेढ्यांच्या
डोक्यावर ठेवावेत; 16 आिण त्या मेंढ्याचा वध करावा; त्याच्या रक्तातून
थोडेस रक्त घेऊन वेदीच्या चारही बाजूस िंशपडावे. 17 मेंढा
कापल्यानतंर त्याचे तुकडे करावेत; मग त्याची आतडी व पाय धुऊन ते,
त्याचे तुकडे व डोके ह्यांच्या बरोबर ठेवावेत; 18 मग मेंढ्याच्या सवर्
भागांचा वेदीवर होम करावा; हे परमेश्वराकिरता िवशेष होमापर्ण होय; हे
परमेश्वराप्रीत्यथर् सुवािसक हव्य होय; त्यामुळे परमेश्वराला संतोष होईल.

19 “नतंर अहरोन व त्याच्या मुलांनी दसुऱ्या मेंढ्याच्या डोक्यावर
आपले हात ठेवावेत; 20 मग तो मेंढा वधावा व त्याच्या रक्तातून थोडे
रक्त घेऊन ते अहरोनाच्या व त्याच्या मुलांच्या उजव्या कानांच्या पाळया
व त्यांच्या उजव्या हातांच्या व उजव्या पायांच्या आंगठ्यांना लावावे
आिण बाकीचे रक्त वेदीवर चार बाजूस िंशपडावे. 21 नतंर वेदीवरील
थोडे रक्त घेऊन ते अिभषेकाच्या तेलात िमसळावे, व त्यातले काही
घेऊन अहरोनावर व त्याच्या वस्त्रावर तसेच मुलांवर व त्यांच्या
वस्त्रावरही िंशपडावे; त्यामुळे तो व त्याची वस्त्रे आिण त्याच्या बरोबर
त्याची मुले व त्यांची वस्त्रे शुद्ध होतील, यावरुन अहरोन व त्याची मुले
माझे याजक आहेत व ते िवशेष वस्त्रे घालून माझी सेवा करतात हे
िदसेल.

22 “तो मेंढा अहरोनाच्या समपर्ण िवधीसाठी असल्यामुळे त्याची
चरबी, आिण त्याच्या शेपटावरील व आतड्यावरील चरबी ही घ्यावीत;
23 त्याचप्रमाणे परमेश्वरासमोर ठेवलेल्या बेखमीर भाकरीच्या टोपलीतून
एक भाकर, तेलात मळलेल्या सिपठाची एक पोळी व एक चपाती घ्यावी
24 आिण ते सवर् अहरोन व त्याच्या मुलांच्या हातावर ठेवावे व ते अपर्ण
म्हणून परमेश्वरासमोर वर धरण्यास त्यांना सांगावे. 25 मग त्या सवर् वस्तू

िनगर्म 28:21 61 िनगर्म 29:25



30

अहरोन व त्याच्या मुलांच्या हातातून घेऊन मेंढ्यासह परमेश्वरासमोर व
वेदीवर त्यांचा होम करावा; ते परमेश्वराला अिर्पलेले सुवािसक हव्य होय.

26 “मग त्या मेंढ्याचे ऊर घेऊन परमेश्वरासमोर िवशेष अपर्ण म्हणून
वर धरावे; मग ते तुझ्याकिरता तुझ्याजवळ ठेव. 27 नतंर अहरोन व
त्याची मुले ह्यांच्या समपर्ण िवधीसाठी मारलेल्या मेढ्याचे अिर्पलेले ऊर
व मांडी ही अहरोन व त्याच्या मुलांना द्यावी; हे अपर्ण त्यांच्यासाठी पिवत्र
होईल. 28 इस्राएल लोकांनी अहरोन व त्याचे मुलगे यांना अपर्णाचा हा
िहस्सा नेहमी द्यावा; ते जेव्हा परमेश्वराला अपर्णे आणतील तेव्हा
अपर्णाचा हा भाग याजकाच्या हक्काचा म्हणून राहील; आिण इस्राएल
लोक जेव्हा अपर्णाचा हा भाग याजकाला देतील तेव्हा ते परमेश्वराला
िदलेल्या समपर्णासारखे होईल.

29 “अहरोनाची पिवत्र वस्त्रे त्याच्यानतंर सांभाळून ठेवावीत; ती
त्याच्या पुत्रपौत्रांसाठी असावीत, जेव्हा त्यांची याजक म्हणून िनवड
होईल तेव्हा त्यांनी ती घालावीत. 30 अहरोनाच्या जागी त्याचा जो
मुलगा याजक होईल त्याने पिवत्रस्थानात सेवा करण्यासाठी
दशर्नमडंपात जाताना ती वस्त्रे सात िदवस घालावीत.

31 “महान याजक म्हणून अहरोनाच्या समपर्ण िवधीसाठी वध
केलेल्या मेंढ्याचे मांस घेऊन ते पिवत्र जागी िशजवावे; 32 अहरोन व
त्याच्या मुलांनी त्या मेंढ्याचे मांस आिण टोपलीतील भाकर
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी खावी; 33 ही अपर्णे त्यांची पिवत्र
याजकासाठी िनवड होण्याच्या वेळी, त्यांचे पाप नाहीसे व्हावे म्हणून
वािहलेली होती, म्हणून ती अपर्णे त्यांनीच खावीत. 34 समिर्पत केलेल्या
मांसातले िंकवा भाकरीतले जर काही सकाळपयर्त उरले तर ते जाळून
टाकावे, ते खाऊ नये कारण ते पिवत्र आहे; ते फक्त पिवत्र िठकाणी व
िवशेष वेळी खाण्यासारखे आहे.

35 “अहरोन व त्याच्या मुलांनी समपर्ण िवधीच्या सात िदवसात मी
तुला आज्ञा केलेल्या ह्या सवर् गोष्टी कराव्यात. 36 त्या सात िदवसात दर
िदवशी एक गोज्या मारून अपर्ण करावा. अहरोन व त्याच्या मुलांनी
केलेल्या पापांच्या प्रायिश्चतासाठी-भरपाईसाठी हा होम होय, वेदी शुद्ध
करण्यासाठी ितच्यावर जतैुनाचे तेल ओतावे 37 सातही िदवस वेदी शुद्ध
व पिवत्र करावी; ती ह्या िदवसात जास्तीत जास्त पिवत्र होईल, इतकी
पिवत्र की ितला कशाचाही स्पशर् झाला तर तेही पिवत्र होईल.

38 “दररोज वेदीवर एक एक वषार्ची दोन कोकर ेठार मारावीत व
त्यांचा होम करावा. 39 एका कोकराचा सकाळी व दसुऱ्या कोकराचा
संध्याकाळी होम करावा. 40 पिहल्या कोकराच्या अपर्णासोबत आठमापे
सपीठपाव हीन: (द्रव पदाथर् मोजण्याचे माप)-द्राक्षारसात मळून अपर्ण
करावे. 41 आिण संध्याकाळी दसुऱ्या कोकराबरोबरही सकाळच्या
अपर्णाप्रमाणे आठमापे सपीठ अपर्ण करावे व पाव हीन द्राक्षारसाचे
पेयापर्ण करावे; ह्या हव्याच्या मधुर सुवासाने परमेश्वराला संतोष होईल.

42 “ह्या सवर् गोष्टीचे अपर्ण दशर्नमडंपाच्या दारापाशी दररोज
परमेश्वरासमोर करीत राहावे; ह्या अपर्णानतंर मी परमेश्वर त्या िठकाणी
भेट देईन व तुमच्याशी बोलेन. 43 त्यािठकाणी मी इस्राएल लोकांना
भेटेन आिण माझ्या महानतेने मडंप पिवत्र होईल.

44 “ह्याप्रमाणे मी दशर्नमडंप व वेदी पिवत्र करीन आिण अहरोन व
त्याच्या मुलांना याजक या नात्याने माझी सेवा करावी म्हणून मी
त्यांनाही पिवत्र करीन. 45 मी इस्राएल लोकांमध्ये राहीन आिण त्यांचा
देव होईन. 46 आिण लोकांना समजेल की मी त्यांचा देव परमेश्वर आहे;
मला त्यांच्याबरोबर राहाता यावे म्हणून मीच त्यांना िमसर देशातून
सोडवून आणले आहे हे त्यांना कळेल; मीच परमेश्वर त्यांचा देव आहे.”

धूपधूप जाळण्यासाठीजाळण्यासाठी ववेेदीदी

देव मोशेला म्हणाला, “धूप जाळण्यासाठी बाभळीच्या
लाकडाची एक वेदी करावी. 2 ती चौरस असावी; ती आठरा
इचं लांब व आठरा इचं रंुद असावी, आिण ती छत्तीस इचं

उंच असावी; ितच्या चारही कोपऱ्यांना िंशगे असावीत; ती वेदीच्या एकाच
अखडं लाकडाची करावी. 3 वेदीचा वरचा भाग व ितच्या चारही बाजू
शुद्ध सोन्याने मढवाव्यात आिण वेदीभोवती सोन्याचा कंगोरा करावा. 4

त्या कंगोऱ्याखाली वेदीच्या एकमेकींच्या िवरुद्ध बाजंूना सोन्याच्या दोन
दोन गोल कड्या असाव्यात; त्यांच्यात दांडे घालून वेदी उचलून

नेण्याकरता त्यांच्या उपयोग होईल. 5 हे दांडे बाभळीच्या लाकडाचे
करुन ते सोन्याने मढवावेत. 6 वेदी अतंरपटासमोर ठेवावी; आज्ञापटाचा
कोश अतंरपटाच्या मागे असेल; आज्ञापटाच्या कोशावर असणाऱ्या
दयासनासमोर वेदी असेल; ह्याच िठकाणी मी तुला भेटत जाईन.

7 “अहरोन िदव्याची तेलवात करण्यासाठी येईल त्या प्रत्येक सकाळी
दररोज त्याने वेदीवर संगधी धूप जाळावा; 8 पुन्हा संध्याकाळी अहरोन
िदवे लावण्यासाठी येईल तेव्हा त्याने वेदीवर संुगधी धूप जाळावा;
याप्रमाणे दररोज परमेश्वरापुढे संुगधी धूप सतत िपढयानिपढया जाळावा.
9 ितच्यावर दसुऱ्या कोणत्याही प्रकारचा धूप जाळू नये िंकवा हव्य
अपर्ण करू नये; तसेच अन्नापर्ण िंकवा पेयापर्ण अपर्ण करू नये.

10 “अहरोनाने वषार्तून एकदा वेदीच्या िंशगावर प्रायिश्चत्त करावे;
लोकांच्या पापांची भरपाई करण्यासाठी अहरोनाने पापापर्णातील रक्त
घेऊन ते वेदीवर अपर्ण करावे. ह्या िदवसाला ‘प्रायिश्चत िदवस’ म्हणावे. हे
परमेश्वरासाठी परम पिवत्र आहे.”

ममंिंदरावरीलिदरावरील खखंडंणीडणी

11 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 12 “एकूण इस्राएल लोक िकती आहेत
याची तुला मािहती असावी म्हणून तू त्यांची िशरगणती करावीस; अशा
प्रत्येक िशरगणतीच्या वेळी प्रत्येक इस्राएलाने स्वतःच्या िजवाबद्दल
परमेश्वराला खडं द्यावा; जो कोणी असा खडं देईल त्याच्यावर भयकंर
संकट येणार नाही. 13 िशरगणती झालेल्या प्रत्येक इस्राएल व्यिक्तने
पिवत्र िनवास मडंपातील अिधकृत मापाने अधार् शेकेल खडंणी द्यावी.
(एका शेकेलाचे वजन वीस ‘गेरा’ असते) हा अधार् शेकेल म्हणजे
परमेश्वराला िदलेले अपर्ण होय. 14 वीस वषेर् व त्याहून जास्त वयाच्या
िशरगणती झालेल्या प्रत्येक इस्राएली माणसाने परमेश्वराला हे अपर्ण
करावे. 15 श्रीमतं माणसाने अधार् शेकेलापेक्षा जास्त देऊ नये व गरीबाने
अधार् शेकेलापेक्षा कमी देऊ नये; सवर् जणांनी परमेश्वराला सारखेच अपर्ण
करावे; हे तुम्हाला आपल्या िजवाबद्दल प्रायिश्चत्ताची खडंणी असे होईल.
16 हा पसैा इस्राएल लोकांकडून गोळा करावा आिण त्याचा
दशर्नमडंपातील सेवेसाठी उपयोग करावा; हा पसैा म्हणजे परमेश्वराला
आपल्या लोकांची आठवण राहण्याचा एक मागर् होईल; लोक आपल्या
िजवाबद्दल खडंणी देत राहतील.”

गगंगंाळगाळ

17 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 18 “िपतळेचे एक गगंाळ बनवून ते
िपतळेच्या बठैकीवर ठेवावे, त्यातील पाण्याचा हात पाय धुण्यासाठी
उपयोग करावा; ते दशर्नमडंप व वेदी यांच्यामध्ये ठेवावे व ते पाण्याने
भरावे. 19 या गगंाळातील पाण्याने अहरोन व त्याच्या मुलांनी आपले
हात पाय धुवावेत; 20 दशर्नमडंपात व वेदीजवळ जाताना प्रत्येक वेळी
त्यांनी आपले हात पाय धुवावेत; असे केल्यास ते मरणार नाहीत. 21

त्यांनी आपले हात पाय धुतलेच पािहजेत नाहीतर ते मरतील; हा अहरोन
व त्याच्या लोकांसाठी कायमचा िनयम होय; अहरोनाच्या मागे त्याच्या
पुत्रपौत्रांसाठी िपढ्यािन्पढ्या हा िनयम लागू राहील.”

अिभषअिभषेेकाचकाचेे ततेेलल
22 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23 “उत्तमात उत्तम मसाले घे;

अिधकृत मापाप्रमाणे बारा पौंड म्हणजे पाचशे शेकेल प्रवाही गधंरस;
त्याच्या िनम्मे म्हणजे सहा पौंड म्हणजेच अडीचशे शेकेल संुगधी
दालिचनी, बारा पौंड म्हणजे पाचशे शेकेल संुगधी बच. 24 आिण बारा
पौंड म्हणजे पाचशे शेकेल तज आिण एक हीनभर जतैुनाचे तेल घे.

25 “व या सवार्च्या िमश्रणाने अिभषेकासाठी पिवत्र, संुगधी तेल तयार
कर; 26 हे पिवत्र तेल दशर्न मडंपावर व आज्ञापटाच्या कोशावर ओतून
त्यांना पिवत्र कर; या गोष्टींना िवशेष महत्व आहे हे यावरून िदसून येईल.
27 तसेच मेज व त्यांवरील सवर् समान, दीपवृक्ष व त्याची उपकरणे,
धूपवेदी, 28 तसेच होमवेदी व ितचे सवर्सामान आिण गगंाळ व त्याची
बठैक ह्यांसवार्वर तेल ओतावे. 29 त्यांना पिवत्र करावे म्हणजे ती
परमेश्वराला परमपिवत्र होतील; ज्याचा त्यांना स्पशर् होईल ते पिवत्र
होईल.
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30 “अहरोन व त्याच्या मुलांना तेलाचा अिभषेक कर म्हणजे ते पिवत्र
होतील. मग याजक या नात्याने ते माझी सेवा करतील; 31 इस्राएल
लोकांना तू सांग की अिभषेकाचे तेल पिवत्र आहे, िपढ्यािन्पढ्या ते
केवळ माझ्यासाठीच वापरावे. 32 ह्या तेलाचा, ते साधे सुवािसक तेल
असल्यासारखा कोणीही वापर करु नये; हे पिवत्र तेल ज्याप्रकार ेतयार
केले तसे तेल कोणीही तयार करु नये; हे तेल पिवत्र आहे आिण
तुम्हालाही ते अगदी पिवत्रच वाटले पािहजे. 33 ह्या पिवत्र तेलासारखे
सुवािसक तेल जर कोणी तयार करील िंकवा ते कोणा परकीयाला देईल
तर त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर काढून टाकावे.”

धूपधूप

34 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू हे सुवािसक मसाले म्हणजे
उत्तम गधंरस, जटामांसी, गधंा िबरूजा व शुद्ध धूप आणावेस. ह्या सवर्
वस्तू समभाग घ्याव्यात; 35 आिण गांध्याच्या कसबाप्रमाणे िमसळून
त्यांचे सुवािसक धूप द्रव्य तयार करावे; तसेच त्यात मीठिमसळावे
म्हणजे ते िमश्रण केलेल धूप द्रव्य शुद्ध व पिवत्र होईल. 36 त्यातले काही
कुटून त्याचे चूणर् करावे, व ते दशर्न मडंपात पिवत्र करारापुढे ठेवावे; ह्याच
कोशापुढे मी तुला दशर्न देत जाईन; हे चूणर् तुम्ही परमपिवत्र लेखाचे. 37

या धूपद्रव्याचा फक्त परमेश्वरासाठीच उपयोग करावा; त्याच्या सारखे
दसुर ेधूप द्रव्य तुम्ही करु नये. 38 सुवासाचा आनदं घ्यावा म्हणून कोणी
आपल्या स्वतःसाठी असे धूप द्रव्य तयार करील तर त्याला आपल्या
लोकांतून बाहेर काढून टाकावे.”

बसालबसालेेलल आिणआिण अहिलयाबअहिलयाब

नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “यहुदा वंशातील उरी
याचा मुलगा बसालेल याला मी िनवडून घेतले आहे. (उरी
हूर याचा मुलगा होता.) 3 देवाच्या आत्म्याने त्याला भरले

आहे; आिण सवर् प्रकारची कामे करण्यासाठी मी त्याला कसब, बुद्धी व
ज्ञान ही िदली आहेत. बसालेल आिण अहिलयाब 4 बसालेल फार
चांगला कसबी कारागीर आहे, तो सोने, चांदी व िपतळ यांच्या
कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करील. 5 तो िहऱ्यांना संुदर पलैू पाडील व
िहर ेजडवून देईल; तो लाकडावरील कोरीव कामही करील; आिण अशा
सवर् प्रकारची कलाकूसरीची कामे करील. 6 त्याच्या बरोबर काम
करण्याकरता दान याच्या वंशातील अिहसामाख याचा मुलगा अहिलयाब
यालाही मी िनवडले आहे; बाकीच्या कारािगरांना मी कौशल्य िदले आहे
त्यामुळे ते सवर् िमळून मी तुला सांिगतलेली सवर् कामे बरोबर करतील.

7 दशर्नमडंप आज्ञापटाचा कोश,
त्यावरील दयासन
आिण तबंूचे सवर् सामान;
8 मेज व त्यावरील सवर् समान,
शुद्ध सोन्याचा दीपवृक्ष
व त्याची उपकरणे;
9 होमवेदी व ितची उपकरणे,
गगंाळ व त्याची बठैक;
10 अहरोन व त्याच्या मुलांनी याजक या नात्याने माझी सेवा
करताना घालावयाची,
िविणलेली तलम व पिवत्र वस्त्रे;
11 अिभषेकाचे सुवािसक तेल
आिण पिवत्र स्थानी जाळावयाचा संुगधी द्रव्याचा धूप.

ह्या सवर् वस्तू मी तुला सांिगतल्याप्रमाणे हे कारािगर तयार करतील.”

शब्बाथशब्बाथ िदवसिदवस

12 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 13 “इस्राएल लोकांना हे सांग की
िवश्रांतीच्या पिवत्र िदवसासंबधंी मी सांिगतलेले िनयम तुम्ही अवश्य
पाळावेत, ते या करता की त्यावरून ते िपढ्यािन्पढ्या तुमच्या
माझ्यामध्ये खून म्हणून राहतील आिण त्यामुळे मी जो परमेश्वर त्या मी
तुम्हाला माझे पिवत्र लोक केले आहे हे तुम्हाला कळेल;

14 “म्हणून शब्बाथ िदवस तुम्ही पिवत्रपणे पाळावा; शब्बाथ िदवसाला
जर कोणी इतर िदवसासारखा लेखून तो भ्रष्ट करील तर त्याला अवश्य

िजवे मारावे; जो कोणी शब्बाथ िदवशी काम करील, त्याला आपल्या
लोकांतून बाहेर काढून टाकावे. 15 काम करण्याकरता आठवड्याचे
इतर सहा िदवस आहेत; परतंु सातवा िदवस िवसावा घेण्यासाठी पिवत्र
िदवस आहे हा परमेश्वराला मान देण्याचा पिवत्र िदवस आहे; जर कोणी
शब्बाथ िदवशी काम करील तर त्याला अवश्य ठार मारावे. 16 इस्राएल
लोकांनी शब्बाथ िदवसाची आठवण ठेवून तो पिवत्रपणे पाळावा; त्यांनी
तो िनरतंर पाळावा कारण हा त्यांच्या माझ्यामध्ये िपढ्यािन्पढ्या
चालणारा करार आहे. 17 शब्बाथ िदवस इस्राएल लोकामध्ये व
माझ्यामध्ये कायमची खून आहे. परमेश्वराने सहा िदवस काम करून
आकाश व पृथ्वी िनमार्ण केल्यावर सातव्या िदवशी िवसावा घेतला व
त्याचा थकवा गेला.”

18 या प्रमाणे परमेश्वराने सीनाय पवर्तावर मोशे बरोबर आपले बोलणे
संपिवले व मग त्याने आपल्या बोटांनी िलिहलेल्या दोन सपाट दगडी
पाट्या (आज्ञापट) मोशेला िदल्या.

सोन्याचसोन्याचेे वासरुवासरु

इस्राएल लोकांनी असे पािहले की बराच वेळ होऊन गेला
तरी मोशे पवर्तावरून खाली आला नाही; तेव्हा सवर् लोक
अहरोनाभोवती जमले व त्याला म्हणाले, “पाहा, मोशेने

आम्हाला िमसर देशातून बाहेर आणले परतंु मोशेचे काय झाले ते
आम्हांस कळत नाही, म्हणून आमच्यापुढे चालतील असे देव
आमच्यासाठी तयार कर; आम्ही त्यांच्या मागे जाऊ.”

2 अहरोन लोकांना म्हणाला, “तुम्ही तुमच्या बायका मुले व मुली
यांच्या कानातील सोन्याची कंुडले मजकडे आणा.”

3 मग सवर् लोकांनी त्यांच्या कडील सोन्याची कंुडले गोळा करून
अहरोनाकडे आणली. 4 अहरोनाने लोकांकडून ते सोने घेतले; आिण ते
ओतून व कोरणीने कोरुन त्यापासून वासराची मूतीर् केली.
मग लोक म्हणाले, “हे इस्राएल, पाहा; हा तुमचा देव! यानेच तुला

िमसर देशातून बाहेर आणले.”
5 अहरोनाने हे सवर् पािहले तेव्हा त्याने त्या वासरापुढे एक वेदी

बांधली आिण जाहीर करून तो म्हणाला, “तुमच्या परमेश्वराच्या
सन्मानाकरता उद्या मोठा उत्सव होणार आहे.”

6 लोक दसुऱ्या िदवशी पहाटेच उठले; त्यांनी जनावरांचा वध केला व
होमापर्ण व शांत्यपर्णे वािहली. मग ते खाण्यािपण्यास बसले; नतंर उठून
ते खेळायला लागले.

7 त्याच वेळी परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू पवर्त उतरुन लवकर
खाली जा, कारण ज्या तुझ्या लोकांना तू िमसर देशातून बाहेर आणले
त्यांनी महाभयकंर पाप केले आहे. 8 मी त्यांना करावयास संिगतलेल्या
गोष्टीपासून िकती लवकर ते दरू गेले आहेत! त्यांनी आपल्यासाठी सोने
िवतळवून वासराची मूतीर् केली आहे; ते त्याची पूजा करीत आहेत व
त्याला अपर्णे वाहात आहेत; ते म्हणत आहेत, ‘हे इस्राएल, ह्याच देवांनी
तुला िमसर देशातून बाहेर आणले आहे.’”

9 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “ह्या लोकांना मी पािहले आहे; ते फार
ताठमानेचे लोक आहेत; ते नेहमी मजिवरुद्ध उठतात. 10 तर आता
मला त्यांना माझ्या रागाच्या तडाख्याने नष्ट करु दे! नतंर मी तुझ्यापासून
एक महान राष्ट्र  िनमार्ण करीन.”

11 परतंु काकुळतीने िवनतंी करुन मोशे आपला देव परमेश्वर ह्याला
म्हणाला, “परमेश्वरा, तुझ्या रागाने तुझ्या लोकांचा नाश न होवो; तू तुझ्या
महान शक्तीने व सामथ्यार्ने त्यांना िमसर देशातून बाहेर आणलेस 12

आिण आता तू त्यांचा नाश केलास तर िमसर देशाचे लोक म्हणतील,
‘परमेश्वराने त्यांचे वाईट करण्यासाठी, डोंगरावर त्यांना ठार मारण्यासाठी
व पृथ्वीवरुन त्यांचा नायनाट करण्यासाठी त्यांना िमसर देशातून बाहेर
नेले’ म्हणून तू त्यांच्यावर रागावू नकोस; तुझा राग तू सोडून टाक;
तुझ्याच लोकांचा तू नाश करु नयेस; 13 तुझे सेवक अब्राहाम, इसहाक
व याकोब, यांची आठवण कर; तू तुझ्या नांवाने शपथ वािहली होतीस; तू
म्हणाला होतास, ‘मी तुमची संतती आकाशातील ताऱ्या इतकी करीन,
मी वचन िदलेला देश त्यांना देईन व तो कायमचेच त्यांचे वतन होईल.’”

14 तेव्हा परमेश्वराला लोकांबद्दल वाईट वाटले आिण आधी
म्हटल्याप्रमाणे त्याने त्यांचा नाश केला नाही.
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15 मग मोशे पवर्तावरुन खाली उतरला; कराराच्या दोन सपाट पाट्या
त्याच्या जवळ होत्या; त्या पाट्यावर पुढे व मागे अशा दोन्ही बाजंूना
आज्ञा िलिहलेल्या होत्या. 16 देवाने स्वतःच त्या पाट्या तयार केल्या
होत्या व त्याने स्वतःच त्यांच्यावर कोरुन आज्ञा िलिहलेल्या होत्या.

17 यहोशवाने लोकांचा गोंगाट ऐकला व तो मोशेला म्हणाला,
“छावणीत लोकांच्या लढाईसारखा आवाज ऐकू येत आहे.”

18 मोशेने उत्तर िदले, “एखाद्या सनै्याच्या िवजयाचा हा आवाज नाही
िंकवा एखाद्या सनै्याच्या पराभवचा हा आक्रोश नाही; मला जो आवाज
ऐकू येत आहे तो नाचगाण्यांचा आहे.”

19 मोशे छावणीजवळ येऊन पोहोंचल्यावर त्याने ते सोन्याचे वासरु
व लोकांच्या नाच गाण्यांचा िंधगाणा पािहला आिण तो भयकंर संतापला;
त्याने आपल्या हातातल्या दगडी पाट्या खाली फेकून िदल्या; तेव्हा त्या
डोंगराच्या पायथ्यावर पडून फुटल्या व त्यांचे तुकडे तुकडे झाले. 20

नतंर लोकांनी बनिवलेल ते सोन्याचे वासरु मोशेने तोडून फोडून टाकले
व ते अग्नीत िवतळवले; त्याचा कुटून त्याने भुगाभुगा केला; मग तो त्याने
पाण्यात टाकला व ते पाणी त्याने इस्राएल लोकांस प्यावयास लावले.

21 मोशे अहरोनास म्हणाला, “ह्या लोकांनी तुझे असे काय केले होते
की तू त्यांना असे भयकंर पाप करावयास लावलेस?”

22 अहरोन मोशेला म्हणाला, “स्वामी, असे माझ्यावर रागावू नका; हे
लोक जे वाईट ते करावयास तत्पर असतात, हे आपणास माहीत आहे.
23 लोक मला म्हणाले, ‘मोशेने आम्हाला िमसर देशातून काढून बाहेर
आणले; परतंु आता त्याचे काय झाले हे आम्हाला माहीत नाही; तेव्हा
आमच्यापुढे चालतील असे देव तू आमच्यासाठी करुन दे.’ 24 तेव्हा मी
त्यांना सांिगतले, ‘जर तुम्हाकडे सोन्याची कंुडले असतील तर ती मला
द्या.’ तेव्हा लोकांनी मला त्यांच्याकडील सोने िदले; मी सोने भट्टीत
टाकले आिण ितच्यातून हे वासरु बाहेर आले!”

25 मोशेने पािहले की अहरोनाने लोकांवरचे िनयतं्रण िढले केले
त्यामुळे ते बेभान होत गेले आिण त्यांच्या मूखर्पणाच्या आचरणाचा
तमाशा त्यांच्या शत्रुंनी पािहला. 26 तेव्हा मोशे छावणीच्या दाराजवळ
उभा रािहला आिण म्हणाला, “ज्या कोणाला परमेश्वराच्या मागे यावयाचे
असेल, त्याने मजकडे यावे,” आिण लगेच लेवी वंशाचे सवर् लोक
मोशेकडे पळत गेले.

27 मग मोशे त्यांना म्हणाला, “इस्राएलाचा देव परमेश्वर काय म्हणतो
ते मी तुम्हांस सांगतो, ‘प्रत्येक माणसाने आपली तलवार घ्यावी आिण
छावणीच्या एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्त अवश्य जावे आिण
प्रत्येक माणसाने आपला भाऊ, िमत्र व शेजारी यांना अवश्य िजवे
मारावे.’”

28 लेवी वंशाच्या लोकांनी मोशेची आज्ञा पाळली आिण त्या िदवशी
सुमार ेतीन हजार इस्राएल लोक मेले. 29 मग मोशे म्हणाला, “आपली
मुले व आपले भाऊ यांच्यािवरुद्ध तुम्ही उठला आिण स्वतःला कृपापात्र
केलेत.”

30 दसुऱ्या िदवशी सकाळी मोशेने लोकांना सांिगतले, “तुम्ही भयकंर
पाप केले आहे! परतंु आता मी परमेश्वराकडे पवर्तावर जातो; काही तरी
करून कदािचत् परमेश्वराकडून मला तुमच्या पापांची क्षमा िमळिवता
येईल.” 31 तेव्हा मोशे माघारी परमेश्वराकडे जाऊन म्हणाला, “परमेश्वरा,
कृपा करून माझे ऐक; ह्या लोकांनी आपणासाठी सोन्याचे देव केले हे
फार वाईट पाप केले; 32 तरी आता तू त्यांच्या ह्या पापांची क्षमा कर!
परतंु जर तू त्यांच्या पापांची क्षमा करणार नसशील तर मग तू
िलिहलेल्या जीवनी पुस्तकातून माझे नांव काढून टाक.”

33 परतंु परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “जे मजिवरुद्ध पाप करतात केवळ
त्या लोकांचीच नांवे मी माझ्या पुस्तकातून काढून टाकतो. 34 तेव्हा तू
आता खाली जा आिण मी सांगतो तेथे लोकांना घेऊन जा; माझा दतू
तुजपुढे चालेल व तुला मागर् दाखवील जेव्हा पाप केलेल्या लोकांना िशक्षा
करण्याची वेळ येईल तेव्हा त्यांना िशक्षा केली जाईल.” 35 लोकांनीच
आपल्यासाठी अहरोनाला सोन्याचे वासरु बनवावयास सांिगतले म्हणून
परमेश्वराने लोकांवर भयकंर रोगराई आणली.

“मीमी तुमच्यातुमच्या बरोबरबरोबर ययेेणारणार नाहीनाही”

मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आिण तुझ्या बरोबर
िमसर देशातून तू आणलेले लोक, तुम्ही येथून पुढच्या
प्रवासास िनघा; आिण जो देश मी तुझ्या संततीला देईन

अशी मी अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांना शपथ वािहली होती त्या
देशाला तुम्ही जा. 2 तुमच्यापुढे चालण्यास मी माझ्या दतूाला पाठवीन
आिण कनानी, अमोरी, िहत्ती, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी लोकांचा मी
पराभव करीन व त्यांना तुमचा देश सोडावयास भाग पाडीन. 3 तेव्हा
तुम्ही दधुामधाच्या देशास जा; मी तुमच्याबरोबर येणार नाही कारण
तुम्ही फार ताठमानेचे लोक आहात जर मी तुमच्या बरोबर आलो तर
तुम्ही मला रागाला आणाल. कदािचत मी जर मी आलो तर रस्त्यातच
तुम्हाला नष्ट करीन.”

4 ही वाईट बातमी ऐकल्यावर लोक फार द:ुखी झाले आिण त्यानतंर
कोणीही आपल्या अगंावर दागदािगने घातले नाहीत; 5 कारण परमेश्वर
मोशेला म्हणला, “तू इस्राएल लोकांस असे सांग, ‘तुम्ही फार ताठमानेचे
लोक आहात; मी तुमच्या बरोबर थोडा वेळ जरी प्रवास केला तरी मी
तुम्हाला नष्ट करीन; म्हणून तुम्ही तुमचे दागदािगने काढून ठेवा; मग तुमचे
काय करावयाचे ते मी ठरवीन.’” 6 म्हणून होरबे पवर्तापासून (सीनाय
पवर्तापासून) पुढे इस्राएल लोकांनी दागदािगने घालणे बदं केले.

दशदशर्र्नन ममंडंपडप
7 मोशे छावणी बाहेर बऱ्याच अतंरावर तबंू लावत असे. मोशेने त्याला

“दशर्न मडंप” असे नांव िदले होते; ज्या कोणाला परमेश्वराला काही
िवचारावयाचे असेल तो छावणीबाहेरील दशर्न मडंपाकडे जाई. 8 ज्या
ज्या वेळी मोशे छावणीतून दशर्न मडंपाकडे जाई त्या त्यावेळी सवर् लोक
आपापल्या तबंूच्या दारात उभे राहात आिण मोशे दशर्न मडंपात
जाईपयर्त त्याला बघत. 9 जेव्हा मोशे तबंूत जाई तेव्हा उंच ढग खाली
उतरून येई आिण दशर्न मडंपाच्या दारापाशी तो उभा राही; ह्याप्रमाणे
परमेश्वर मोशेशी बोलत असे. 10 जेव्हा लोक दशर्न मडंपाच्या दारात ढग
बघत तेव्हा ते आपापल्या तबंूच्या दारात उभे राहून देवाला नमन करीत.

11 ज्याप्रमाणे एखादा माणूस आपल्या िमत्राशी बोलतो त्याप्रमाणे
परमेश्वर मोशेबरोबर समोरासमोरबोलत असे. परमेश्वराशी बोलल्यानतंर
मोशे नेहमीआपल्या छावणीत माघारी जाई तरी मोशेचा मदतनीस.
नूनाचा मुलगा यहोशवा हा तरुण मडंप सोडून बाहेर येत नसे.

मोशमोशेे परमपरमेेश्वराचश्वराचेे ततेेजज पाहातोपाहातो

12 मोशे परमेश्वराला म्हणाला, “ह्या लोकांना घेऊन जाण्यास तू मला
सांिगतलेस, परतंु तू माझ्याबरोबर कोणाला पाठिवणार ते तू सांिगतले
नाहीस; तू मला म्हणालास, ‘मी तुला तुझ्या नांवाने ओळखतो आिण
तुझ्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.’ 13 जर मी तुला खरोखर संतोष िदला
असेल तर तू मला तुझे मागर् िशकव. तुला जाणून घेण्याची माझी इच्छा
आहे मग तुला सतत संतोष देणे मला जमेल. हे सवर् लोक तुझे आहेत
याची तू आठवण ठेव.”

14 परमेश्वराने उत्तर िदले, “मी स्वतः तुझ्या बरोबर येईन व तुला
िवसावा देईन.”

15 मग मोशे परमेश्वराला म्हणाला, “जर तू आमच्याबरोबर येणार
नाहीस तर मग आम्हाला या िठकाणापासून पुढे पाठवू नकोस. 16 तसेच
तू माझ्या िवषयी व लोकांिवषयी संतुष्ट आहेस ते आम्हाला कसे कळेल?
जर तू आमच्याबरोबर येशील तर मग मात्र आम्हाला खातरीने कळेल!
जर तू आमच्याबरोबर येणार नाहीस तर मग मी व हे लोक त्यांच्यात
आिण पृथ्वीवरल कोणत्याही लोकात काही फरक राहणार नाही.”

17 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू मागतोस त्याप्रमाणे मी करीन,
कारण मी तुजवर संतुष्ट आहे आिण मी तुला तुझ्या नांवाने ओळखतो.”

18 नतंर मोशे म्हणाला, “आता कृपा करून मला तुझे तेज दाखव.”
19 मग परमेश्वराने मोशेला उत्तर िदले, “मी माझे सवर् चांगुलपण

तुझ्यापुढे चालवीन; मी परमेश्वर आहे आिण हे माझे नांव मी जाहीर करीन
म्हणजे तू ते ऐकशील कारण मी िनवडलेल्या कोणावरही दया करीन व
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त्यांच्यावर प्रेम करीन. 20 परतंु तू माझा चेहरा पाहू शकणार नाहीस,
कारण माझा चेहरा पािहलेला कोणीही माणूस जगणार नाही.

21 “माझ्याजवळ ह्या िठकाणी एक खडक आहे; तू त्यावर उभा राहा.
22 माझे तेज त्या जागेजवळून पुढे जाईल तेव्हा मी तुला त्या
खडकातील मोठ्या भेगेत ठेवीन; आिण मी िनघून जाईपयर्त माझ्या
हाताने तुला झाकीन; 23 नतंर मी माझा हात काढून घेईन आिण तू
माझी पाठपाहाशील; परतंु तू माझा चेहरा पाहाणार नाहीस.”

नवीननवीन दगडीदगडी पाट्यापाट्या

मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पिहल्या तुटलेल्या दोन
पाट्याप्रमाणे आणखी दोन दगडी पाट्या तयार कर म्हणजे
पिहल्या दोन पाट्यांवर िलिहलेलीच अक्षर ेमी त्या पाट्यांवर

िलहीन. 2 उद्या सकाळीच तयार हो व सीनाय पवर्तावर चढून ये आिण
तेथे पवर्ताच्या िशखरावर माझ्या समोर हजर राहा. 3 तुझ्याबरोबर
कोणालाही चढून वर येण्याची परवानगी नाही; पवर्तावरील कोणत्याच
िठकाणी कोणी माणूस देखील िदसू नये; तसेच तुझ्या जनावरांच्या
िखल्लारांना व मेंढ्यांच्या कळपांना पवर्ताच्या पायध्याशी देखील चरु देऊ
नयेस.”

4 तेव्हा मोशेने पिहल्या पाट्यांसारख्याच आणखी दोन दगडी पाट्या
तयार केल्या; दसुऱ्या िदवशी सकाळीच तो सीनाय पवर्तावर गेला;
परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे सवर्काही करून त्याने त्या दोन दगडी पाट्या
आपल्योबरोबर नेल्या; 5 मोशे पवर्तावर आल्यावर परमेश्वर एका ढगातून
त्याच्याकडे खाली उतरला व तो मोशेपाशी उभा रािहला; तेव्हा मोशेने
परमेश्वराचे नाव घेतले. 6 परमेश्वर मोशेपुढून गेला व म्हणाला, “मी याव्हे
म्हणजे प्रभु आहे; मी दयाळू, कनवाळू, मदंक्रोध (लवकर राग न येणारा,)
महान प्रेमाने पुरपेूर भरलेला व िवश्वास ठेवण्यास पात्र असा देव आहे. 7

परमेश्वर हजारो लोकांवर दया करतो; तो लोकांच्या वाईट कमार्ची त्यांना
क्षमा करतो; परतंु तो दोषी लोकांना िशक्षा करावयास िवसरत नाही;
परमेश्वर फक्त लोकांनाच िशक्षा करतो असे नाही परतंु त्यांची मुले, त्यांची
नातवंडे व पतवंडे ह्यांना म्हणजे त्यांच्या ितसऱ्या चौथ्या िपढीपयर्ंत,
त्यांच्या पूवर्जाच्यां अपराधाबद्दल िशक्षा भोगावयास लावतो.”

8 मग मोशेने ताबडतोब भूिमपयर्ंत वाकून परमेश्वराला नमन केले. मोशे
म्हणाला, 9 “परमेश्वर तू जर मजवर खूष असशील तर कृपा करून
आमच्याबरोबर चाल! हे लोक ताठमानेचे आहेत हे मला माहीत आहे;
परतंु आम्ही केलेल्या पापाबद्दल तू आम्हाला क्षमा कर! आिण तुझे लोक
म्हणून आमचा स्वीकार कर.”

10 मग परमेश्वर म्हणाला, “मी तुझ्या सवर् लोकांबरोबर हा करार करीत
आहे; आतापयर्त पृथ्वीवरील कोणत्याही राष्ट्र ासाठी या पूवीर् कधीही
केलेले नाहीत ते चमत्कार मी करीन; तुझ्याबरोबर असलेले सवर् लोक
पाहातील की मी जो परमेश्वर आहे तो महान सामथ्यर्वान आहे; मी
तुझ्यासाठी जे चमत्कार करीन ते पाहून सवर् लोकांना माझे सामथ्यर्
कळेल. 11 मी आज तुला ज्या आज्ञा देतो त्या तू पाळ म्हणजे मग मी
तुझ्या शत्रुंना तुझ्या पुढून घालवून देईन म्हणजे अमोरी, कनानी, िहत्ती,
पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी ह्यांना तुझ्या देशातून घालवून देईन. 12 सावध
राहा! तू ज्या देशात जात आहेस त्यात राहणाऱ्या लोकांबरोबर
कोणत्याही प्रकार ेकरारमदार करु नकोस; जर तसे करशील तर
तुमच्यावर संकट येईल. 13 परतंु त्यांच्या वेद्या नष्ट करा; ते उपासना
करीत असलेले दगडधोंडे तोडून टाका; त्यांच्या मूतीर् फोडून टाका. 14

दसुऱ्या कोणत्याही दवैतांची पूजा करु नका; मी ‘याव्हे’ (कानाह) आहे; हे
माझे नांव आहे; मी ईष्यार्वान देव आहे.

15 “सावध राहा! या देशातील रिहवाशांबरोबर कोणत्याही प्रकारचे
करारमदार करु नका; जर तुम्ही ते कराल तर ते लोक त्यांच्या दवैतांना
नमन करताना कदािचत तुम्ही त्यांना साथ देऊन त्यांच्या दवैतांना नमन
कराल; ते लोक त्यांच्या पूजेच्या वेळी तुम्हाला भाग घेण्यासाठी
बोलावतील आिण तुम्ही त्यांच्या बिलदानातले काही खाल. 16 त्या
लोकातील मुलींची तुम्ही आपल्या मुलांसाठी बायका म्हणून कदािचत्
िनवड कराल; त्या मुली तर खोट्या दवैतांची उपासना करत असतील
तर, त्या कदािचत् तुमच्या मुलांना देखील त्यांची उपासना करावयास
लावतील.

17 “तुम्ही आपल्यासाठी ओतीव मुतीर् करु नका.
18 “बेखमीर भाकरीचा सण पाळ, मी पूवीर् िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे

नेमलेल्या वेळी अबीब मिहन्यातील सात िदवस पयर्त तुम्ही बेखमीर
भाकर खावी कारण ह्याच मिहन्यात िमसर देशातून तुम्ही बाहेर आलात.

19 “स्त्रीपासून जन्मलेला प्रथम पुत्र माझा आहे; तसेच तुमच्या
गुराढोरापकैी गायीचे व मेंढराचे प्रथम जन्मलेले नर माझे आहेत. 20

गाढवीचे पिहले िंशगरु खडंणी दाखल एक कोकरु देऊन सोडवून घ्यावे
पण त्याला तसे सोडवले नाही तर त्याची मान मोडावी. तुझ्या मुलांपकैी
प्रत्येक पिहला जन्मलेला मुलगा मोबदला देऊन सोडवून घ्यावा. कोणी
िरकाम्या हाताने माझ्यासमोर येऊ नये.

21 “सहा िदवस तू आपले कामकाज कर परतंु सातव्या िदवशी
अवश्य िवसावा घे; नांगरणीच्या व कापणीच्या हगंामातही सातव्या
िदवशी तू अवश्य िवसावा घे.

22 “तू सप्ताहाचा, म्हणजे गव्हाच्या कापणीच्या प्रथम िपकाचा सण
पाळ. गव्हाच्या िपकाचे पिहले धान्य या सणासाठी वापर. आिण वषर्
पिरवतर्नाच्या काळात सुगीचा सण पाळ.

23 “तुमच्या सवर् पुरुषांनी वषार्तून तीनदा प्रभु परमेश्वर म्हणजे
इस्राएलाचा देव याच्यासमोर हजर राहावे.

24 “तुझ्या देशात जाशील तेव्हा तुझ्या शत्रुंना मी तुझ्या देशातून
घालवून देईन; मी तुझ्या देशाच्या सीमा वाढवीन; आिण वषार्तून तीनदा
तू आपला देव परमेश्वरासमोर हजर राहावयास जाशील त्यावेळी
तुझ्यापासून तुझ्या देश घेण्याचा कोणीही प्रयत्न करणार नाही.

25 “माझ्या यज्ञबलीचे रक्त खमीराच्या भाकरीबरोबर अपर् ू नये;
“आिण वल्हांडण सणाच्या यज्ञपशूच्या मांसापकैी काहीही दसुऱ्या

िदवशी सकाळपयर्त राहू देऊ नये.
26 “हगंामाच्या वेळी तुझ्या जिमनीच्या उत्पन्नातील प्रथम पीक, तुझा

जो देव परमेश्वर, याच्या मिंदरात आण;
“करडू त्याच्या आइच्या दधुात कधीच िशजवू नये.”
27 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी तुला सांिगतलेल्या सवर् गोष्टी

िलहून ठेव कारण त्या, मी तुझ्याशी व इस्राएल लोकांशी केलेल्या
कराराच्या त्या गोष्टी आहेत.”

28 मोशे तेथे परमेश्वराजवळ चाळीस िदवस व चाळीस रात्री रािहला;
त्या िदवसात त्याने अन्न िंकवा पाणी घेतले नाही; आिण मोशेने त्या
पिवत्रकराराची वचने-दहा आज्ञा-त्या दोन दगडी पाट्यांवर िलिहली.

मोशमोशेेचाचा सतसतेेजज चचेेहराहरा

29 मग मोशे, पिवत्रकरार िलिहलेल्या त्या दोन दगडी पाट्या घेऊन
सीनाय पवर्तावरून खाली उतरला; परमेश्वराशी बोलल्यामुळे त्याचा
चेहरा तेजाने तळपत होता, परतंु ते त्याला ठाऊक नव्हते. 30 अहरोन व
सवर् इस्राएल लोक यांनी मोशेच्या चेहऱ्यावरील तेजस्वी िकरणे पािहली
तेव्हा ते त्याच्या जवळ जाण्यास घाबरले; 31 परतंु मोशेने त्यांना
बोलावले तेव्हा अहरोन व इस्राएल लोकांचे वडीलजन त्याच्याकडे गेले
तेव्हा तो त्यांच्याशी बोलला. 32 त्यानतंर सवर् इस्राएल लोक मोशेकडे
आले आिण त्याने त्यांना परमेश्वराने त्याला सीनाय पवर्तावर िदलेल्या
आज्ञा िदल्या.

33 लोकांशी आपले बोलणे संपिवल्यावर मोशेने आपला चेहरा
आच्छादनाने झाकला. 34 जेव्हा कधीही मोशे परमेश्वराबरोबर
बोलावयास त्याच्या समोर जाई, तेव्हा तो आपल्या चेहऱ्यावरील
आच्छादन काढीत असे; मग तो इस्राएल लोकांकडे येऊन परमेश्वराने
िदलेल्या आज्ञा त्यांना सांगत असे. 35 मोशेचा तेजाने तळपणारा चेहरा
इस्राएल लोक पाहात तेव्हा तो पुन्हा आपला चेहरा झाकून घेई; आिण
तो बोलावयास पुन्हा परमेश्वराकडे जाईपयर्ंत आपला चेहरा झाकून ठेवी.

शब्बाथशब्बाथ िदवसािवषयीिदवसािवषयी िनयमिनयम

मग मोशेने सगळया इस्राएल लोकांना एकत्र केले; तो त्यांना
म्हणाला, “ज्या आज्ञा तुम्ही पाळाव्या म्हणून परमेश्वराने
तुम्हाला िदल्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगतो;

2 “कामकाजासाठी सहा िदवस आहेत परतंु सातवा िदवस
िवसाव्यासाठी पिवत्र िदवस आहे, तो पाळून िवसावा घेतल्यामुळे तुम्ही
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परमेश्वराचा सन्मान कराल. सातव्या िदवशी-शब्बाथ िदवशी काम
करणाऱ्या कोणत्याही माणसास अवश्य िजवे मारावे. 3 शब्बाथ िदवशी
तुम्ही राहात असलेल्या जागेत कोठेही तुम्ही िवस्तव देखील पेटवू नये.”

पिवत्रपिवत्र ममंडंपातडपात आणावयाचीआणावयाची अपअपर्र्णणेे
4 मोशे सवर् इस्राएल लोकांस म्हणाला, “परमेश्वराने िदलेल्या आज्ञा

अशा. 5 परमेश्वरासाठी पिवत्र अपर्णेगोळा करा; काय द्यावे ह्यािवषयी
तुम्ही प्रत्येकाने आपल्या मनात परमेश्वराकडे आणावे; सोने, चांदी,
िपतळ; 6 िनळे, जांभळे व िकरिमज रगंाचे सूत, व तलम सणाचे कापड,
बकऱ्याचे केस; 7 लाल रगंिवलेली मेंढ्याची कातडी व तहशाची कातडी,
बाभळीचे लाकूड; 8 िदव्यासाठी तेल, अिभषेकाच्या तेलासाठी आिण
सुगधंी धूपासाठी मसाले; 9 तसेच एफोद व न्यायाचा ऊरपट ह्यात
खोचण्यासाठी गोमेद मणी आिण इतर रत्ने आणावी.

10 “जे तुम्ही कारागीर आहात त्या तुम्ही परमेश्वराने आज्ञा केलेल्या
सवर् वस्तू तयार कराव्यात म्हणजे, 11 पिवत्र िनवास मडंप, त्याचा
बाहेरील तबंू व त्यावरील आच्छादान, त्याचे आकडे, फव्व्या, अडसर,
खांब, व खचु्यार्; 12 पिवत्र कोश, त्याचे दांडे, दयासन व अतंरपाट, 13

मेज व त्याचे दांडे, त्यावरील सवर् पात्रे व समक्षतेची पिवत्र भाकर; 14

प्रकाशाकरीता दीपवृक्ष, त्याची उपकरणे व िदवे, आिम िदव्यासाठी तेल;
15 धूपवेदी व ितचे दांडे, अिभषेकासाठी तेल, सुगधंी धूप, पिवत्र िनवास
मडंपाच्या दारासाठी पडदा; 16 होमवेदी व ितची िपतळेची जाळी, दांडे
व ितचे इतर सािहत्य, िपतळेचे गगंाळ व त्याची बठैक; 17

अगंणाभोवतीच्या कनातीचे पडदे, त्यांचे खांब व त्यांच्या खचु्यार्, आिण
अगंणाचे दार झाकण्यासाठी पडदा; 18 िनवासमडंप व अगंण
ह्यांच्यासाठी आधार देणाऱ्या मेखा व तणावासाठी लागणाऱ्या दोऱ्या; 19

पिवत्र स्थानात सेवाकरण्यासाठी कुशलतेने िवणलेली वस्त्रे आिण याजक
ह्या नात्याने सेवाकरण्यासाठी अहरोन याजकाची व त्याच्या मुलांची
पिवत्र वस्त्रे.”

लोकांनीलोकांनी आणलआणलेेलीली महानमहान अपअपर्र्णणेे
20 मग सवर् इस्राएल लोक मोशेपुढून िनघून गेले. 21 नतंर ज्या

लोकांना मनापासून इच्छा झाली त्या सवार्नी दशर्नमडंपाच्या कामासाठी,
त्यातील सगळया सेवेसाठी आिण पिवत्र वस्त्रासाठी परमेश्वराला अपर्णे
आणली. 22 ज्यांना मनापासून देण्याची इच्छा झाली त्या सगळया स्त्री
पुरुषांनी नथा, कंुडले, अगंठ्या, बांगड्या असे सवर् प्रकारचे सोन्याचे
दािगने आणले; ही सोन्याची पिवत्र अपर्णे परमेश्वरासाठी आणली.

23 ज्यांच्याकडे िनळया, जांभळया व िकरिमजी रगंाचे सूत व तलम
सणाचे कापड, बकऱ्याचे केस, लाल रगंिवलेली मेंढ्याची कातडी व
तहशाची कातडी होती त्यांनी ते ते आणले. 24 चांदी व िपतळ अपर्ण
करणाऱ्या प्रत्येकाने ती अपर्णे परमेश्वरासाठी आणली आिण ज्यांच्याकडे
बाभळीचे लाकूड होते त्यांनी ते परमेश्वराला अपर्ण केले. 25 ज्या िस्त्रया
िशवणकाम व िवणकाम ह्यात तरबेज सूत व तलम सणाचे कापड
आपल्या हातांनी िवणून आणले. 26 ज्या इतर िस्त्रयांना मदत करण्याची
इच्छा झाली त्या सवार्नी आपले कौशल्य दाखवून बकऱ्याच्या केसाचे
कापड आणले.

27 अिधकाऱ्यांनी याजकाचे एफोद व न्यायाचा ऊरपट ह्यांत
जडवण्यासाठी गोमेदमणी व इतर रत्ने आणली. 28 लोकांनी सुगधंी
मसाले व जतैूनाचे तेल देखील आणले त्यांचा उपयोग सुगधंी धूप
अिभषेकाचे तेल आिण िदव्याचे तेल यासाठी करण्यात आला.

29 ज्या इस्राएल लोकांना मदत करण्याची मनापासून इच्छा झाली
त्या सवार्नी आपल्या खषुीने परमेश्वरासाठी अपर्णे आणली; परमेश्वराने
मोशेला व लोकांना आज्ञा केल्याप्रमाणे वस्तू बनिवण्यास त्यांचा उपयोग
झाला.

बसालबसालेेलल आिणआिण अहिलयाबअहिलयाब

30 तेव्हा मोशे इस्राएल लोकांना म्हणाला, “पहा परमेश्वराने यहुदा
वंशातील उरी (उरी हा हूरचा पुत्र होता) ह्याचा मुलगा बसालेल ह्याची
िनवड केली आहे. 31 परमेश्वराच्या आत्म्याने बसालेल याला भरले आहे
त्याला सवर् प्रकारच्या वस्तू बनवण्यासाठी कसब आिण ज्ञान िदले आहे.

32 तो सोने, चांदी आिण िपतळ ह्यांच्यापासून कलाकुसरीच्या वस्तू
तयार करील. 33 तो िहऱ्यांना पलैू पाडून िहर ेआिण रत्ने जडवून देईल.
बसालेल लाकूड कामही करून त्यापासून सवर् प्रकारच्या वस्तू बनवील.
34 परमेश्वराने त्याला आिण दान वंशातील अिहसामाख याचा मुलगा
अहिलयाब, याला ह्या िवशेष कला इतरांना िशकिवण्याचे सामथ्यर् िदले
आहे. 35 कोरीव काम करणार ेकुशल सुतार, धातू काम करणारे
कारागीर, िनळया, जांभळया ज्ञान व िकरिमजी रगंाच्या सुताच्या
कापडावर व तलम सणाच्या कापडावर किशदा काढणार,े िवणकाम
करणार,े सवर् प्रकारचे कसवी काम करणार ेव कुशल कामाची योजना
करणार ेअशा सारख्या. सवर् कारािगरीची कामे ते करु शकतात कारण
परमेश्वराने त्यासाठी ह्या दोघांना ज्ञान व कसब िदले आहे.

“तेव्हा बसालेल व अहिलयाब यांनी आिण परमेशवराने ज्या
इतर कारािगरांना ह्या कामाच्या कसबाचे ज्ञान व समज
िदली आहे त्यांनी परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे पिवत्र मडंपाचे हे

बांधकाम करावे.”
2 नतंर बसालेल व अिहिलयाब यांना आिण ज्या कारािगरांना

परमेश्वराने िवशेष कसब व ज्ञान िदले होते त्यांना मोशेने बोलावले, ह्या
कामात मदत व सेवा करण्याची त्या लोकांची इच्छा होती म्हणून तेही
खषुीने आले. 3 इस्राएल लोकांची जी जी अपर्णे आणली होती त्यांचा
देवाचे पिवत्रस्थान बांधण्यासाठी त्यांनी उपयोग केला. रोज सकाळी
इस्राएल लोकांनी अपर्णे आणणे चालूच ठेवले. 4 शेवटी मग सवर् कसबी
कारागीर पिवत्रस्थानाचे करीत असलेले आपले काम सोडून मोशेकडे
आले व म्हणाले, 5 “लोकांनी खूप अपर्णे आणली आहेत! आम्हाला ह्या
पिवत्रस्थानाचे बांधकाम पूणर् करवयास लागणाऱ्या सािहत्यापेक्षा
िकतीतरी अिधक आमच्यापाशी आले आहे!”

6 तेव्हा मोशेने सवर् छावणीभर असा हुकूम सोडला की, “कोणाही
स्त्रीने िंकवा पुरुषाने आता पिवत्रस्थानाच्या सेवेसाठी अिधक अपर्णे आणू
नयेत.” तेव्हा अशा रीतीने आणखी अपर्णे आणावयास बदंी घालण्यात
आली. 7 लोकांनी हे काम पूणर् करण्याकरता लागणाऱ्या सािहत्यापेक्षा
िकतीतरी अिधक सािहत्य अपर्ण केले होते!

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपडप
8 मग त्या कसबी कारािगरांनी पिवत्र िनवास मडंप बांधण्याचे काम

सुरु केले; त्यांनी कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे आिण िनळया,
जांभळया व िकरिमजी रगंाच्या सुताचे दहा पडदे तयार केले व
त्यांच्यावर त्यांनी, पसरलेल्या पखंाच्या, करुब दतूांची िचत्रे िशवली. 9

प्रत्येक पडद्याचे मोजमाप सारखेच होते म्हणजे तो चौदावार-गज-लांब व
दोन वार-गज-रंुद असे होते. 10 त्या कारािगरांनी त्यापकैी पांच पडदे
जोडून एक भाग व दसुर ेपांच पडदे जोडून दसुरा भाग असे दोन भाग
तयार केले. 11 नतंर त्यांनी त्या दोन्हीही भागांच्या शेवटच्या िकनारीवर
िनव्व्या सुताची िबरडी केली; तसेच दसुऱ्या पडद्याच्या िकनारीवर ही
तशीच िबरडी केली. 12 त्यानी एका पडद्याखाली िकनारीवर पन्नास
िबरडी व दसुऱ्या पडद्याच्या िकनारीवरही पन्नास िबरडी केली; ती िबरडी
समोरासमोर होती. 13 नतंर ते दोन पडदे एकत्र जोडण्यासाठी त्यांनी
सोन्याच्या पन्नास गोल कड्या केल्या; त्या कड्यांनी ते पडदे एकत्र
जोडल्यावर त्या सवार्चा िमळून अखडं पिवत्र िनवास मडंप तयार झाला.

14 नतंर पिवत्र िनवास मडंप झाकण्यासाठी त्या कारािगरांनी
बकऱ्याच्या केसांच्या अकरा पडद्यांचा एक तबंू बनिवला. 15 ह्या सवर्
पडद्यांचे मोजमाप सारखेच होते म्हणजे पधंरा वार लांब व दोन वार रंुद
होते. 16 त्या कारािगरांनी त्यापकैी पाच पडदे जोडून एक भाग व दसुरे
सहा पडदे जोडून दसुरा भाग तयार केला. 17 नतंर त्यांनी एका
कनातीच्या बाहेरील शेकटच्या पडद्याच्या िकनारीवर पन्नास िबरडी व
तशीच दसुऱ्या कनातीच्या बाहेरील शेवटच्या पडद्याच्या िकनारीवर
पन्नास िबरडी केली. 18 हे दोन पडदे जोडून एक तबंू करण्यासाठी
त्यांनी िपतळेच्या पन्नास गोल कड्या केल्या. 19 मग त्यांनी पिवत्र
िनवास मडंप झाकण्यासाठी लाल रगं िदलेल्या. मेंढ्याच्या कातड्याचे व
दसुर ेतहाशाच्या कमावलेल्या कातड्याचे अशी दोन आच्छादने केली.

20 मग पिवत्र िनवास मडंपाला आधार देण्यासाठी त्यांनी बाभळीच्या
लाकडाच्या फव्व्या तयार केल्या. 21 प्रत्येक फळी पधंरा फूट लांब व
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सत्तावीस इचं रंुद होती. 22 त्यांनी प्रत्येक फळीच्या दोन बाजूला दोन
कुसे केली व उभ्या आडव्या तुकड्यांनी त्या दोन फव्व्या एकासारख्याच
केल्या. 23 त्यांनी पिवत्र िनवास मडंपाच्या दिक्षण बाजूस लावण्यासाठी
वीस फव्व्या केल्या; 24 मग त्या वीस फळयांच्या खाली लावण्यासाठी
त्यांनी चांदीच्या चाळीस खचु्यार् केल्या, एका फळी खाली दोन म्हणजे
प्रत्येक कुसाखाली एक याप्रमाणे त्या केल्या. 25 त्याचप्रमाणे पिवत्र
िनवास मडंपाच्या दसुऱ्या म्हणजे उत्तर बाजूस लावण्यासाठी त्यांनी वीस
फळया केल्या. 26 त्यांनी त्या वीस फव्व्यासाठी एकेका फळीखाली दोन
या प्रमाणे चांदीच्या चाळीस खचु्यार् केल्या. 27 पिवत्र िनवास मडंपाच्या
मागील बाजूस म्हणजे पिश्चम बाजूस लावण्यासाठी सहा फव्व्या. 28

आिण त्याचप्रमाणे िनवास मडंपाच्या कोपऱ्यासाठी दोन फव्व्या त्यांनी
केल्या. 29 ह्या फव्व्या खालच्या बाजूला जोडलेल्या होत्या आिण
वरच्या भागी एकत्र गोल कडीला त्या अडकवल्या होत्या; दोन्ही
कोपऱ्यासाठी त्यांनी अशाच फव्व्या केल्या. 30 तेव्हा पिवत्र िनवास
मडंपाच्या पिश्चमबाजूस एकूण आठ फव्व्या व प्रत्येक फळी खाली
चांदीच्या दोन खचु्यार् अशा सोळा खचु्यार् झाल्या.

31 त्यांनी बाभळीच्या लाकडाचे अडसर तयार केले-पिवत्र िनवास
मडंपाच्या एका बाजूच्या फव्व्यासाठी पाच, 32 दसुऱ्या बाजूच्या
फव्व्यासाठी पाच आिण पिश्चमेच्या म्हणजे मागल्या बाजूसाठी पांच; 33

आिण त्यांनी फव्व्याच्या भध्याभागी लावावयाचा अडसर एका
टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्ंत पोहोंचेल असा केला. 34 त्या फव्व्या
त्यांनी सोन्याने मढिवल्या, अडसर लावण्याच्या कड्या सोन्याच्या
बनिवल्या आिण अडसरही सोन्याने मढिवले.

35 मग त्यांनी िनव्व्या जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा आिण
तलम सणाच्या कापडाचा एक अतंरपट बनिवला व त्यावर करूब दतुांची
िचत्रे िशवून घेतली, 36 आिण त्यासाठी त्यांनी बाभळीच्या लाकडाचे
चार खांब केले व ते सोन्याने मढिवले; 37 मग त्यांनी पिवत्र िनवास
मडंपाच्या प्रवेशद्वारासाठी िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या
सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा नक्षीदार पडदा
बनिवला. 38 व त्या पडद्यासाठी त्यांनी पाच खांब व त्यांच्या आकड्या
बनिवल्या; त्यांचा वरचा भाग व त्यांच्या बांधपट्ट्या सोन्याने मढिवल्या;
आिण खांबासाठी िपतळेच्या पाच खचु्यार् बनिवल्या.

आज्ञापटाचाआज्ञापटाचा कोशकोश

मग बसालेलाने बाभळीच्या लाकडाचा एक पिवत्र कोश
(पेटी) बनिवला; तो पचेंचाळीस इचं लांब, सत्तावीस इचं रंुद
व सत्तावीस इचं उंच होता. 2 त्याने तो आतून बाहेरून शुद्ध

सोन्याने मढिवला आिण त्याच्या सभोवती सोन्याचा काठ केला. 3

त्याने सोन्याच्या चार कड्या केल्या व त्या चारी कोपऱ्यांना लावल्या
पेटी उचलून नेण्यासाठी त्यांचा उपयोग झाला प्रत्येक बाजूला दोन
कड्या होत्या. 4 मग कोश वाहून नेण्याकरता त्याने बाभळीच्या
लाकडाचे दांडे करुन ते शुद्ध सोन्याने मढिवले. 5 ते दांडे कोशाच्या
दोन्ही बाजंूच्या कड्यात घातले. 6 नतंर त्याने शुद्ध सोन्याचे दयासन
बनिवले; ते पचेंचाळीस इचं लांब व सत्तावीस इचं रंुद होते. 7 मग त्याने
सोने घडवून दयासनाच्या दोन्ही टोकासाठी दोन करुब दतू बनिवले. 8

त्याने एक करूब दतू एका टोकासाठी व दसुरा करूब दतू दसुऱ्या
टोकासाठी बनवून असे जडिवले की करुब दतू व दयासन हे सोन्याच्या
एकाच अखडं तुकड्यापासून बनिवलेले िदसू लागले 9 करुबांचे पखं वर
आकाशाकडे पसरवलेले होते व त्या पखंांनी दयासन झाकले होते; करुब
दतूांची तोंडे समोरासमोर असून त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागलेली
होती.

पिवत्रपिवत्र (िवशिवशेेषष) ममेेजज
10 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे मेज बनिवले, ते छत्तीस इचं लांब,

अठरा इचं रंुद व सत्तावीस इचं उंच होते. 11 त्याने ते शुद्ध सोन्याने
मढिवले व त्याच्या सभोवती सोन्याचा काठ केला; 12 आिण त्याने
त्याच्यासाठी तीन इचं रंुदीची एक पाळ केली व त्या पाळीस सभोवती
सोन्याचा काठ केला. 13 त्याच्यासाठी सोन्याच्या चार गोल कड्या
करुन त्याच्या पायावरच्या चार कोपऱ्यांना त्या लावल्या. 14 ह्या गोल

कड्या त्या पाळीजवळ ठेवल्या, त्या मेज उचलावयाच्या दांड्यासाठी
होत्या. 15 मग मेज उचलण्यासाठी त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे
केले व ते सोन्याने मढिवले; 16 नतंर त्याने मेजावरची पात्रे म्हणजे
तबके, चमचे, धूपपात्रे व पेयापर्णे ओतण्यासाठी कटोर ेव सुरया ही सवर्
शुद्ध सोन्याची बनिवली.

दीपवृक्षदीपवृक्ष

17 मग त्याने शुद्ध सोन्याचा एक दीपवृक्ष बनिवला; हा दीपवृक्ष त्याची
बठैक, त्याचा दांडा, त्याच्या फुलासारख्या वाट्या, त्याच्या कव्व्या व
पाकव्व्या ही सवर् एकाच अखडं तुकड्याची घडिवली. 18 त्या
दीपवृक्षाला एका बाजूला तीन व दसुऱ्या बाजूला तीन अशा सहा शाखा
होत्या. 19 प्रत्येक शाखेला बदामाच्या फुलासारख्या तीन तीन वाट्या,
कव्व्या व पाकव्व्यासिहत होत्या. 20 दीपवृक्षाच्या दांड्याला आणखी
चार, बदामाच्या फुलांसारखी फुले, कव्व्या पाकव्व्या होत्या. 21 ह्या
दीपवृक्षावर दांड्याच्या एका बाजूला तीन व दसुऱ्या बाजूला तीन अशा
सहा शाखा होत्या; जेथे शाखा मुख्य दांड्याला जोडलेली होती त्या
प्रत्येक जोडाखाली कव्व्या व पाकव्व्यासिहत एक फूल होते. 22 शाखा
व फूले असलेला हा संपूणर् दीपवृक्ष शुद्ध सोन्याच्या एकाच अखडं
तुकड्यातून घडिवलेला होता. 23 ह्या दीपावृक्षावर त्याने सात िदवे
बनिवले; मग त्याने िदवे मालवण्याचे िचमटे व त्यांच्या ताटल्या ही सवर्
शुद्ध सोन्याची बनिवली. 24 हा दीपवृक्ष व त्याच्या बरोबरची सवर्
उपकरणे एक िकक्कार म्हणजे सुमार ेचौतीस िकलोग्रम शुद्ध सोन्याची
त्याने बनिवली.

धूपधूप जाळावयाचीजाळावयाची ववेेदीदी
25 मग त्याने बाभळीच्या लाकडाची एक चौरस वेदी केली; ती अठरा

इचं लांब, अठरा इचं रंुद व छत्तीस इचं उंच होती; वेदीवर प्रत्येक
कोपऱ्याला एक याप्रमाणे चार िंशगे होती. ती वेदीला अशी जोडली होती
की वेदी व िंशगे एका अखडं तुकड्याची बनिवलेली िदसत होती. 26

त्याने त्या वेदीचा वरचा भाग, ितच्या चारही बाजू व ितची िंशगे सोन्याने
मढिवली व ितला सभोवती सोन्याचा काठ केला; 27 त्या
काठाच्याखाली ितच्या दोन्ही बाजूस, त्याने वेदी वाहून नेण्यासाठी दांडे
घालण्याकरता सोन्याच्या दोन दोन गोल कड्या केल्या. 28 त्याने
बाभळीच्या लोकडाचे दांडे केले व ते सोन्याने मढिवले.

29 नतंर त्याने अिभषेकाचे पिवत्र तेल तसेच सुगधंी शुद्ध धूप
संुगधीलोक बनिवतात त्या प्रमाणे बनिवला.

होमापहोमापर्र्णाकरताणाकरता ववेेदीदी

मग बसालेलाने बाभळीच्या लाकडाची एक चौरस होमवेदी
बनिवली; ती साडेसात फूट लांब, साडेसात फूट रंुद व
साडेचार फूट उंच अशी केली. 2 त्याने ितच्या प्रत्येक

कोपऱ्यास एक याप्रमाणे चार िंशगे बनिवली व ती कोपऱ्यांना अशी
जोडली की वेदी व िंशगे एकाच अखडं तुकड्यांची बनिवलेली िदसू
लागली; त्याने ती िपतळेने मढिवली. 3 मग त्याने वेदीची सवर् उपकरणे
म्हणजे हडं्या, फावडी, कटोर,े कांटे व अिग्नपात्रे ही सवर् िपतळेची
बनिवली. 4 मग त्याने वेदीसाठी िपतळेची पडद्यासारखी जाळी बनिवली
व ती वेदी भोवतीच्या काठाखाली अशी बसवली की ती खालपासून
वेदीच्या तळाच्या अध्यार् अतंरापयर्ंत वर आली. 5 मग त्याने िपतळेच्या
जाळीच्या चारही कोपऱ्यांना दांडे घालण्यासाठी चार गोल कड्या केल्या;
त्यांच्यात दांडे घालून वेदी वाहून नेण्याकरता त्या उपयोगी होत्या. 6 मग
त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले व ते िपतळेने मढिवले. 7 वेदी
उचलून वाहून नेण्याकरता ितच्या बांजूच्या गोल कड्यात त्याने दांडे
घातले; वेदीच्या चारही बाजूस फव्व्या लावून ती मध्यभागी पोकळ
ठेवली.

8 दशर्न मडंपाच्या दारापाशी सेवा करण्याऱ्या िस्त्रयांनी अपर्ण म्हणून
आणलेल्या िपतळी आरशांचे िपतळ घेऊन त्याने गगंाळ व त्याची बठैक
बनवली.
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पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाभोक्तीचडपाभोक्तीचेे अअंगंणगण
9 मग त्याने अगंण तयार केले; त्याच्या दिक्षण बाजूला कातलेल्या

तलम सणाच्या कापडाच्या पडद्यांची पन्नास वार लांबीची एक कनात
त्याने केली. 10 ितला वीस िपतळी बठैक असलेल्या वीस खांबाचा
आधार िदलेला होता; खांबांच्या आकड्या व त्यांच्या बांधपट्ट्या
चांदीच्या होत्या. 11 अगंणाच्या उत्तर बाजूलाही पन्नास वार लांबीची
पडद्यांची कनात होती व तीही वीस िपतळी बठैक असलेल्या वीस
खांबावर आधारलेली होती; खाबांच्या आकड्या व त्यांच्या बांधपट्ट्या
चांदीच्या होत्या.

12 अगंणाच्या पिश्चम बाजूला पडद्यांची पचंवीस वार लांबीची कनात
होती; ितच्यासाठी दहा खांब व दहा खचु्यार् होत्या; ह्या खांबाच्या
आकड्या व त्यांच्या बांधपट्ट्या चांदीच्या होत्या;

13 पूवेर्कडील रंुदीची बाजू पचंवीस वार लांब होती; 14 अगंणाच्या
फाटकाच्या एका बाजूला साडे सात वार लांबीची कनात होती; ितच्या
करता तीन खांब व तीन खचु्यार् होत्या; 15 अगंणाच्या फाटकाची दसुरी
बाजूही अगदी तशीच होती. 16 अगंणाच्या सभोवतालचे सवर् पडदे
कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे होते. 17 खांबाच्या खचु्यार्
िपतळेच्या आिण आकड्या व बांधपट्ट्या चांदीच्या होत्या; खांबांची
वरची टोके चांदीने मढिवली होती; अगंणाचे सवर् खांब चांदीच्या
बांधपट्ट्यांनी जोडले होते.

18 अगंणाच्या फाटकाचा पडदा िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी
रगंाच्या सुताचा आिण कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा होता;
त्यावर नक्षी िवणलेली होती; तो दहा वार लांब व अडीच वार उंच होता;
ही उंची अगंणाच्या सभोवतीच्या कनातीच्या उंचीइतकी होती. 19 तो
पडदा िपतळेच्या चार खचु्यार् असलेल्या चार खांबावर अधारलेला होता;
खांबांवरील आकड्या व बांधपट्ट्या चांदीच्या बनिवलेल्या होत्या;
खांबाची वरची टोके चांदीने मढिवली होती. 20 पिवत्र िनवास मडंपाच्या
आिण अगंणाच्या सभोवती असलेल्या सवर् मेखा िपतळेच्या होत्या.

21 मोशेने लेवी लोकांना, पिवत्र िनवास मडंप म्हणजे कराराचा मडंप
तयार करण्याकरता लागलेल्या सवर् सामानाची यादी करण्यास सांिगतले
होते; अहरोनाचा मुलगा इथामर त्याच्यावर ती जबाबदारी प्रमुख म्हणून
सोपिवलेली होती.

22 ज्या ज्या वस्तू करण्यािवषयी परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली
होती त्या सवर् वस्तू यहुदा वंशातील हराचा नातू म्हणजे उरीचा मुलगा
बसालेल याने बनिवल्या; 23 तसेच त्याला मदतनीस म्हणून दान
वंशातील अिहसामाख याचा मुलगा अहिलयाब हा होता; तो सवर् प्रकारचे
कोरीव काम करणारा कुशल कारागीर होता; तो िवणकाम व िनव्व्या, व
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या तलम कापडावर किशदा काढण्याचा
कामात तरबेज होता.

24 लोकांनी पिवत्रस्थानाकरता परमेश्वराला अपर्ण केलेले सोने सुमारे
दोन टनाहून जास्त होते.

25 लोकांपकैी ज्यांची नोंद करण्यात आली त्या एकूण लोकांनी अपर्ण
केलेली चांदी पावणेचार टनाहून अिधक होती. 26 वीस वषेर् व त्याहून
अिधक वयाच्या पुरुषांची गणती केली तेव्हा ते सहा लाख, तीन हजार,
पाचशे पन्नास भरले आिण प्रत्येकाला एक बेका चांदी (म्हणजे पिवत्र
स्थानाच्या अिधकृत मापाप्रमाणे “अधार् शेकेल” चांदी) कर म्हणून द्यावी
लागली. 27 त्यांनी ती चांदी पिवत्रस्थानाकिरता शभंर खचु्यार् व
अतंरपटाच्या खचु्यार् करण्यासाठी वापरली; त्यांनी प्रत्येक खचुीर्साठी
पचंाहत्तर पौंड चांदी वापरली. 28 बाकची पन्नास पौंड चांदी आकड्या
बांधपट्ट्या आिण खांबांना मढिवण्यासाठी लागली.

29 साडे सव्वीस टनाहून अिधक िपतळ परमेश्वरासाठी देण्यात आले.
30 त्या िपतळेचा दशर्नमडंपाच्या प्रवेश दाराजवळील खचु्यार्, वेदी ितची
उपकरणे व ितची जाळी ह्या करता; 31 त्याचप्रमाणे अगंणाच्या
कनातीच्या खांबांच्या खचु्यार्, प्रवेशद्वारावरील पडद्यांच्या खांबांच्या
खचु्यार्, तसेच पिवत्र िनवास मडंप अगंणाच्या चारही बाजूस लागणाऱ्या
मेखा बनिवण्यासाठी उपयोग झाला.

याजकांचीयाजकांची खासखास पिवत्रपिवत्र वस्त्रेवस्त्रे

पिवत्र स्थानात सेवा करताना याजकांनी घालावयाची
िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताची पिवत्र वस्त्रे
कारािगरांनी तयार केली; अहरोनासाठीही परमेश्वराने मोशेला

आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्यांनी पिवत्र वस्त्रे बनिवली.

एफोदएफोद

2 त्यांनी सोन्याच्या जरीचा आिण िनव्व्या, जांभव्व्या, िकरिमजी
रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा एफोद तयार
केला. 3 त्यांनी सोने ठोकून त्याचे पातळ पत्रे केले व ते पत्रे कापून
त्याची तार केली आिण ती कुशल कारािगराकडून िनव्व्या, जांभव्व्या व
िकरिमजी रगंाच्या सुतात व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडात भरली.
4 त्यांनी एफोदसाठी खांदपट्ट्या केल्या व त्या एफोदाच्या दोन्ही
टोकांना जोडल्या 5 त्यांनी कमरपट्टा िवणला व तो एफोदाला
अडकवला. हा पट्टाही एफोदाप्रमाणेच म्हणजे सोन्याच्या जरीचा,
िनव्व्या, जांभव्व्या, िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम
सणाच्या कापडाचा त्यांनी तयार केला.

6 कारािगरांनी इस्राएलच्या मुलांची नांवे गोमेद रत्नावर कोरली व ती
रत्ने सोन्याच्या कोंदणात बसिवली. 7 मग देवाला इस्राएल लोकांची
आठवण राहावी म्हणून त्यांनी ती रत्ने एफोदाच्या खांदपट्ट्यांवर
लावली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले.

न्यायाचान्यायाचा ऊरपटऊरपट

8 नतंर त्यांनी कुशल कारािगराकडून एफोदप्रमाणेच सोन्याच्या
जरीचा, िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा व कातलेल्या
तलम सणाच्या कापडाचा न्यायाचा ऊरपट बनवून घेलता. 9 न्यायाचा
ऊरपट चौरस व्हावा म्हणून तो दमुडला; तो नऊइचं लांब व नऊ इचं
रंुद असा चौरस होता. 10 मग कारािगरांनी त्या न्यायाच्या ऊरपटावर
संुदर रत्नांच्या चार रांगा बसिवल्या; पिहल्या रांगेत लाल, पुष्कराज व
मािणक; 11 दसुऱ्या रांगेत पाचू नीलमणी व िहरा; 12 ितसऱ्या रांगेत
तृणमणी, सूयर्कांत व पक्षराग; 13 आिण चौथ्या रांगेत लसणा, गोमेद व
यास्फे, ही सवर् रत्ने सोन्याच्या कोंदणात बसिवली. 14 इस्राएलाच्या
(याकोबाच्या) प्रत्येक मुलासाठी एक या प्रमाणे ती बारा रत्ने न्यायाच्या
ऊरपटावर होती; एकेका रत्नावर एकेका मुलाचे नांव मुद्रा कोरतात
त्याप्रमाणे त्यांनी कोरले होते.

15 दोरीसारखा पीळ घातलेल्या शुद्ध सोन्याच्या साखव्व्या त्यांनी
न्यायाच्या ऊरपटावर लावल्या. 16 कारािगरांनी सोन्याची दोन कोंदणे
व सोन्याच्या दोन गोल कड्या बनवून त्या न्यायाच्या ऊरपटाच्या दोन्ही
टोकास लावल्या. 17 मग त्यांनी न्यायाच्या ऊपपटांऱ्या टोकांस
लावलेल्या दोन्ही गोल कड्यात पीळ घातलेल्या सोन्याच्या साखव्व्या
घातल्या. 18 पीळ घातलेल्या दोन्ही साखव्व्यांनी दसुरी दोन टोके
सोन्याच्या कोंदणात खोचून त्या त्यांनी एफोदाच्या दोन्ही
खांदपट्ट्यांवर समोरच्या बाजूला लावल्या. 19 मग त्यांनी सोन्याच्या
आणखी दोन गोल कड्या करून त्या न्यायाच्या ऊरपटाच्या दोन्ही
टोकांवर एफोदाच्या आतील बाजूच्या कडेला एफोदाजवळ लावल्या. 20

त्यांनी सोन्याच्या आणखी दोन कड्या खांदपट्ट्यांच्या तळाला
एफोदाच्या समोर लावल्या. 21 त्यांनी नतंर न्यायाच्या ऊरपटाच्या गोल
कड्या एफोदाच्या गोल कड्यांनी िनव्व्या, िफतीने अशा बांधल्या की
ऊरपट एफोदाच्या पट्ट्यांवर राहावा व तो एफोदावर घट्ट बसावा;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्यांनी हे सवर् केले.

याजकांसाठीयाजकांसाठी इतरइतर वस्त्रेवस्त्रे

22 नतंर त्यांनी एफोदाबरोबर घालावयाचा िनव्व्या रगंाच्या सुताचा
झगा कारािगराकडून िवणून घेतला. 23 त्यांनी झग्याच्या मध्यभागी एक
भोक ठेवले व त्या दरम्यान झगा फाटू नये म्हणून त्या भोकाच्या
िकनारीला सभोवती कापडाचा गोट िशवला.
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24 मग त्यांनी त्या झग्याच्या खालच्या घेराभोवती कातलेल्या तलम
सणाच्या कापडाची व िनव्व्या, जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या कापडाची
डाळींबे काढली. 25 नतंर त्यांनी शुद्ध सोन्याची घंुगर ेकेली व ती
झग्याच्या खालच्या घेराभोवती डाळींबाच्यामध्ये लावली. 26 झग्याच्या
खालच्या घेराभोवती घंुगरंु मग डाळींब, पुन्हा घंुगरु मग डाळींब याप्रमाणे
दोन डाळींबामध्ये एक घंुगरंु अशी ती झाली; हा झगा याजकाने
परमेश्वराची सेवा करताना घालावयासाठी होता; परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले.

27 कारािगरांनी अहरोन व त्याच्या मुलांसाठी तलम सणाच्या
िवणलेल्या कापडाचे कुडते केले. 28 आिण त्यांनी तलम सणाचे मिंदल,
फेटे व चोळणे केले. 29 मग त्यांनी तलम सणाच्या कापडाचा व िनव्व्या
जांभव्व्या व िकरिमजी रगंाच्या सुताचा कमरपट्टा बनिवला व त्यावर नक्षी
काढली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले.

30 मग त्यांनी पिवत्र मुकुटासाठी शुद्ध सोन्याची पट्टी केली व
ितच्यावर परमेश्वर पिवत्र अशी अक्षर ेकोरली. 31 त्यांनी ती सोन्याची
पट्टी िनव्व्या िफतीवर लावली व ती िनळी फीत मिंदला भोवती समोर
बांधली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले.

मोशमोशेे पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाचीडपाची पािहणीपािहणी करतोकरतो

32 अशा प्रकार ेपिवत्र िनवास मडंपाचे म्हणजे दशर्नमडंपाचे सवर् काम
पूणर् झाले. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे
इस्राएल लोकांनी सवर् काही केले. 33 मग त्यांनी मोशेला सवर् सामान
दाखवले; म्हणजे पिवत्र िनवास मडंप आिण तबंू व त्याचे सवर् समान
म्हणजे गोल कड्या, आकड्या फळया, अडसर, खांब खांबाच्या खचु्यार्
(बठैक); 34 आिण लाल रगंिवलेली मडंप झाकण्याची मेंढ्यांची कातडी
व तहशाची कातडी वे अतंरपट;

35 आज्ञापटाचा कोश, तो वाहून नेण्याचे दांडे आिण दयासन। 36

मेज, त्यावरील सवर् सामान व पिवत्र समक्षतेची भाकर; 37 शुद्ध
सोन्याचा दीपवृक्ष त्यावरील िदवे व त्याची सवर् उपकरणे व िदव्यासाठी
तेल; 38 सोन्याची वेदी, अिभषेकाचे तेल, सुगधंी धूप आिण तबंूच्या
दारासाठी पडदा; 39 िपतळेची वेदी व ितची िपतळेची जाळी, वेदी वाहून
नेण्याचे दांडे व ितची सवर् पात्रे, गगंाळ व त्याची बठैकः

40 अगंणाचे पडदे व कनाती, खांब व त्याच्या खचु्यार् (बठैक),
अगंणाच्या प्रवेश दाराचा पडदा तणावे, मेखा व पिवत्र िनवास मडंपाच्या
व दशर्नमडंपाच्या सेवेसाठी लागणार ेसवर् सािहत्य:

41 पिवत्र िनवास मडंप, म्हणजे दशर्न मडंप सेवा करण्यासाठी
िवणलेली वस्त्रे, अहरोन याजकाची पिवत्र वस्त्रे आिण याजक या नात्याने
सेवा करण्यासाठी त्याच्या मुलांची वस्त्रे;

42 परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे इस्राएल
लोकांनी सगळे काम केले. 43 लोकांनी काम केले ते सवर् मोशेने
बारकाईने पािहले; ते त्यांनी अगदी परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे केले होते
म्हणून मोशेने त्यांना आशीवार्द िदला.

मोशमोशेे पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपडप उभाउभा करतोकरतो

मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “पिहल्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवशी दशर्नमडंपाचा पिवत्र मडंप उभा कर. 3

आज्ञापटाचा कोश त्या पिवत्र मडंपात ठेव व तो अतंरपटाने
झांक. 4 मग तेज आणून आत ठेव व त्याच्यावरील सामान व्यविस्थत
ठेव; नतंर दीपवृक्ष मडंपात आण व त्यावरील िदवे योग्य िठकाणी ठेव. 5

सोन्याची धूपवेदी मडंपात आण व ती आज्ञापटाच्या कोशापुढे ठेव आिण
पिवत्र िनवास मडंपाच्या दाराचा पडदा लाव.

6 “दशर्न मडंपाच्या म्हणजे पिवत्रिनवास मडंपाच्या दारापुढे
होमापर्णासाठी वेदी ठेव. 7 दशर्नमडंप व वेदी ह्यांच्यामध्ये गगंाळ ठेव व
त्यात पाणी भर. 8 सभोवती अगंण कर व मग त्याच्या प्रवेशदारापाशी
पडदा लाव.

9 “अिभषेकाचे तेल घेऊन पिवत्र िनवास मडंपाला व त्यातल्या सवर्
वस्तंूना अिभषेक कर व त्याचे सवर् सामान पिवत्र कर म्हणजे तो पिवत्र

होईल. 10 होमवेदी व ितची सवर् उपकरणे यांना अिभषेक करुन पिवत्र
कर म्हणजे ती परम पिवत्र होईल. 11 गगंाळ व त्याच्या खालची बठैक
ह्यांस अिभषेक कर व त्यांना पिवत्र कर.

12 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना दशर्नमडंपाच्या दारापाशी नेऊन
त्यांना आंघोळ घाल. 13 मग अहरोनाला पिवत्र वस्त्रे घाल व त्याला
तेलाने अिभषेक करून पिवत्र कर मग तो याजक या नात्याने माझी सेवा
करील. 14 मग त्याच्या मुलांना अगंरखे घाल. 15 त्याच्या बापाला जसा
अिभषेक करशील त्याप्रमाणेच त्यांना कर म्हणजे याजक या नात्याने ते
माझी सेवा करतील; तू त्यांना अिभषेक केल्यावर ते याजक होतील; ते
घराणे िपढ्यािन्पढ्या िनरतंरचे याजकपण करीत राहील.” 16 मोशेने
परमेश्वराची आज्ञा पाळली व परमेश्वराने त्याला सांिगतल्याप्रमाणे
सवर्काही त्याने केले.

17 योग्य वेळी म्हणजे दसुऱ्या वषार्तील पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवशी पिवत्र िनवास मडंपाची उभारणी झाली. 18 परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे मोशेने पिवत्र िनवास मडंप उभा केला; प्रथम त्याने
खचु्यार् (बठैक) बसवून घेतल्या, मग त्याने त्यांच्यावर फळया लावल्या.
अडसर लावले व त्यांचे खांब उभे केले; 19 त्यानतंर पिवत्र िनवास
मडंपावरचा तबंू केला, मग वरच्या तबंूवर त्याने आच्छादन घातले;
परमेश्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे मोशेने हे सवर् केले.

20 मोशेने करार घेऊन आज्ञापटाच्या कोशात ठेवला व कोशाला दांडे
लावून त्याच्यावर दयासन ठेवले. 21 मग मोशेने तो कोश पिवत्र िनवास
मडंपात नेला आिण योग्य िठकाणी अतंरपट लावून आज्ञापटाचा कोश
झाकला; अशा रीतीने त्याने पिवत्र कोश सुरिक्षत केला; परमेश्वराने
मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 22 मग मोशेने पिवत्र िनवास
मडंपाच्या उत्तर बाजूस दशर्न मडंपात अतंरपटाच्या समोर मेज ठेवले;
23 मग त्याने त्याच्यावर परमेश्वरासमोर समिर्पत भाकर ठेवली;
परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 24 मग त्याने पिवत्र िनवास
मडंपाच्या दिक्षण बाजूस दशर्नमडंपात मेजासमोर दीपवृक्ष ठेवला। 25

नतंर त्याने परमेश्वरासमोर दीपवृक्षावर िदवे ठेवले; परमेश्वरने मोशेला
आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले.

26 मग त्याने दशर्नमडंपात अतंरपटासमोर सोन्याची वेदी ठेवली. 27

नतंर त्याने ितच्यावर सुगधंी धूप जाळला; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
केल्याप्रमाणे हे झाले. 28 मग त्याने पिवत्र िनवास मडंपाच्या दाराला
पडदा लावला.

29 त्याने पिवत्र िनवास मडंपाच्या दशर्न मडंपाच्या दारापाशी होमवेदी
ठेवली व ितच्यावर होमापर्णे व अन्नापर्णे वािहली; परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले.

30 मग त्याने दशर्नमडंप आिण वेदी ह्यांच्यामध्ये गगंाळ ठेवले व
धुण्यासाठी त्यात पाणी भरले. 31 मोशे, अहरोन व अहरोनाची मुले
त्यात आपापले हातपाय धूत असत; 32 ते दशर्नमडंप व वेदीपाशी
जाताना प्रत्येक वेळेस आपले हातपाय तेथे धूत असत; परमेश्वराने
मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी हे केले.

33 मग त्याने पिवत्र िनवास मडंपाभोवती अगंणाची कनात उभी केली
व अगंणात वेदी बसवली आिण अगंणाच्या फाटकास पडदा लावला; ह्या
प्रकार ेपरमेश्वराने सांिगतल्या प्रमाणे मोशेने सवर् काम संपिवले.

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे ततेेजज
34 मग दशर्न मडंपावर मेघाने छाया केली व पिवत्र िनवास मडंप

परमेश्वराच्या तेजाने भरून गेला. 35 दशर्नमडंपावर मेघ रािहला व
परमेश्वराच्या तेजाने पिवत्र िनवास मडंप भरून गेला म्हणून मोशेला आत
जाता येईना.

36 पिवत्र िनवास मडंपावरील मेघ वर जाई तेव्हा इस्राएल लोक
आपला पुढील प्रवास सुरु करीत; 37 परतंु तो मेघ पिवत्र िनवास
मडंपावर असे पयर्ंत लोक तेथून हलत नसत; तो वर जाई पयर्ंत ते तेथेच
थांबत. 38 परमेश्वराचा मेघ िदवसा पिवत्र िनवास मडंपावर राही आिण
रात्री त्यात अग्नी असे त्यामुळे सवर् इस्राएल लोकांना आपल्या प्रवासात
तो िदसत असे.
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ललेेवीयवीय

यज्ञयज्ञ वव अपअपर्र्णणेे

परमेश्वर देव दशर्नमडंपातून मोशेला हाक मारुन म्हणाला, 2

“इस्राएल लोकांना असे सांग: की जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला
पशूबली अिर्पता तेव्हा तो प्राणी तुमच्या पाळीव गुराढोरांच्या

िखल्लारांतील िंकवा शेरडांमेढारांच्या कळपातील असावा.
3 “जेव्हा एखाद्या माणसाला गुरांढोरांतले होमापर्ण अपार्वयाचे असेल

तेव्हा त्याने दोष नसलेला नर अपार्वा; तो त्याने दशर्नमडंपाच्या
दारापाशी आणून अपार्वा म्हणजे परमेश्वर ते अपर्ण मान्य करील. 4 त्या
माणसाने यज्ञपशूच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा म्हणजे तो पशू
त्याच्याबद्दल प्रायिश्चत म्हणून मान्य होईल.

5 “त्याने परमेश्वरासमोर तो गोऱ्हा वधावा आिण अहरोनाचे मुलगे जे
याजक आहेत त्यांनी त्याचे रक्त दशर्नमडंपाच्या दारापाशी असलेल्या
वेदीवर व वेदीच्या सभोंवती िंशपडावे. 6 याजकाने त्या यज्ञपशूचे कातडे
काढावे व मग त्याच्या शरीराचे तुकडे करावे. 7 नतंर अहरोन
याजकाच्या मुलांनी वेदीवर िवस्तव ठेवावा व नतंर त्याच्यावर लाकडे
रचावी; 8 त्यांनी वेदीवरच्या िवस्तवावरील लाकडावर त्या पशूचे तुकडे,
डोके व चरबी रचावी; 9 त्याचे पाय व आंतडी पाण्याने धुवावी, मग
याजकाने सवर् भागांचा वेदीवर होम करावा; हे होमापर्ण परमेश्वरासाठी
आहे; त्याच्या सुवासामुळे परमेश्वराला आनदं होतो.

10 “कोणाला कळपामधून शेरडू वा मेंढरु होमापर्ण करावयाचे
असल्यास त्याने दोष नसलेला नर अपार्वा. 11 त्याने वेदीच्या उत्तरसे
परमेश्वरासमोर तो वधावा; मग अहरोनाचे मुलगे जे याजक आहेत त्यांनी
त्याचे रक्त वेदीवर व वेदीच्या सभोंवती िंशपडावे. 12 मग याजकाने त्या
पशूचे कापून तुकडे करावेत व त्याने ते तुकडे, डोके व चरबी वेदीवरील
िवस्तवाच्या लाकडावर रचावी. 13 त्याचे पाय व आंतडी पाण्याने
धुवावी; मग याजकाने त्या सवर् भागांचा वेदीवर होम करावा; हे होमापर्ण
परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य होय; त्याच्यामुळे परमेश्वराला संतोष होतो.

14 “जेव्हा कोणाला परमेश्वरासाठी पक्षाचे होमापर्ण करावयाचे असेल
तेव्हा त्याने होले िंकवा पारव्याची िपले आणावी. 15 याजकाने तो पक्षी
वेदीजवळ आणावा, त्याचे मंुडके मुरगाळून उपटून काढावे व वेदीवर
त्याचा होम करावा आिण त्याचे रक्त वेदीच्या बाजूवर िनचरून टाकावे.
16 त्याने त्याचा चुनाळ व िपसे काढून वेदीच्या पूवेर्स वेदीवरील राख
टाकण्याच्या जागी फेकून द्यावी. 17 त्याने तो पक्षी पखंाच्या तेथून
फाडावा, परतंु त्याने त्याचे दोन भाग वेगळे करु नयेत; मग याजकाने त्या
पक्षाचा वेदीवरील जळत्या लाकडावर होम करावा; हे पण होमापर्ण आहे.
त्याच्या सुवासामुळे परमेश्वराला आनदं होतो.

अन्नापअन्नापर्र्णणेे

“जेव्हा एखाद्याला परमेश्वरदेवासाठी अन्नापर्ण करावयाची इच्छा
असेल, तेव्हा त्याने मदैा आणावा; त्याने त्यात तेल ओतावे व
त्यावर धूप ठेवावा; 2 मग त्याने ते अपर्ण अहरोनाचे मुलगे जे

याजक त्यांच्याकडे आणावे; त्यातून मूठभर मदैा, तेल व सगळा धूप
घेऊन स्मरणासाठीचे अपर्ण म्हणून वेदीवर त्याचा होम करावा. हे
परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य होय. त्याच्या गधंाने परमेश्वराला आनदं
होतो. 3 अन्नापर्णातून जे काही डरले ते अहरोनाचे व त्याच्या मुलांचे
होईल. परमेश्वरासाठी केलेले हे अपर्ण अित पिवत्र आहे.

भाजलभाजलेेललेे अन्नापअन्नापर्र्णण

4 “जेव्हा भट्टीत भाजलेले अन्नापर्ण करावयाचे असेल, तर ते तेलात
मळलेल्या मदै्याचे बेखमीर भाकरीचे वा वरुन तेल ओतलेल्या बेखमीर
चपात्याचे असले पािहजे. 5 जर तुला तव्यावर भाजलेल्या भाकरीचे
अन्नापर्ण करावयाचे असेल तर ते तेलात मळलेल्या बेखमीर मदै्याचे
असावे. 6 त्याचे लहान लहान तुकडे करून त्यांच्यावर तेल ओतावे; हे
अन्नापर्ण होय. 7 कढईत तळलेल्यातले अन्नापर्ण असेल तर ते तेलात
मळलेल्या उत्तम मदै्याचे असावे.

8 “अशाप्रकारचे अन्नापर्ण तू परमेश्वरासमोर आणावे; ते याजकाकडे
द्यावे व त्याने ते वेदीवर अपार्वे. 9 मग याजकाने अन्नापर्णातून
स्मारकाचा भाग घेऊन वेदीवर त्याचा होम करावा. हे अग्नीद्वार ेकेलेले
अपर्ण आहे; त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला आनदं होतो. 10

अन्नापर्णातून जे काही उरले ते अहरोन व त्याच्या मुलांचे असेल;
अग्नीद्वार ेपरमेश्वराला केलेले हे अपर्ण अितपिवत्र आहे.

11 “खमीर असलेले कोणतेही अपर्ण परमेश्वराला अपर् ू नये कारण
होमाग्नीमध्ये खमीर िंकवा मध हे परमेश्वराला अपर्ण म्हणून अपार्वयाचे
नाही. 12 प्रथम उत्पन्न म्हणून त्यांचे अपर्ण परमेश्वराला करावे; पण ते
सुवािसक अपर्ण म्हणून वेदीवर अपर् ू नये. 13 तू करशील ते प्रत्येक
अन्नापर्ण िमठाने रुचकर कर; तू आपल्या देवाशी केलेल्या कराराचे मीठ
आपल्या अन्नापर्णात घालावयास चुकू नको; तुझ्या सवर् अपर्णाबरोबर
मीठ पण अपार्वे.

पिहल्यापिहल्या हहंगंामाचगामाचेे धान्यापधान्यापर्र्णण

14 “परमेश्वराकिरता तुला धान्यापर्ण म्हणून पिहल्या हगंामाचा उपज
अपार्वयाचा असेल तर िवस्तवावर माजलेल्या िहरव्या कणसातले चोळून
काढलेले ताजे दाणे आण; हे हगंामातील तुझ्या प्रथम िपकाचे धान्यापर्ण
होय. 15 त्यावर तेल ओत आिण धूप ठेव; हे धान्यापर्ण होय. 16 चोळून
काढलेले दाणे व तेल ह्यापकैी काही व सवर् धूप ह्यांचा याजकाने
स्मारकभाग म्हणून होम करावा; हे परमेशवरासाठी अग्नीद्वार ेकेलेले
अपर्ण आहे.

शांत्यापशांत्यापर्र्णणेे

“कोणाला शांत्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा असेल तर त्याने
गुरांढोरापकैी दोष नसलेला नर िंकवा मादी यांचा करावा. 2

त्याने त्या पशूच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा व
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी त्याचा वध करावा; मग अहरोनाचे मुलगे जे
याजक आहेत त्यांनी त्याचे रक्त वेदीवर व सभोवती िंशपडावे. 3

शांत्यापर्ण हे अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण होय. याजकाने पशूच्या
आंतड्यावरील चरबी व त्यांस लागून असलेली सवर् चरबी अपर्ण करावी.
4 दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची कमरजेवळची चरबी आिण काळजाच्या
पडद्यावरील चरबी हे सवर् अपार्वे। 5 ह्या सवार्ंचा अहरोनाच्या मुलांनी
वेदीवरील िवस्तवावर रचलेल्या लाकडावरील होमापर्णावर त्याचा होम
करावा; हे अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण आहे. त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला
आनदं होतो.

6 “परमेश्वराकिरता कोणाला शांत्यपर्णसाठी शेरडांमेढरांचे अपर्ण
आणावयाचे असेल तर ते दोष नसलेल्या नराचे िंकवा मादीचे असावे. 7

जर त्याला कोकरु अपर्ण करावयाचे असेल तर त्याने ते परमेश्वरासमोर
आणावे. 8 त्याने त्या पशूच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा व
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दशर्नमडंपासमोर तो वधावा आिण अहरोनाच्या मुलांनी त्याचे रक्त
वेदीसभोंवती िंशपडावे. 9 अपर्ण करणाऱ्यांने शांत्यपर्णाचा काही भाग
परमेश्वराला हव्य म्हणून अपर्ण करण्यासाठी द्यावा. त्याने त्या पशूची
चरबी व पाठीच्या कण्यातून कापून काढलेले चरबीदार शेपूट,
आंतड्यावरील भोवतालची चरबी. 10 दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची
कमरजेवळील चरबी व गुरद्यापयर्ंतचा चरबीचा पडदा हे सवर् अपार्वे. 11

मग याजकाने त्या सवार्चा वेदीवर होम करावा; हे शांत्यपर्ण अग्नीद्वारे
परमेश्वराला केलेले अपर्ण आहे, परतंु हे लोकांसाठी अन्नसुद्धा होईल.

12 “कोणाला जर बकऱ्याचे अपर्ण करावयाचे असेल तर त्याने तो
बकरा परमेश्वरासमोर आणावा. 13 त्याने त्या बकऱ्याच्या डोक्यावर
आपला हात ठेवावा व दशर्नमडंपासमोर त्याचा वध करावा; मग
अहरोनाच्या मुलांनी त्याचे रक्त वेदीवर व सभोंवती िंशपडावे. 14 त्याने
त्या शांत्यपर्णाचा काही भाग परमेश्वरासाठी होम करण्याकिरता द्यावा;
तसेच त्याने त्याच्या बलीच्या आंतड्यावरील व त्यास लागून असलेली
चरबी. 15 दोन्ही गुरदे, त्यांवरील कमरजेवळची चरबी आिण
गुरद्यापयर्ंतचा काळजावरील चरबीचा पडदा हे सवर् अपार्वे. 16 मग
याजकाने वेदीवर त्या सवार्चा होम करावा ह्या सुवािसक शांत्यापर्णाने
परमेश्वराला आनदं होतो; हे अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण आहे. हे लोकांसाठी
अन्न होईल. परतंु त्यातील उत्तम भाग म्हणजे चरबी परमेश्वराची आहे.
17 तुम्ही चरबी व रक्त मुळीच खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे राहाल तेथे
तुमच्यासाठी हा िनयम िपढ्यािन्पढ्या कायमचा चालू राहील.”

चुकचुकूूनन ककेेललेेल्याल्या पापांसाठीपापांसाठी अपअपर्र्णणेे

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना असे सांग: जर
कोणी परमेश्वराने मना केलेल्या कृत्यापकैी एखादे कृत्य केले वा
चुकून त्याच्या हातून पाप घडले तर त्याने पुढील गोष्टी

कराव्यातः
3 “जर अिभषेक झालेल्या याजकाने लोकावंर दोष येईल असे पाप

केले तर आपल्या पापाबद्दल त्याने पापापर्ण म्हणून कोणताही दोष
नसलेला एक गोऱ्हा परमेश्वरासाठी अपार्वा. 4 त्याने तो गोऱ्हा
परमेश्वरासमोर दशर्नमडंपाच्या दारापाशी आणावा, त्याच्या डोक्यावर
त्याने आपला हात ठेवावा आिण परमेश्वरासमोर त्याचा वध करावा. 5

मग अिभषेक झालेल्या याजकाने गोऱ्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे व ते
दशर्नमडंपात न्यावे; 6 त्याने आपले बोट त्या रक्तात बुडवावे व
परमेश्वरासमोर, परमपिवत्र स्थानातील अतंरपटासमोर ते सात वेळा
िंशपडावे. 7 मग त्याने त्यातले काही रक्त घेऊन दशर्नमडंपापुढे
परमेश्वरासमोर असलेल्या धूपवेदीच्या िंशगांना ते लावावे; मग त्या
गोऱ्हाचे रािहलेले सगळे रक्त दशर्नमडंपाच्या दारापाशी असलेल्या
होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे; 8 आिण त्याने पापापर्णाच्या
गोऱ्ह्याच्या आंतड्यावरील चरबी, त्यास लागून असलेली सवर् चरबी; 9

दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची कमरजेवळची चरबी आिण गुरद्यापयर्तच्या
काळजावरील पडद्याची चरबी वेगळी करावी; 10 शांत्यपर्णात जसे हे
भाग अपर्ण करतात तसेच ते अपर्ण करुन याजकाने त्यांचा होमवेदीवर
होम करावा. 11 गोऱ्ह्याचे कातडे, आंतडी, सवर् मांस, डोके, पाय व शेण,
12 असा सवर् गोऱ्हा छावणी बाहेरील िवधीपूवर्क नेमलेल्या व स्वच्छ
केलेल्या िठकाणी राख टाकण्याच्या जागेवर नेऊन लाकडाच्या
िवस्तवावर जाळून टाकावा.

13 “इस्राएलच्या सवर् राष्ट्र ाकडून चुकून काही पाप घडले आिण ते
मडंळीच्या लक्षात आले नाही, म्हणजे परमेश्वराने मना केलेले एखादे कमर्
केले तर ते सवर्जण दोषी ठरतील. 14 आिण मग जर ते त्यांच्या लक्षात
आले तर त्यांनी सवर् इस्राएल लोकांकिरता पापापर्ण म्हणून एक गोऱ्हा
दशर्नमडंपाजवळ आणून अपार्वा. 15 मडंळीच्या विडलांनी
परमेश्वरासमोर त्या गोऱ्ह्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवावे व
परमेश्वरासमोर एकाने त्याचा वध करावा. 16 नतंर अिभषेक झालेल्या
याजकाने त्या गोऱ्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे व ते दशर्नमडंपात न्यावे; 17 मग
याजकाने त्या रक्तात आपले बोट बुडवून परमेश्वरासमोर, अतंरपटासमोर
ते सात वेळा िंशपडावे. 18 मग त्याने दशर्नमडंपातील परमेश्वरासमोर
असलेल्या वेदीच्या िंशगांना थोडे रक्त लावावे, व बाकीचे सवर् रक्त
दशर्नमडंपापाशी असलेल्या होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे. 19 त्या

गोऱ्ह्याची सवर् चरबी याजकाने काढून ितचा वेदीवर होम करावा; 20

पापापर्णाच्या गोऱ्ह्याच्या भागांचे जसे अपर्ण करावयाचे तसेच ह्याच्याही
भागांचे अपर्ण करावे; अशा प्रकार ेयाजकाने इस्राएल लोकांसाठी
प्रायिश्चत करावे म्हणजे परमेश्वर देव त्यांच्या पापांची क्षमा करील. 21

आधीचा गोऱ्हा जसा जाळून टाकावयाचा तसा हाही गोऱ्हा याजकाने
छावणीच्या बाहेर नेऊन जाळून टाकावा. हे सवर् इस्राएल लोकांकिरता
पापापर्ण होय.

22 “एखाद्या अिधपतीने परमेश्वराने मना केलेले कमर् केले व चुकून
पाप घडले तर तो दोषी ठरले. 23 त्याने केलेले पाप जेव्हा त्याला कळून
येईल तेव्हा त्याने एक दोष नसलेला बकरा अिर्पण्यासाठी आणावा; 24

त्याने त्या बकऱ्याच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा आिण
परमेश्वरासमोर जेथे यज्ञपशूचा वध करतात तेथे त्याचा वध करावा. हे
पापापर्ण होय. 25 मग याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त घेऊन ते
आपल्या बोटाने होमवेदीच्या िंशगांना लावावे व बाकीचे रक्त होमवेदीच्या
पायथ्यावर ओतावे. 26 उपकारस्तुतीच्या अपर्णातील यज्ञपशूच्या चरबी
प्रमाणे याजकाने ह्या बकऱ्याच्याही सवर् चरबीचा वेदीवर होम करावा;
अशा प्रकार ेत्या अिधपतीच्या पापाबद्दल याजकाने प्रायिश्चत करावे,
म्हणजे देव त्या अिधपतीला क्षमा करील.

27 “एखादा सामान्य माणूस परमेश्वराने मना केलेले एखादे कमर्
केल्यामुळे चुकून पाप घडल्यामुळे दोषी ठरला; 28 आिण त्याने केलेले
पाप त्याला कळून आले तर त्याने त्या पापाबद्दल अपर्ण म्हणून एक दोष
नसलेली बकरी आणावी; 29 त्याने त्या बकरीच्या डोक्यावर आपला
हात ठेवावा आिण होमबलीचा वध करतात तेथे ितचा वध करावा; 30

मग याजकाने त्या अपर्णातील काही रक्त घेऊन आपल्या बोटाने ते
होमवेदीच्या िंशगांना लावावे आिण बाकीचे सवर् रक्त वेदीच्या पायथ्यावर
ओतावे; 31 आिण याजकाने त्या बकरीच्या चरबीचा शांत्यपर्णाच्या
यज्ञपशूच्या चरबी प्रमाणे परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य म्हणून वेदीवर
होम करावा; अशा प्रकार ेयाजकाने त्या सामान्य माणसाकिरता प्रायिश्चत्त
करावे म्हणजे परमेश्वर त्याला क्षमा करील.

32 “त्याने आपल्या अपर्णासाठी पापबली म्हणून कोंकरु आणले तर
ती दोष नसलेली मादी असावी. 33 त्याने त्या कोंकराच्या डोक्यावर
आपला हात ठेवावा व जेथे होमबलीचा वध करतात तेथे पापापर्णाकिरता
त्याला वधावे. 34 याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त घेऊन ते
आपल्या बोटाने होमवेदीच्या िंशगांना लावावे व बाकीचे वेदीच्या
पायथ्याशी ओतावे. 35 त्याने शांत्यपर्णाच्या कोंकराच्या चरबी प्रमाणे
त्याची सवर् चरबी काढून घ्यावी आिण होमवेदीवर ितचा परमेश्वरासाठी
होम करावा. ह्या प्रमाणे त्याने केलेल्या पापाबद्दल याजकाने प्रायिश्चत
करावे म्हणजे देव त्याला क्षमा करील.

चुकचुकूूनन घडलघडलेेलीली ववेेगळीगळी पापपापेे

“एखाद्याने इतरांस सांगण्यासारखी सूचना ऐकली िंकवा त्याने
काही पािहले िंकवा ऐकले तर त्या बाबीसंबधंी त्याने साक्ष
द्यावी; तो जर साक्ष द्यावयाचे नाकारील तर पािहलेले िंकवा

माहीत असलेले न सांगण्याचे पाप केल्यामुळे तो दोषी ठरले;
2 “िंकवा कोणी अशुद्ध वस्तूला िंकवा मेलेल्या वनपशुला िंकवा अशुद्ध

मानलेल्या पाळीव प्राण्याला वा अशुद्ध सरपटणाऱ्या गोष्टींना जरी न
कळत िशवल्यामुळे अशुद्ध झाला तरीही तो दोषी ठरले.

3 “माणसाच्या आंतून बाहेर पडणाऱ्या स्राव इत्यािद अनेक गोष्टी
अशुद्ध असतात; एखादा माणूस दसुऱ्या माणसाच्या अशा अशुद्ध गोष्टीला
न कळत िशवला व आपण अशुद्ध झालो आहो असे त्याला नतंर कळाले
तर तो दोषी ठरले.

4 “िंकवा एखादी बरी िंकवा वाईट गोष्ट करण्यासंबधंी कोणी घाईघाईने
शपथ घेतली आिण नतंर ती पूणर् करण्यास तो िवसरला; परतंु नतंर
त्याला ती आठवली तर आपली शपथ पूणर् न केल्यामुळे तो दोषी होईल.
5 तो अशा कोणत्याही गोष्टीिवषयी दोषी ठरला तर त्याने पाप केलेली
बाब कबूल करावी; 6 आिण केलेल्या पापाबद्दल परमेश्वरासमोर त्याने
दोषापर्ण म्हणून मेंढी आणावी; आिण मग याजकाने त्या माणसाच्या
पापाबद्दल प्रायिश्चत करावे.
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7 “त्याला कोंकरु देण्याची ऐपत नसेल तर आपण केलेल्या पापाबद्दल
त्याने दोषापर्ण म्हणून दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले
परमेश्वरासमोर आणावी; त्यापकैी एकाचे पापापर्ण व दसुऱ्याचे होमापर्ण
करावे. 8 त्याने ती याजकापाशी आणावी; मग याजकाने पिहल्याने
त्यातील पापापर्ण अपार्वे; त्याने पक्ष्याची मंुडी मुरगाळून मोडावी परतंु
त्याचे दोन भाग करु नयेत. 9 पापापर्णाचे काही रक्त वेदीच्या भोंवती
िंशपडावे व बाकीचे रक्त वेदीच्या पायथ्याशी ओतावे; हे पापापर्ण होय.
10 मग याजकाने दसुऱ्या पक्ष्याचा िवधीप्रमाणे होम करावा; ह्याप्रमाणे
त्याने केलेल्या पापाबद्दल याजकाने त्या माणसाकिरता प्रायिश्चत करावे;
आिण मग देव त्याला क्षमा करील.

11 “जर दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले देखील देण्याची त्याला
ऐपत नसेल तर आपल्या पापाबद्दल त्याने एका एफाचा दहावा भाग मदैा
त्याचे पापापर्ण म्हणून आणावा; ते पापापर्ण असल्यामुळे त्याने त्यावर
तेल घालू नये िंकवा त्याच्यावर धूप ठेवू नये. 12 त्याने तो मदैा
याजकाकडे आणावा आिण याजकाने त्याच्यातून मूठभर मदैा घेऊन
त्याचा स्मारक भाग म्हणून परमेश्वराकिरता होम करावा; हे पापापर्ण होय.
13 अशा प्रकार ेयाजकाने त्याच्यासाठी प्रायिश्चत करावे; आिण मग देव
त्याला क्षमा करील; अन्नापर्णाप्रमाणे पापापर्णाचा उरलेला मदैा याजकाचा
होईल.”

14 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 15 “परमेश्वराची कोणतीही पिवत्र वस्तू
चुकून दिूषत करुन कोणी पापी ठरला तर त्याने दोषापर्ण म्हणून तू
ठरवशील िततक्या िकमतीचा दोष नसलेला मेंढा आणावा; 16 ज्या
पिवत्र वस्तूची िवटंबना करुन त्याने पाप केले असेल ितची त्याने भरपाई
करावी आिण ितच्या िंकमतीचा पांचवा िहस्सा रक्कम त्याने याजकाला
द्यावी; ह्याप्रकार ेयाजकाने हा दोषापर्णाचा मेंढा अपर् ून त्या माणसाकिरता
प्रायिश्चत करावे; आिण मग देव त्याला क्षमा करील.

17 “परमेश्वराने मना केलेली एखादी गोष्ट करुन कोणाकडून चुकून
िंकवा न कळत पाप घडले तर तो दोषी ठरले; त्या पापाबद्दल त्याने िशक्षा
भोगावी. 18 त्याने दोष नसलेला एक मेंढा दोषापर्णासाठी याजकापाशी
आणावा; हे दोषापर्ण होय. अशंा रीतीने याजकाने त्या माणसाकडून
नकळत घडलेल्या पापाबद्दल प्रायिश्चत करावे; आिण मग देव त्याला क्षमा
करील. 19 तो माणूस जरी त्याच्या हातून नकळत पाप घडले तरी तो
दोषी आहे म्हणून परमेश्वरासाठी त्याने दोषापर्ण अपार्वे.”

इतरइतर पापांकिरतापापांकिरता अपार्क्याचीअपार्क्याची दोषापदोषापर्र्णणेे

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “कोणी परमेश्वरािवरुद्ध
खालीलपकैी एखादी गोष्ट करुन पाप केले म्हणजे एखाद्याने
गहाण ठेवलेली वस्तू िंकवा ठेव म्हणून ठेवलेली वस्तू परत

करण्यास खोटे बोलून नकार िदला. िंकवा एखाद्याची चोरी केली िंकवा
कोणाला फसवीले. 3 िंकवा एखाद्याची हरवलेली वस्तू सापडली असता
सापडली नाही अशी लबाडी केली िंकवा एखादे काम करण्याचे वचन
िदले, पण मग ते काम करणार नाही िंकवा एखादे वाईट काम केले; 4

जर कोणी वरील प्रमाणे काही केले तर त्याच्यावर पाप केल्याचा दोष
येईल; त्याने चोरलेली वस्तू माघारी आणावी; िंकवा फसवून काही
घेतलेले िंकवा गहाण ठेवलेली वस्तू िंकवा ठेव िंकवा िजच्याबद्दल त्याने
लबाडी केली अशी सापडलेली वस्तू िंकवा 5 खोटे वचन देऊन न
केलेले काम त्या प्रत्येकाबद्दल त्याने पूणर् भरपाई करावी आिण त्या त्या
वस्तंूच्या िंकमतीचा पांचवा िहस्सा अिधक भरावा. त्याने खऱ्या
मालकाला पसेै द्यावेत; दोषापर्ण आणण्याच्या िदवशीच त्याने हे करावे.
6 त्याने परमेश्वरासाठी याजकाने सांिगतलेल्या िंकमतीचा एक िनदोर्ष
मेंढा दोषापर्ण म्हणून याजकापाशी आणावा; 7 मग याजकाने तो मेंढा
घेऊन परमेश्वरासमोर जावे व त्या माणसासाठी प्रायिश्चत करावे; आिण
मग ज्या अपराधामुळे तो दोषी ठरला असेल त्याची त्याला देव क्षमा
करील.”

होमापहोमापर्र्णणेे

8 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 9 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना आज्ञा
कर की होमापणार्चे असे िनयम आहेत. होमबली अग्नीकंुडावर रात्रभर
ठेवून तो सकाळपयर्त राहू द्यावा; आिण वेदीवरील अग्नी ितच्यावर

जळतच ठेवावा. 10 मग याजकाने आपला सणाचा झगा व चोळणा
अगंात घालून होमापर्णमुळे वेदीवर रािहलेली राख उचलावी व ती वेदी
जवळ ठेवावी. 11 मग याजकाने आपली वस्त्रे बदलावी व दसुरी वस्त्रे
घालून ती राख छावणी बाहेर एखाद्या स्वच्छ िठकाणी न्यावी; 12 परतंु
वेदीवरील अग्नी ितच्यावर जळतच ठेवावा, तो िवझू देऊ नये; याजकाने
रोज सकाळी त्या अग्नीवर जळावू लाकडे ठेवून तो पेटत ठेवावा व
त्याच्यावर शांत्यापर्णाच्या अपर्णातील चरबीचा होम करावा. 13

वेदीवरील अग्नी सतत जळत ठेवावा, तो िवझू देऊ नये.
14 “अन्नापर्णाचा िनयम असा आहे: अहरोनाच्या मुलांनी

परमेश्वरासमोर वेदीपुढे ते आणावे; 15 याजकाने त्या अन्नापर्णातून
मूठभर मदैा, थोडे तेल व सगळा धूप घ्यावा व त्याचा वेदीवर होम
करावा; तो परमेश्वरासाठी स्मारक अपर्ण होईल; त्याच्या सुवासाने
परमेश्वराला संतोष होतो.

16 “त्यातून उरलेले, खमीर नसलेले हे अन्नापर्ण अहरोन व त्याच्या
मुलांनी दशर्नमडंपाच्या अगंणात पिवत्र िठकाणी बसून खावे. 17 ते
खमीर घालून भाजू नये; माझ्या अपर्णातून याजकाचा वाटा म्हणून मी ते
त्याना िदलेले आहे; पापापर्ण व दोषापर्ण ह्या सारखेच हेही परमपिवत्र
आहे. 18 ह्या अपर्णातून अहरोनाच्या संतानातील प्रत्येक पुरुष हे खाऊ
शकतो परमेश्वराच्या अपर्णातून हा त्यांचा वाटा िपढ्यािन्पढ्या सतत
चालू राहावा; ह्या अपर्णास स्पशर् झाल्याने ते पिवत्र होतील.”

याजकांचयाजकांचेे अन्नापअन्नापर्र्णण

19 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 20 “अहरोन व त्याच्या मुलांनी
अहरोनाच्या अिभषेकाच्या िदवशी परमेश्वराला अपर्ण आणावयाचे ते हे:
आठ वाट्या म्हणजे एक दशांश एफा मदैा रोजच्या अपर्णाच्यावेळी
आणावा, व त्यापकैी अधार् सकाळी व अधार् संध्याकाळी अपार्वा. 21 तो
तेलात चांगला मळावा आिण तव्यावर चांगला भाजल्यावर व तेलात
परतल्यावर आत आणावा व परतलेल्या त्या अन्नापर्णाचे तुकडे करावेत;
त्यांचा सुवास परमेश्वराला आनदं देईल.

22 “अहरोनाच्या मुलांपकैी त्याच्या जागी अिभिषक्त याजक म्हणून
ज्याची िनवड होईल त्यानेही असेच अपर्ण आणावे. कायमचा िवधी
म्हणून ह्या अन्नापर्णाचा परमेश्वरासाठी पूणर्पणे होम करावा. 23

याजकाच्या प्रत्येक अन्नापर्णाचा संपूणर् होम करावा; ते अन्नापर्ण खाऊ
नये.”

पापापपापापर्र्णाचाणाचा िविधिविध

24 परमेश्वर मोशेले म्हणाला, 25 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना सांग
की पापापर्णाचा िविध असा. ज्या िठकाणी होमबलीचा वध करतात त्याच
िठकाणी परमेश्वरासमोर पापबलीचाही वध करावा; तो परमपिवत्र आहे.
26 जो याजक पापबली अपीर्ल त्याने तो दशर्नमडंपाच्या अगंणात पिवत्र
िठकाणी खावा. 27 ज्या माणसाला िंकवा वस्तूला त्या मांसाचा स्पशर्
होईल तो माणूस िंकवा ती वस्तू पिवत्र होईल;

“त्याचे रक्त जर कोणाच्या वस्त्रावर उडाले तर ते वस्त्र तू पिवत्र स्थानीं
धुवावे. 28 पापापर्णाचे मांस जर मडक्यात िशजवले असेल तर ते मडके
फोडून टाकावे; पण ते जर िपतळेच्या भांड्यात िशजवले असेल तर ते
भांडे घासून पाण्याने धुवावे.

29 “याजकाच्या घराण्यातील प्रत्येक पुरुषाला पापापर्णाचे मांस
खाण्याचा हक्क आहे; ते परम पिवत्र आहे; 30 पण ज्या पापबलीचे थोडे
रक्त दशर्नमडंपात पिवत्र िठकाणी प्रायिश्चतासाठी आणले जाईल त्याचे
मांस खाऊ नये; ते अग्नीत जाळावे.

दोषापदोषापर्र्णणेे

“दोषापर्णािवषयी जे िनयम आहेत, ते हे: हे अपर्ण परमपिवत्र
आहे. 2 ज्या जागीं होमबलीचा वध करावयाचा त्याच जागी
दोषापर्णाच्या बळीचा वध करावा, आिण याजकाने त्या बळीचे

रक्त वेदीवर सभोवती िंशपडावे.
3 “त्याची सवर् चरबी याजकाने अपार्वी; त्याचे चरबीदार शेपूट,

आंतड्यावरील चरबी, 4 दोन्ही गुरदे, त्यचं्यावरील कमरजेवळील चरबी
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व गुरद्यापयेर्तचा काळजावरील चरबीचा पडदा, 5 ह्या सवार्चा याजकाने
होम करावा; हे परमेश्वरासाठी होमापर्ण आहे. हेच दोषापर्ण होय.

6 “याजक वगार्तील प्रत्येक पुरुषाला हे दोषापर्ण बळी खाण्याचा
अिधकार आहे; ते परमपिवत्र आहे म्हणून ते पिवत्र स्थानींच बसून खावे.
7 दोषापर्ण पापापर्णसारखेच आहे; त्या दोघांचे िविध एकच आहेत; जो
याजक ह्या होमबलीच्याद्वार ेप्रायिश्चत करील त्याचा त्या अपर्णावर हक्क
राहील. 8 प्रायिश्चत करणाऱ्या याजकाचा त्या बळीच्या कातड्यावरही
अिधकार असेल. 9 भटृत भाजलेले कढईत िंकवा तव्यावर तळलेले सवर्
अन्नापर्ण, ते अपर्ण करणाऱ्या याजकाचे होईल. 10 प्रत्येक तेल िमिश्रत
िंकवा कोरडे अन्नापर्ण ते अपर्ण करणाऱ्या याजकाचे-अहरोनाच्या मुलांचे
आहे; त्या सवार्चा त्यांच्यावर सारखाच अिधकार आहे.

शांत्यपशांत्यपर्र्णणेे

11 “परमेश्वरासाठी कोणाला शांत्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा असेल तर
त्याचा िविध असा: 12 त्याला तो शांत्यपर्णाचा यज्ञ उपकारस्तुतीसाठी
करावयाचा असेल तर त्याने तेलात मळलेल्या, बेखमीर पोळया तेल
लावलेल्या बेखमीर चपात्या आिण तेलात मळलेल्या मदै्याच्या तळलेल्या
पोळया शांत्यपर्णाच्या यज्ञासोबत अपार्व्या. 13 शांत्यपर्ण हे देवाकिरता
शांत्यपर्णाच्या यज्ञासारखेच आहे म्हणून त्यासोबत त्याने खमीर
घातलेल्या भाकरीही अपार्व्या 14 ह्या प्रत्येक अपर्णातून परमेश्वरासाठी
एक एक पोळी अपार्वी; शांत्यपर्णाचे रक्त िंशपडणाऱ्या याजकाटचा त्या
पोळीवर हक्क आहे. 15 शांत्यपर्णासाठी केलेल्या शांत्यपर्णाच्या
यज्ञबलीचे मांस त्याने अपर्ण करण्याच्या िदवशीच खावे; त्यातील
काहीही सकाळपयर्त ठेवू नये.

16 “यज्ञबलीचे अपर्ण स्वखशुीचे िंकवा नवसाचे असेल तर ज्या
िदवशी तो ते अपीर्ल त्या िदवशी त्याने ते खावे आिण जर त्यातून काही
उरले तर ते त्याने दसुऱ्या िदवशी खावे. 17 परतंु त्या यज्ञबलीचे काही
मांस ितसऱ्या िदवसापयर्त उरले तर ते अग्नीत जाळूत टाकावे. 18

शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीच्या मांसातून ितसऱ्या िदवशी मांस जर तो खाईल
तर परमेश्वराला ते आवडणार नाही, व तो ते अपर्ण मान्य करणार नाही;
ते अपर्ण अमगंळ होईल; त्या पापाबद्दल भोगाव्या लागणाऱ्या िशके्षस तो
स्वतः जबाबदार राहील.

19 “त्याचप्रमाणे ज्या मांसाला कोणत्याही अशुद्ध वस्तूचा स्पशर् झाला
असेल ते कोणी खाऊ नये; ते अग्नीत जाळून टाकावे. शुद्ध असणाऱ्यानेच
शांत्यपर्ण खावे; 20 परतंु जर कोणी अशुद्ध असून परमेश्वराला
अिर्पलेल्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे मांस खाईल तर त्याला आपल्या
लोकांतून बाहेर टाकावे.

21 “एखादा माणूस जर एखाद्या अशुद्ध वस्तूला स्पशर् करील मग ती
अशुद्धता माणसाची, पशूची िंकवा दसुऱ्या कोणत्या अमगंळ पदाथार्ची
असो, तर तो अशुद्ध होईल आिण परमेश्वराला अपर्ण केलेल्या
शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे जर तो मांस खाईल तर त्याला स्वजनातून
बाहेर टाकावे.”

22 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23 “इस्राएल लोकांना असे सांग: तुम्ही
बलैाची मेंढराची िंकवा बकऱ्याची चरबी खाऊ नये. 24 मेलेल्या
जनावराची चरबी िंकवा इतर पशूनी फाडून टाकलेल्या जनावराची चरबी
तुम्ही इतर कामासाठी वापरू शकता पण ती मुळीच खाऊ नये. 25

परमेश्वरला अिर्पलेल्या पशूची चरबी जर कोणी खाईल तर त्याला
स्वजनातून बाहेर टाकावे.

26 “तुम्ही कोठेही राहात असला तरी आपल्या घरात पक्ष्याचे िंकवा
जनावराचे रक्त तुम्ही कधीही खाऊ नये. 27 जर कोणी कोणतेिह रक्त
खाईल तर त्याला स्वजनातून बाहेर टाकावे.”

ओवाळणीच्याओवाळणीच्या अपअपर्र्णाचणाचेे िनयमिनयम

28 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 29 “इस्राएल लोकांना असे सांग: जर
कोणी परमेश्वरासमोर आपल्या शांत्यपर्णाचा यज्ञबली अपीर्ल तर त्याने
त्या अपर्णातून काही भाग परमेश्वराकडे आणावा. 30 त्याने आपल्या
हाताने परमेश्वरासाठी अपर्णे आणावी; त्याने चरबी व ऊर याजकाकडे
आणावा; ते ऊर परमेश्वरासमोर ओवाळले जाईल; हे ओवाळणीचे अपर्ण
होय. 31 मग याजकाने त्या चरबीचा होम करावा परतंु ऊर अहरोन व

त्याचे मुलगे ह्यांचा होईल. 32 तसेच तुम्ही आपल्या शांत्यपर्णाच्या
यज्ञबलीची उजवी मांडीही समिर्पत केलेला अशं म्हणून याजकाला
द्यावी. 33 अहरोनाच्या मुलांपकैी जो कोणी शांत्यपर्णाचे रक्त व चरबी
अपीर्ल त्याचा त्या मांडीवर हक्क असावा. 34 मी परमेश्वर इस्राएल
लोकांच्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीतून ओवाळणीचा ऊर व उजवी मांडी
काढून घेऊन अहरोन याजक व त्याचे मुलगे ह्यांना िदली आहे; हा
इस्राएल लोकांकडून त्यांना िमळणारा नेहमीचा िहस्सा आहे. इस्राएल
लोकांनी हा िनरतंरचा िवधी म्हणून िपढ्यािन्पढ्या पाळावा.”

35 परमेश्वरा किरता अिर्पलेल्या अपर्णातून हे भाग अहरोन व त्याचे
मुलगे ह्यांना देण्यात आलेले आहेत; जेव्हा जेव्हा ते याजक म्हणून
परमेश्वराची सेवा करतात तेव्हा तेव्हा त्या समपर्णातून ते भाग त्यांना
िमळावेत. देवाची सेवा करणार ेयाजक म्हणून ज्या िदवशी त्यांची नेमणूक
करण्यात आली त्याच िदवसापासून असे ठरले आहे. 36 परमेश्वराने ज्या
िदवशी त्यांना अिभषेक केला त्या िदवशी त्याने इस्राएल लोकांकडून हा
भाग त्यांना िमळावा अशी आज्ञा िदली म्हणून िपढ्यािन्पढ्या हा त्यांचा
कायमचा हक्क ठरला आहे.

37 होमापर्ण, अन्नापर्ण, पापापर्ण, दोषापर्ण, याजकाच्या समपर्णाच्या
वेळेच अपर्ण आिण शांत्यपर्ण ह्या िवषयींचे िविध असे; 38 इस्राएल
लोकांनी परमेश्वराकिरता काय काय अपर्णे आणावीत ह्या िवषयी त्याने
त्यांना सीनाय रानात आज्ञा िदली त्यावेळी त्याने मोशेला ह्याप्रमाणे
सीनाय पवर्तावर हे िवधीिनयम लावून िदले.

मोशमोशेे याजकांनायाजकांना तयारतयार करतोकरतो

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “तू अहरोन व त्याच्याबरोबर
त्याचे मुलगे ह्यांना आिण त्यांची वस्त्रे अिभषेकाचे तेल,
पापापर्णाचा गोऱ्या दोन मेंढे आिण बेखमीर भाकरीची टोपली

घेऊन, 3 दशर्नमडंपाच्या दाराजवळ सवर् मडंळीला एकत्र जमवून आण.”
4 परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे मोशेने केले. लोक दशर्नमडंपाच्या

प्रवेशद्वाराशी जमले. 5 मग मोशे लोकांना म्हणाला, “परमेश्वराने जे
करावयाची आज्ञा िदली आहे, ते हे.”

6 मग मोशेने अहरोन व त्याच्या मुलांना आणवून पाण्याने आंघोळ
घातली. 7 मग त्याने अहरोनाला िवणलेला सदरा घातला, त्याच्या
कमरलेा कमरबदं बांधला; मग त्याला झगा घातला, नतंर त्याच्यावर
एफोद चढवला आिण अहरोनावर नक्षीदार संुदर पट्टी आवळून बांधली.
8 मग मोशेने त्याच्यावर न्यायाचा ऊरपट बांधला आिण त्याच्यात उरीम
व थुम्मीम ठेवले; 9 नतंर त्याच्या डोक्यावर फेटा ठेवला; आिण
फेट्याच्या पुढल्या भागावर सोन्याची पट्टी म्हणजे पिवत्र मुकुट ठेवला;
परमेश्वराने जसे करण्यास सांिगतले होते, तसेच मोशेने केले.

10 मग मोशेने अिभषेकाचे तेल घेतले आिण पिवत्र िनवास मडंपावर व
त्यातील सवर् वस्तंूवर ते िंशपडून त्यांना पिवत्र केले. 11 अिभषेकाच्या
तेलातून थोडे घेऊन त्याने ते वेदीवर सात वेळा िंशपडले आिण वेदी,
ितची सवर् उपकरणे, गगंाळ व त्याची बठैक यांच्यावरही त्याने अिभषेकाचे
तेल िंशपडले. अशा रीतीने त्याने ते सवर् अिभषेकाने पिवत्र केले. 12 मग
मोशेने थोडे अिभषेकाचे तेल अहरोनाच्या डोक्यावर ओतले व अशा
प्रकार ेत्याने अिभषेक करुन त्याला पिवत्र केले. 13 मग मोशेने
अहरोनाच्या मुलांना आणले, त्यांना िवणलेले सदर ेघातले, कमरसे
कमरबदं घातले व त्यांच्या डोक्यांना फेटे बांधले; परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले.

14 मग मोशेने पापापर्णाचा गोऱ्हा आणला आिण अहरोन व त्याचे
मुलगे ह्यांनी त्या गोऱ्ह्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले. 15 मग मोशेने
तो वधला व त्याचे रक्त घेऊन आपल्या बोटाने वेदीच्या सवर् िंशगांना ते
लावले, अशाप्रकार ेत्याने वेदी शुद्ध केली आिण ते रक्त वेदीच्या
पायथ्यावर ओतले, अशा रीतीने लोकांनी यजे्ञ अपर्ण करावीत म्हणून ती
पिवत्र करण्यासाठी त्याने प्रायिश्चत केले. 16 गो-ह्याच्या आंतड्यावरील
सवर् चरबी, काळजावरील चरबीचा पडदा आिण चरबीसिहत दोन्ही गुरदे
घेऊन मोशेने वेदीवर त्यांचा होम केला. 17 परतंु गोऱ्हा, त्याचे कातडे,
त्याचे मांस व त्याचे शेण ही सवर् छावणीबाहेर नेऊन अग्रीत जाळून
टाकली, परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे मोशेने हे केले.

लेवीय 7:5 73 लेवीय 8:17



9

10

18 मग त्याने होमापणार्चा मेंढा आणला. अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी
त्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले. 19 मग मोशेने तो वधला व त्याचे
रक्त त्याने वेदीवर व सभोंवती िंशपडले. 20 मग त्याने त्या मेंढ्याचे
कापून तुकडे केले, मग त्याची आंतडी व पाय पाण्याने धुतले व ते
घेऊन, तसेच त्याचे डोके, तुकडे व चरबी हे सवर् घेऊन संपूणर् मेंढ्याचा
त्याने वेदीवर होम केला. ते परमेश्वराकिरता अग्नीद्वार ेकेलेले अपर्ण झाले.
त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला आनदं झाला. परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले.

22 मग मोशेने दसुरा मेंढा आणला; तो अहरोन व त्याची मुले यांची
याजक म्हणून नेमणूक झाली हे दाखवण्याकिरता होता. अहरोन व
त्याच्या मुलांनी आपले हात त्या मेंढ्याच्या डोक्यावर ठेवले. 23 मोशेने
त्याचा वध केला व त्याचे थोडे रक्त घेऊन अहरोनाच्या उजव्या
कानाच्या पाळीला: उजव्या हाताच्या अगंठ्याला व उजव्या पायाच्या
अगंठ्याला लावले. 24 मग मोशेने अहरोनाच्या मुलांना आणून त्याच्या
उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या अगंठ्याला व उजव्या
पायाच्या अगंठ्याला, काही रक्त लावले व मग ते रक्त त्याने वेदीवर व
सभोंवती िंशपडले. 25 मोशेने चरबी, चरबीदार शेपूट, आंतड्यावरील
सवर् चरबी काळजावरील चरबीचा पडदा, दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरील
चरबी व उजवी मांडी घेतली; 26 दररोज एक बेखमीर भाकरीची टोपली
देवासमोर ठेवली जात असे मोशेने त्यातून एक बेखमीर पोळी, तेल
लावलेली एक भाकर व एक पापडी घेऊन त्या, चरबीवर व मागच्या
बाजूच्या उजव्या मांडीवर ठेवल्या. 27 हे सवर् त्याने अहरोन व त्याच्या
मुलांच्या हातावर ठेवले आिण परमेश्वरासमोर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून
ते ओवाळले. 28 मग मोशेने ते त्यांच्या हातातून घेऊन वेदीवरील
होमापर्णासिहत त्यांचा होम केला; अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांचे याजक
म्हणून समपर्ण करण्यासाठी हे अपर्ण केले. हे होमापर्ण होते परमेश्वराला
त्यामुळे संतोष झाला. 29 मोशेने मेढ्याच्या उराचा भाग घेऊन
ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून तो परमेश्वरासमोर ओवाळला; याजकाच्या
समपर्णासाठी असलेल्या मेंढ्याचा हा भाग मोशेच्या वाट्याचा होता;
परमेश्वराने िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे मोशेने हे केले.

30 मग मोशेने अिभषेकाचे काही तेल व वेदीवरील काही रक्त घेऊन
अहरोन व त्याची वस्त्रे, व त्याच्यासिहत त्याचे मुलगे व त्यांची वस्त्रे
ह्यांच्यावर िंशपडले आिण अहरोन व त्याची वस्त्रे व त्याच्याबरोबर त्याचे
मुलगे व त्यांची वस्त्रे पिवत्र केली.

31 मोशे अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना म्हणाला, “मी
सांिगतल्याप्रमाणे, ‘अहरोन व त्याच्या मुलांनी हे मांस खावे;’ तेव्हा ही
भाकरीची टोपली व याजकाच्या समपर्णासाठीचे हे मांस घ्या;
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी ते िशजवा आिण मी सांिगतल्याप्रमाणे मांस व
भाकर तेथेच खा. 32 मांस व भाकर ह्यातून काही उरले तर ते अग्नीत
जाळून टाका; 33 तुमच्या समपर्णाचा िवधी सात िदवस चालेल; ते सात
िदवस पूणर् होईपयर्ंत तुम्ही दशर्नमडंपाच्या बाहेर जाऊ नये. 34

परमेश्वराने आज्ञा केली आहे की आज केल्याप्रमाणे तुमच्यासाठी
प्रायिश्चत करावे. 35 तेव्हा दशर्नमडंपाच्या दारापाशी तुम्ही सात िदवस व
रात्री राहा, ही परमेश्वराची आज्ञा तुम्ही पाळली नाही तर तुम्ही मराल;
कारण परमेश्वराने मला तशी आज्ञा िदली आहे.”

36 तेव्हा मोशेच्याद्वार ेपरमेश्वराने ज्या गोष्टी िवषयी आज्ञा िदली होती
त्या सवर् अहरोन व त्याच्या मुलांनी केल्या.

याजकयाजक आपलआपलेे कामकाम सुरूसुरू करतातकरतात

आठव्या िदवशी मोशेने अहरोन, त्याचे मुलगे तसेच इस्राएलांचे
वडील ह्यांना (पुढाऱ्यांना) बोलावले. 2 मोशे अहरोनाला
म्हणाला, “पापापर्णासाठी एक िनदोर्ष गोऱ्हा व होमापर्णासाठी

िनदोर्ष मेंढा आण आिण त्यांना परमेश्वराला अपर्ण कर; 3 आिण इस्राएल
लोकांना असे सांग, ‘तुम्ही पापापर्णासाठी एक बकरा आणा व
होमापर्णासाठी एक गोऱ्हा व एक कोकरु आणा; ही दोन्ही एक एक वषार्ची
व िनदोर्ष असावीत; 4 आिण परमेश्वरासमोर शांत्यपर्णे करण्यासाठी बली
म्हणून एक बलै, एक मेंढा व तेलात मळलेले अन्नापर्ण आणा कारण आज
परमेश्वर तुम्हाला दशर्न देणार आहे.’”

5 मग मोशेने आज्ञा िदल्याप्रमाणे सवर् लोक आले व त्यांनी ते सवर्
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी आणले मग सवर्जन येऊन परमेश्वरासमोर उभे
रािहले. 6 तेव्हा मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे तुम्ही
सवर्काही करावे; मग परमेश्वराचे तेज तुम्हाला िदसेल.”

7 मग मोशेने अहरोनाला सांिगतले, “जा व परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे सवर् काही कर; वेदीजवळ जाऊन आपला पापबली व
होमबली ह्यांचे अपर्ण कर आिण स्वतःसाठी व लोकांसाठी प्रायिश्चत कर
आिण लोकाकडील बळीही अपर्ण करुन त्यांच्यासाठी प्रायिश्चत कर.”

8 तेव्हा अहरोन वेदीजळ गेला व त्याने स्वतःसाठी पापापर्णाचा गोऱ्हा
वधला. 9 मग अहरोनाचे मुलगे रक्त घेऊन त्याच्यापाशी गेले. तेव्हा
त्याने आपले बोट त्यात बुडवून ते वेदीच्या िंशगांना लावले मग ते
वेदीच्या पायथ्याशी ओतले. 10 त्याने पापापर्णाची चरबी, गुरदे व
काळजावरील चरबीचा पडदा घेऊन त्यांचा वेदीवर परमेश्वराने मोशेला
िदलेल्या आजे्ञप्रमाणेच होम केला. 11 मग अहरोनाने मांस कातडे
छावणीबाहेर नेऊन अग्नीत जाळून टाकले.

12 नतंर त्याने होमबली वधला व त्याचे तुकडे केले; अहरोनाच्या
मुलांनी त्या होमबलीचे रक्त अहरोनाकडे आणले तेव्हा त्याने ते वेदीवर व
सभोंवती िंशपडले. 13 मग अहरोनाच्या मुलांनी होमबलीचे तुकडे व
त्याचे डोके अहरोनाकडे िदले आिण त्याने त्यांचा वेदीवर होम केला. 14

त्याने त्याची आंतडी व पाय धुवून त्यांचाही वेदीवर होम केला.
15 मग त्याने लोकांकडचे अपर्ण जवळ नेले व त्यांच्यासाठी आणलेला

पापापर्णाचा बकरा वधला आिण पिहल्याप्रमाणेच तोही पापापर्ण म्हणून
अिर्पला. 16 त्याने होमबलीही जवळ नेऊन परमेश्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे तो अिर्पला. 17 मग त्याने अन्नापर्ण वेदीजवळ नेले व
त्यातले मूठभर घेऊन दररोज सकाळच्या होमापर्णासह तेही अपर्ण केले.

18 लोकांसाठी शांत्यपर्णे म्हणून आणलेला बलै व मेंढा हे त्याने वधले
आिण त्याच्या मुलांनी त्या बलींचे व मेंढ्याचे रक्त अहरोनाकडे आणले
तेव्हा त्याने ते वेदीवर व सभोंवती िंशपडले. 19 अहरोनाच्या मुलांनी
बलैाची व मेंढ्याची चरबी, चरबीदार शेपूट, आंतड्यावरील चरबी, गुरदे
आिण काळजावरील चरबीचा पडदा ही सवर् अहरोनाकडे आणली. 20

त्यांनी ती सवर् चरबी त्या बलींच्या ऊराच्या भागावर ठेवली; मग
अहरोनाने त्या सवार्चा वेदीवर होम केला. 21 अहरोनाने बलींचे ऊर व
उजवी मांडी ही मोशेच्या सांगण्याप्रमाणे परमेश्वरासमोर ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणून ओवाळली.

22 मग अहरोनाने लोकांकडे वळून, हात वर करुन त्यांना आशीवार्द
िदला आिण ज्या वेदीवर त्याने पापापर्ण होमापर्ण व शांत्यपर्णे केली होती
तेथून तो खाली आला.

23 मोशे व अहरोन दशर्न मडंपात गेले आिण बाहेर आल्यावर त्यांनी
लोकांना आशीवार्द िदला; तेव्हा परमेश्वराचे तेज सवर् लोकांना िदसले;
24 तेव्हा परमेश्वरासमोरुन अग्नी िनघाला व त्याने वेदीवरील होमापर्ण व
चरबी भस्म केली; हे पाहून सवर् लोकांनी जयजयकार केला व दडंवत
घातले.

ददेेवव अहरोनाच्याअहरोनाच्या दोनदोन मुलांचामुलांचा नाशनाश करतोकरतो

मग अहरोनाचे मुलगे नादाब व अबीहू ह्यांनी आपआपली
धुपाटणी घेतली व त्यात वेगळ्या अग्नीने धूप पेटवला; परतंु
मोशेने आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्यांनी अग्नीचा उपयोग न करता

वेगव्व्याच अग्नीचा उपयोग केला; 2 म्हणून परमेश्वरासमोरुन अग्नी
िनघाला व त्याने त्यांना भस्म केले; ते परमेश्वरासमोर मरण पावले.

3 मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो, ‘जे याजक
माझ्याजवळ येतील त्यांनी माझा मान राखलाच पािहजे; मी पिवत्र आहे
हे त्यांना व सवर् लोकांना समजलेच पािहजे.’” तेव्हा अहरोन, नादाब व
अबीहू ह्यांच्या िवषयी काहीही न बोलता गप्प रािहला.

4 अहरोनाचा चुलता उिज्जएल ह्याला िमशाएल व एलसाफान असे
दोन मुलगे होते. मोशे त्या मुलांना म्हणाला, “ह्या पिवत्र स्थानाच्या
पुढच्या भागाकडे जा व तुमच्या बांधवांची प्रेते पिवत्र स्थानासमोरून
उचलून छावणीबाहेर घेऊन जा.”

5 तेव्हा मोशेने सांिगतल्याप्रमाणे िमशाएल व एलसाफान यांनी त्यांना
उचलून छावणीबाहेर नेले; त्यावेळी परमेश्वराची सेवा करताना
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घालावयाचे िवणलेले िवशेष अगंरखे नादाब व अबीहू ह्यांच्या अगंात
अद्याप तसेच होते.

6 मोशेने अहरोन व त्याचे मुलगे एलाजार व इथामार यांना सांिगतले,
“तुम्ही तुमचे केस मोकळे सोडू नका तर ते िंवचरा, आिण तुमची वस्त्रे
फाडू नका! तुमचे द:ुख दाखवू नका! म्हणजे मग तुम्ही मारले जाणार
नाही आिण परमेश्वराचा राग सवर् मडंळीवर भडकणार नाही; सवर् इस्राएल
घराणे तुमचे बांधव आहेत; नादाब व अबीहू ह्यांना परमेश्वराने अग्नीने
भस्म केल्याबद्दल त्यांनी शोक करावा; 7 पण तुम्ही दशर्नमडंपाच्याबाहेर
जाऊ नये; जर बाहेर जाल तर मराल! कारण परमेश्वराच्या अिभषेकाच्या
तेलाने तुमचा अिभषेक झाला आहे.” तेव्हा अहरोन, एलाजार व इथामार
ह्यांनी मोशेची आज्ञा मानली.

8 मग परमेश्वर अहरोनाला म्हणाला, 9 “जेव्हा तू व तुझे मुलगे तुम्ही
दशर्नमडंपात जाल तेव्हा तुमच्यापकैी कोणीही द्राक्षारस िंकवा मद्य िपऊ
नये; प्याल तर मराल! हा तुमच्यासाठी िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िविध
आहे. 10 तुम्ही परमेश्वराच्या दृष्टीने पिवत्र व सामान्य तसेच शुद्ध व
अशुद्ध ह्यामधील भेद जणावा; 11 आिण परमेश्वराने मोशेद्वार ेनेमून
िदलेले सवर् िवधीिनयम अहरोनाने सवर् इस्राएल लोकांना िशकवावे.”

12 मग मोशे अहरोनाला आिण एलाजार व इथामार ह्या हयात
असलेल्या त्याच्या मुलांना म्हणाला, “परमेश्वराच्या अपर्णापकैी उरलेले
अन्नापर्ण घ्या व ते वेदीपाशी खमीरािशवाय खा, कारण ते परमपिवत्र
आहे; 13 परमेश्वरासाठी अिर्पलेल्या अपर्णाचा तो भाग आहे आिण मी
िदलेल्या िवधीिनयमांच्या िशकवणकुीप्रमाणे तो भाग तुझा व तुझ्या
मुलांच्या हव्काचा आहे; परतंु तो तुम्ही पिवत्र जागी खावा.

14 “त्याप्रमाणे तू, तुझे मुलगे, व तुझ्या मुली ह्यांनी, ओवळलेला ऊर
व मागचा पाय स्वच्छ िठकाणी खावा; कारण इस्राएल लोकांनी केलेल्या
शांत्यपर्णाच्या यज्ञापकैी तुला तो हक्क म्हणून िदला आहे. 15

ओवाळणीचा ऊर व समपर्णाची मांडी ही चरबीच्या हव्याबरोबर
ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून लोकांनी परमेश्वरासमोर ओवाळण्यासाठी
अणावी; ओवाळून झाल्यावर परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे हा भाग तुझा व
तुझ्या मुलाबाळांचा कायमच्या हक्काचा आहे.”

16 मोशेने पापापर्णाच्या बकऱ्याची बारकाईने िवचारपूस केली असता
तो जाळून टाकल्याचे त्याला कळाले; तेव्हा अहरोनाचे मुलगे एलाजार व
इथामार ह्यांच्यावर मोशे भयकंर रागावला; तो म्हणाला, 17 “तुम्ही
पापापर्णाच्या बलीचे मांस पिवत्रस्थानी खावयास पािहजे होते; कारण ते
परमपिवत्र आहे! तुम्ही ते परमेश्वरासमोर का खाल्ले नाही? मडळीचा
अन्याय वाहून त्यांच्यासाठी परमेश्वरासमोर प्रायिश्चत करावे म्हणून
परमेश्वराने ते तुम्हांला िदले होते; 18 त्याचे रक्त पिवत्रस्थानात
आणण्यात आले नव्हते; माझ्या आजे्ञप्रमाणे तुम्ही त्याचे मांस पिवत्र
जागीं बसून अवश्य खावयाचे होते.”

19 परतंु अहरोन मोशेला म्हणाला, “पाहा, आज त्यांनी आपले
पापापर्ण व होमापर्ण परमेश्वरासमोर अपर्ण केले, आिण तरी आज
माझ्यावर कशी संकटे आली आहेत हे तू जाणतोस; तेव्हा आज मी
पापबली खाल्ला असता तर परमेश्वराला ते आवडले असते, असे तुला
वाटते काय? नाही ना!”

20 मोशेने हे ऐकले, तेव्हा त्याचे समाधान झाले.

मांसमांस खाण्यासखाण्यासंबंबंधंीचधीचेे िनयमिनयम

परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाला: 2 “इस्राएल
लोकांना असे सांगा की पृथ्वीवरील ज्या प्राण्यांचे मांस तुम्ही
खावे ते हे: 3 ज्या प्राण्यांचे खूर दभुगंलेले आहेत व जे रवंथ

करतात त्यांचे मांस तुम्ही खावे.
4 “काही प्राणी रवंथ करतात परतंु त्यांचे खूर दभुगंलेले नाहीत, ते

तुम्ही खाऊ नयेत, उंट, शाफान-सशासारखा खडकात राहणारा एक
प्राणी, ससा हे असे प्राणी आहेत, ते तुम्हांकिरता अशुद्ध प्राणी आहेत. 7

डुकराचे खूर दभुगंलेले आहे पण तो रवंथ करत नाही म्हणून तो
तुम्हांकिरता अशुद्ध आहे. 8 ह्यां प्राण्यांचे मांस तुम्ही खाऊ नये व
त्यांच्या शवाला िशवू नये; ते तुमच्यासाठी अशुद्ध आहेत.

जलचरजलचर प्राणीप्राणी खाण्यासखाण्यासंबंबंधंीधी िनयमिनयम

9 “जलाशयात, समुद्रात व नद्यात संचार करणाऱ्या ज्या प्राण्यांना
पखं व खवले आहेत ते तुम्ही खावे. 10 जलचरापकैी समुद्रात व नद्यात
संचार करणाऱ्या ज्या प्राण्यांना पखं आिण खवले नाहीत असे प्राणी
तुम्ही खाऊ नये; परमेश्वराच्या दृिष्टने ते अयोग्य आहेत. ते तुम्ही अयोग्य
समजावे; त्यांचे मांस खाऊ नये; त्यांच्या शवांना देखील िशवू नये. 12

जलाशयातल्या ज्या प्राण्यांना पखं व खवले नाहीत ते देवाच्या दृिष्टने
खाण्यास योग्य नाहीत ते ओगंळ समजावे.”

खाण्यासखाण्यास मनामना ककेेललेेललेे पक्षीपक्षी

13 “देवाच्या दृिष्टने अशुद्ध प्राण्याप्रमाणेच अशुद्ध असलेले व म्हणून
खाऊ नयेत ते पक्षी असे; गरूड, िगधाडे, कुरर, 14 घार, िनरिनराळ्या
जातीचे ससाणे, 15 िनरनराळ्या जातीचे कावळे, 16 शहामृग, गवळण,
कोकीळ, िनरिनराळ्या जातीचे बिहरी ससाणे, 17 िंपगळा, करढोक, मोठे
घुबड, 18 पांढर ेघुबड, पाणकोळी, िगधाड, 19 करकोचा, िनरिनराळ्या
जातीचे बगळे, िटटवी आिण वटवाघूळ.

खाण्याच्याखाण्याच्या कीटकासकीटकासंबंबंधंीधी िनयमिनयम

20 “िजतके पखं असलेले कीटक प्राणी चार पायावर चालतात िततके
परमेश्वराच्या दृिष्टने खाण्यास योग्य नाहीत; ते खाऊ नये! 21 परतंु
पायावर चालणाऱ्या व पखं असलेल्या प्राण्यांपकैी ज्यांना जिमनीवर
उड्या मारण्यासाठी पायाबरोबर तगंड्या असतात ते तुम्ही खावे. 22

त्याच प्रमाणे िनरिनरळ्या जातीचे टोळ, िनरिनरळ्या जातीचे नाकतोडे,
िनरिनरळ्या जातीचे खरपुडे व िनरिनरळ्या जातीचे गवत्ये टोळ तुम्ही
खावे.

23 “परतंु चार पायाचे पखं असलेले इतर प्राणी परमेश्वराच्या दृष्टीने
ओगंळ आहेत ते खाऊ नये. 24 त्यांच्यामुळे तुम्ही अशुद्ध व्हाल; जो
कोणी त्यांच्या शवाला िशवेल तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध होईल; 25 जो
कोणी मेलेल्या कीटकांना उचलील, त्याने आपली वस्त्रे धुवावी व
संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे.

प्राण्यांिवषयीप्राण्यांिवषयी आणखीआणखी िनयमिनयम

26 “ज्या प्राण्याचे खूर दभुागलेले आहेत पण ते दोन अगदी सारखे
भाग करीत नाहीत व जे रवंथ करीत नाहीत ते तुम्ही अशुद्ध समजावेत;
चार पायावर चालणाऱ्या सवर् पशूपकैी जे आपल्या पजंावर चालतात ते
सवर् तुम्ही अशुद्ध समजावे; त्याचा शवांना जो कोणी िशवेल त्याने
संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 28 जो कोणी त्यांची शवे उचलील त्याने
आपली वस्त्रे धुवून संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे; ते प्राणी तुम्ही अशुद्ध
समजावे.

रांगणाऱ्यारांगणाऱ्या प्राण्यांिवषयीप्राण्यांिवषयी िनयमिनयम

29 “जिमनीवर रांगणाऱ्या प्राण्यांपकैी तुम्ही अशुद्ध समजावे ते हे:
मंुगूस, उंदीर, िनरिनराळ्या जातीचे सरडे, 30 चौपई, घोरपड, पाल,
सांडा व गुिहज्या सरडा. 31 हे प्राणी तुम्हाकिरता अशुद्ध समजावे.
त्यांच्या शवांना जो कोणी िशवेल त्याने संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे.

अशुद्धअशुद्ध प्राण्यांिवषयीप्राण्यांिवषयी िनयमिनयम

32 “त्यांच्यापकैी कोणी मरुन एखाद्या वस्तूवर पडला तर ती वस्तूही
अशुद्ध समजावी; लाकडी पात्र, वस्त्र कातडे, तरट िंकवा कोणत्याही
कामाचे हत्यार असो, तो पाण्यात टाकावे व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध
समजावे; मग ते धुतल्यावर शुद्ध समजावे. 33 त्यांच्यापकैी एखादा मरुन
मातीच्या पात्रात पडला तर त्या पात्रात जे काही असेल ते अशुद्ध
समजावे व ते पात्र फोडून टाकावे. 34 अशुद्ध खापराचे पाणी अन्नावर
पडल्यास ते अन्नही अशुद्ध होते. अशुद्ध भांड्यातील कोणतेही पेय अशुद्ध
होईल. 35 त्यांच्या शवांचा एखादा भाग एखाद्या भट्टीवर िंकवा चुलीवर
पडला तर ती अशुद्ध समजून, ितचे तुकडे तुकडे करुन ती मोडून तोडून
टाकावी, ती पुन्हा शुद्ध होणार नाही; म्हणून तुम्ही ती अशुद्ध समजावी.
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36 “झरा िंकवा िवहीर, ज्यांच्यात सतत पाणी असते ते शुद्धच
राहतात; परतंु त्याच्यातील शवांना जो िशवेल तो अशुद्ध होईल. 37

त्याच्या शवाचा काही भाग पेरण्याच्या िबयाणावर पडला तरी ते िबयाणे
शुद्ध समजावे; 38 परतंु जर िबयाणे पाण्याने िभजल्यावर त्या प्राण्याच्या
शवाचा काही भाग त्यांवर पडला तर ते तुम्ही अशुद्ध समजावे.

39 “खाण्यास योग्य अशा प्राण्यांपकैी एखादा मेला आिण त्याच्या
शवास कोणी िशवला तर त्याने संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 40

कोणी त्याच्या शवाचा काही भाग खाल्ला तर त्याने आपली वस्त्रे धुवावी व
संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे; जो त्याचे शव उचलील त्यानेही आपली
वस्त्रे धुवावी व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे.

41 “जिमनीवर रांगणार ेसवर् प्राणी ओगंळ आहेत; परमेश्वराच्या
सांगण्याप्रमाणे ते खाऊ नयेत. 42 जिमनीवर जे आपल्या पोटावर
सरपटतात, िंकवा चार पायावर चालतात, िंकवा ज्यांना फार पाय आहेत
असे सरपटणार ेप्राणी तुम्ही खाऊ नयेत, कारण ते ओगंळ आहेत. 43

कोणत्याही जातीच्या रांगणाऱ्या प्राण्यामुळे तुम्ही स्वतःला अशुद्ध करुन
घेऊ नका, िंकवा त्यांच्यामुळे स्वतःला अशुद्ध करुन िवटाळवू नका! 44

कारण मी परमेश्वर, तुमचा देव आहे! मी पिवत्र आहे! म्हणून तुम्ही ही
आपणांस पिवत्र असे ठेवावे! म्हणून जिमनीवर रांगणाऱ्या कोणत्याही
जातीच्या प्राण्यामुळे तुम्ही आपणास िवटाळवू नका! 45 मी तुम्हाला
िमसर देशातून यासाठी बाहेर आणले की तुम्ही माझे पिवत्र लोक व्हावे व
मी तुमचा देव असावे; मी पिवत्र आहे म्हणून तुम्हीही पिवत्र असावे!”

46 प्राणी, पक्षी, सवर् जलचर व जिमनीवर रांगणार ेसवर् प्राणी
ह्यांच्यािवषयी हे िनयम आहेत. 47 ह्या िनयमावरुन शुद्ध प्राणी व अशुद्ध
प्राणी तसेच खाण्यास योग्य असे प्राणी व जे खाऊ नयेत असे प्राणी
ह्यांच्यातील भेद तुम्हांस समजावा.

बाळबाळंंतत झालझालेेल्याल्या मातांच्यामातांच्या शुद्धीकरणािवषयीशुद्धीकरणािवषयी िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना सांग,
“जर स्त्री गभर्वत होऊन ितला मुलगा झाला तर ितने सात

िदवस अशुद्ध राहावे; मािसक पाळीच्या वेळी जशी ती असते
तशीच ती अशुद्ध समजावी. 3 आठव्या िदवशी त्या मुलाची संुता करावी.
4 नतंर त्या स्त्रीला आपल्या रक्त स्त्रावापासून शुद्ध होण्यासाठी तेहतीस
िदवस काढावे लागतील; त्या मुदतीत ितने कोणत्याही पिवत्र वस्तूला
िशवू नये व पिवत्र स्थानात जाऊ नये. 5 परतंु जर ितला मुलगी झाली
तर मािसक पाळीच्या काळात जशी ती असते तसेच ितने चौदा िदवस
अशुद्ध राहावे; ितला आपल्या रक्त स्त्रावापासून शुद्ध होण्यासाठी सहासष्ट
िदवस लागतील.

6 “ितला मुलगा िंकवा मुलगी झाल्यावर ितची शुद्धीहोण्याची मुदत
पुरी झाली म्हणजे ितने होमापर्णासाठी एक वषार्चे कोंकरु आिण
पापापर्णासाठी पारव्याचे िपलू िंकवा होला आणून दशर्नमडंपापाशी
याजकाकडे द्यावीत. 7 ितला कोकरु अिर्पण्याची ऐपत नसेल तर ितने
दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले, एक होमापर्णासाठी व दसुरा एक
पापापर्णासाठी आणावी. 8 मग याजकाने ते होले िंकवा ती िपले
परमेश्वरासमोर अपर् ून ितच्यासाठी प्रायिश्चत करावे म्हणजे ती आपल्या
रक्तस्त्रावापासून शुद्ध होईल; मुलगा िंकवा मुलगी झालेल्या स्त्री िवषयी हे
िनयम आहेत.”

त्वचारोगािवषयीत्वचारोगािवषयी िनयमिनयम

परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 “एखाद्या
माणसाच्या अगंावरील कातडीला सूज, खवंद िंकवा
तकतकीत डाग असेल व तो महारोगाच्या चट्ठ्यासारखा

िदसत असेल तर त्याला अहरोन याजकाकडे िंकवा त्याच्या याजक
मुलांपकैी एकाकडे न्यावे. 3 मग याजकाने त्याच्या अगंाच्या
कातडीवरील तो चट्ठा तपासावा व त्या चट्ठ्यावरील केस पांढर ेझाले
असल्यास व तो चट्ठा कातडीपेक्षा खोल गेलेला िदसल्यास तो
महारोगाचा चट्ठा समजावा; मग त्या माणसाची तपासणी झाल्यावर
याजकाने त्याला अशुद्ध ठरवावे.

4 “त्या माणसाच्या अगंाच्या कातडीवरील डाग पांढरा असेल पण
त्याच्या कातडीपेक्षा तो खरोखर खोल गेलेला नसेल व त्यावरील केस

पांढर ेझालेले नसतील तर याजकाने त्या चट्टा चट्ठा पडलेल्या माणसाला
सात िदवस इतर माणसापासून वेगळे ठेवावे. 5 सातव्या िदवशी
याजकाने परत त्याची तपासणी करावी आिण तो चट्ठा जसाच्या तसाच
असून कातडीत पसरला नाही असे त्याला िदसून आले तर याजकाने
त्याला आणखी सात िदवस इतरापासून वेगळे ठेवावे. 6 सातव्या
िदवसानतंर याजकाने पुन्हा त्याची तपासणी करावी आिण चट्ठा जर
बुजत चालला असेल व तो कातडीत पसरला नसेल तर याजकाने
त्याला शुद्ध ठरवावे; ते साधे खवंद होय; त्या माणसाने आपली वस्त्रे
धुवावी आिण पुन्हा शुद्ध व्हावे.

7 “परतंु त्या माणसाने स्वतःला शुद्ध ठरिवण्यासाठी याजकाला
दाखिवल्यानतंर त्याच्या कातडीवरील ते खवंद पसरत गेले असेल तर
मग त्याने पुन्हा याजकापुढे हजर व्हावे. 8 याजकाने त्याची तपासणी
करावी आिण ते खवंद कातडीत पसरल्याचे िदसून आल्यास त्याने
त्याला अशुद्ध ठरवावे; तो महारोग होय.

9 “एखाद्या माणसाला महारोगाचा चट्ठा असेल तर त्याला याजकाकडे
न्यावे. 10 याजकाने त्याला तपासावे; आिण जर त्याच्या कातडीला
पांढच्या चट्ठ्यावर सूज आली असेल व तेथील केस पांढर ेझाले
असतील व सुजेच्या जागेवरील मांस हुळहुळे झाले असेल तर 11

त्याच्या कातडीतला तो जुनाट महारोग होय; याजकाने त्याला अशुद्ध
ठरवावे; अिधक तपासणीसाठी त्याला काही काळासाठी इतरापासून
वेगळे ठेवू नये, कारण तो अशुद्धच आहे.

12 “एखाद्या माणसाच्या कातडीला कोड फुटून तो डोक्यापासून
पायापयर्त अगंभर सवर् कातडीवर पसरला असेल तर याजकाने त्याला
अगंभर तपासावे, 13 त्याचा कोड अगंभर पसरल्याचे त्याला िदसून
आले तर त्याने त्याला शुद्ध ठरवावे; त्याचे सवर् अगं पांढर ेझाले आहे
म्हणजे तो शुद्ध आहे. 14 पण त्याच्या अगंावर काही मांस कोवळे असेल
तर तो अशुद्ध समजावा. 15 याजकाने कोवळे मांस पाहून त्याला अशुद्ध
ठरवावे; असले कोवळे मांस अशुद्धच असते; तो महारोग होय.

16 “परतंु ते कोवळे मांस जर परत पांढर ेझाले तर त्याने परत
याजकाकडे यावे; 17 याजकाने पुन्हा त्याला तपासावे आिण जर त्याचा
चट्ठा परत पांढरा झाला असेल तर त्याने त्या माणसाला शुद्ध ठरवावे; तो
शुद्ध आहे.

18 “कोणाच्या कातडीला फोड येऊन तो बरा झाला 19 व फोडाच्या
जागी पांढरी सूज आली िंकवा पांढरा तकतकीत लाल रषेा असलेला
डाग पडला तर त्याने तो याजकाला दाखवावा. 20 याजकाने त्याला
तपासावे आिण जर ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली िदसली व
त्यावरील केस पांढर ेझाले असले तर त्याने त्याला अशुद्ध ठरवावे;
फोडातून बाहेर पडलेला हा महारोगाचा चट्ठा आहे. 21 पण तपासणी
केल्यावर त्यावरचे केस पांढर ेझालेले नाहीत व ती जागाकातडीपेक्षा
खोल गेलेली नाही तसेच ती बुजून पुसट होत चाललेली आहे असे
याजकाला िदसून आले तर त्याने त्याला सात िदवस वेगळे ठेवावे. 22

तो कातडीवर पसरत गेला आहे असे िदसले तर याजकाने त्या
माणसाला अशुद्ध ठरवावे; तो चट्ठा आहे. 23 पण तो तकतकीत डाग
तेथल्या तेथेच राहून पसरला नाही तर तो फोडाचा वण आहे, म्हणून
याजकाने त्या माणसाला शुद्ध ठरवावे.

24 “एखाद्याच्या कातडीत जळाल्याचा वण असेल व त्या वणाच्या
कोवळ्या मांसात पांढरा डाग िदसून येईल. 25 तर याजकाने त्याला
तपासावे; त्या तकतकीत डागावरील केस पांढर ेझाले असतील व
कातडीपेक्षा ती जागा खोल गेलेली िदसत असेल तर त्या जळलेल्या
जागी महारोग फुटला आहे; मग याजकाने त्याला अशुद्ध ठरवावे; तो
महारोगाचा चट्ठा होय. 26 पण तपासल्यावर त्या तकतकीत डागावरचे
केस पांढर ेझालेले नाहीत व ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली नाही
आिण ती फुसट होत चालली आहे असे याजकाला िदसून आले तर
त्याने त्याला सात िदवस वेगळे ठेवावे. 27 सातव्या िदवशी त्याने त्याला
तपासावे व त्याचा डाग कातडीवर पसरत गेला आहे असे िदसले तर
याजकाने त्या माणसाला अशुद्ध ठरवावे; तो महारोगाचा चट्ठा होय; 28

परतंु तो तकतकीत डाग तेथल्या तेथेच असून कातडीवर पसरला नाही
व तो पुसट होत चालला आहे असे िदसून आल्यास ती जळलेल्या
जागेची सूज आहे म्हणून याजकाने त्याला शुद्ध ठरवावे; तो त्या
जळलेल्या जागेवरचा वण होय.
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29 “एखाद्या पुरुषाच्या िंकवा स्त्रीच्या डोक्यावर िंकवा हनुवटीवर चट्ठा
असला, 30 तर याजकाने त्याची तपासणी करावी आिण ती जागा
कातडीपेक्षा खोल िदसली व ितच्यावर काही िंपगट बारीक केस असले
तर त्याने त्या व्यक्तीला अशुद्ध ठरवावे; ती चाई डोक्याचा िंकवा
हनुवटीचा महारोग होय. 31 तो चाईचा चट्ठा कातडीपेक्षा खोल नसला व
त्याच्यावर काळे केस नसले तर चाईचा चट्ठा असलेल्या व्यक्तीला त्याने
सात िदवस वेगळे ठेवावे; 32 सातव्या िदवशी त्याने त्या चट्ठ्याची
तपासणी करावी; ती चाई पसरली नाही, त्या जागी िंपगट केस नाहीत व
ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली िदसली नाही, 33 तर त्या माणसाने
आपल्या डोक्याचे केस काढावेत; पण चाईवरचे केस काढू नयेत;
याजकाने चाई असलेल्या त्या माणसाला आणखी सात िदवस वेगळे
ठेवावे. 34 सातव्या िदवशी याजकाने ती चाई पुन्हा तपासून पाहावी
आिण चाई कातडीवर पसरलेली नसली व कातडीपेक्षा ती खोल गेलेली
नसली तर त्याने त्याला शुद्ध ठरवावे; त्या माणसाने आपले कपडे धुवावे
व शुद्ध व्हावे. 35 परतंु तो शुद्ध ठरल्यानतंर ती चाई पसरत गेली 36 तर
याजकाने त्याला तपासावे व ती चाई कातडीवर पसरलेली िदसली तर
िंपगट केस शोधीत न बसता त्या माणसाला अशुद्ध ठरवावे. 37 परतंु ती
चाई होती तेवढीच असेल व ितच्यावर काळे केस येत आहेत असे त्याला
िदसून आले तर ती चाई बरी झाली आहे व तो माणूस शुद्ध झाला आहे;
याजकाने त्याला शुद्ध ठरवावे.

38 “कोणा पुरुषाच्या िंकवा स्त्रीच्या अगंावर तकतकीत पांढर ेडाग
असतील. 39 तर याजकाने ते तपासावे व त्या व्यक्तीत्या अगंावरील ते
तकतकीत डाग करडे असतील तर ती कातडीवर फुटलेली दाद-अपाय
न करणारा त्वचेचा रोग-होय. ती व्यक्ती शुद्ध होय.

40 “कोणा माणसाचे केस गळून पडू लागले तर ते केवळ टक्कल आहे;
तो माणूस शुद्ध होय. 41 त्याच्या डोक्याच्या बाजूचे केस गळू लागले तरी
ते एक प्रकारचे टक्कल होय; तो माणूस शुद्ध आहे. 42 परतंु त्या टक्कल
पडलेल्या डोक्यावरील चामडीवर तांबूस पांढरा चट्ठा पडलेला असेल तर
त्याच्या डोक्यावर महारोग फुटत आहे. 43 मग याजकाने त्याला
तपासावे आिण त्याच्या टक्कल पडलेल्या डोक्याच्या भागावर, अगंावरील
कातडीच्या महारोगासारखा तांबूस पांढरा चट्टा पडलेला असल्याचे
िदसले, 44 तर त्या माणसाच्या डोक्यावर पडलेला चट्ठा महारोगाचा
होय; तो माणूस अशुद्ध होय; याजकाने त्याला अशुद्ध ठरवावे.

45 “ज्याला महारोग झालेला आहे त्याचे कपडे फाटके असावे; त्याने
आपले केस मोकळे सोडावे, आपले तोंड झाकावे व इतर लोकांना इशारा
देण्यासाठी ‘अशुद्ध अशुद्ध’ असे ओरडत जावे. 46 जोपयर्त त्याच्या
अगंावर चट्ठा असेल िततक्या िदवसापयर्त त्याने अशुद्ध राहावे; तो अशुद्ध
होय; त्याने एकटे राहावे; त्याची वस्ती छावणीबाहेर असावी.

47 “एकाद्या लोकरीच्या िंकवा सणाच्या वस्त्राला महारोगाचा चट्ठा
पडला, िंकवा तो सणाच्या िंकवा लोकरीच्या ताण्याला िंकवा बाण्याला,
चमाड्याला िंकवा चामड्याच्या वस्तूला पडला. 49 आिण तो चट्ठा
िहरवट िंकवा तांबूस असला तर तो महारोगाचा चट्ठा होय; तो याजकाला
दाखवावा; 50 याजकाने तो चट्ठा तपासावा; चट्ठा पडलेली ती वस्तू
त्याने सात िदवस वेगळी करुन ठेवावी. 51 त्याने सातव्या िदवशी तो
चट्ठा तपासावा आिण चामड्यावर िंकवा वस्त्राचा ताण्यावर िंकवा
बाण्यावर अथवा चामड्याच्या कोणत्याही वस्तूवर तो चट्ठा पसरलेला
िदसला तर ते वस्त्र िंकवा चामडे अशुद्ध आहे, चरत जाणार ेकुष्ठ आहे.
याजकाने ते वस्त्र िंकवा चामडे जाळून टाकावे;

53 “परतंु तो चट्ठा पसरला नाही असे याजकाला िदसून आले तर ते
वस्त्र िंकवा चामडे अवश्य धुतले पािहजे. 54 याजकाने लोकांना ते वस्त्र
िंकवा चामडे धुण्यास सांगावे. मग धुवून झाल्यावर ते त्याने आणखी सात
िदवस वेगळे ठेवावे. 55 त्यानतंर याजकाने पुन्हा त्याची तपासणी
करावी, आिण जर तो आहे तसाच असला व जरी पसरलेला नसला तरी
तो अशुद्ध समजावा आिण ते वस्त्र िंकवा चामडे अग्नीत जाळून टाकावे.

56 “परतंु धुतल्यावर तो चट्ठा पुसट झाला आहे असे याजकाला
िदसून आले तर त्याने त्या वस्त्राचा िंकवा चामड्याचा अथवा ताण्याचा
िंकवा बाण्याचा भाग फाडून टाकावा. 57 इतके केल्यावरही जर त्या
वस्त्रावर, त्याच्या ताण्यावर िंकवा बाण्यावर अथवा चामड्याच्या
कोणत्याही वस्तूवर तो चट्ठा पुन्हा आला तर तो चट्ठा चरत व पसरत
आहे असे समजून ते चामडे िंकवा वस्त्र अवश्य जाळून टाकावे. 58 परतंु

तो चट्ठा धुतल्यानतंर पुन्हा आला नाही तर मग ते चामडे िंकवा वस्त्र शुद्ध
समजावे, ते शुद्ध आहे.”

59 लोकरीच्या िंकवा सणाच्या वस्त्रावर, त्याच्या ताण्यावर िंकवा
बाण्यावर अथवा चामड्याच्या कोणत्याही वस्तूवर महारोगाचा चट्ठा
िदसून आला तर ती शुद्ध िंकवा अशुद्ध ठरिवण्याचे हे िनयम आहेत.

शुद्धशुद्ध झालझालेेल्याल्या महारोग्याकिरतामहारोग्याकिरता िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “महारोग बरा झालेल्या
लोकांना शुद्ध करून घेण्यािवषयीचे िनयम असे:

“याजकाने महारोग्याला तपासावे. 3 त्याने छावणीच्या
बाहेर जाऊन त्या महारोग्याला तपासावे व त्याचा महारोग बरा झाला
आहे िंकवा नाही ते पाहावे. 4 तो बरा झाला असल्यास त्याने त्याला
शुद्ध होण्यासाठी दोन िजवंत शुद्ध पक्षी, गधंसरुचे लाकूड, िकरिमजी
रगंाचे कापड व एजोब घेऊन येण्यास सांगावे. 5 मग वाहत्या पाण्यावर
मातीच्या पात्रात त्यातला एक पक्षी मारण्याची याजकाने त्याला आज्ञा
द्यावी. 6 याजकाने िजवंत पक्षी, गधंसरुचे लाकूड, िकरिमजी रगंाचे
कापड व एजोब ही सामग्री घेऊन िजवंत पक्षासह वाहत्या पाण्यावर
मारलेल्या पक्ष्याच्या रक्तात बुडवावी; 7 आिण ते रक्त महारोगापासून
शुद्ध ठरवावयाच्या माणसावर सात वेळा िंशपडावे; मग तो शुद्ध झाला
आहे असे सांगावे व त्यानतंर याजकाने माळरानात जाऊन त्या िजवंत
पक्ष्याला सोडून द्यावे;

8 “मग शुद्ध ठरवावयाच्या माणसाने आपले कपडे धुवावे, आपले
मंुडन करुन घ्यावे आिण पाण्याने स्नान करावे म्हणजे तो शुद्ध ठरले;
त्यानतंर त्याने छावणीत यावे; तरी त्याने सात िदवस आपल्या तबंूबाहेर
राहावे; 9 सातव्या िदवशी त्याने आपले डोके, दाढी, भुवया व अगंावरील
एकंदर सवर् केस मंुडवावे; आपले कपडे धुवावे व पाण्याने स्नान करावे,
म्हणजे तो शुद्ध होईल.

10 “आठव्या िदवशी त्या माणसाने दोन िनदोर्ष कोकर,े एक वषार्ची
िनदोर्ष मेंढी, अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेला चोवीस वाट्या-तीन दशांश
एफा-मदैा, व दोन तृतीय अशं िंपट-एक लोगभर तेल ही सामग्री
याजकाकडे आणावी; 11 आिण शुद्ध ठरिवणाऱ्या याजकाने शुद्ध
ठरवावयाच्या माणसाला, त्या अपर्ण करावयाच्या सामग्रीसह
परमेश्वरासमोर दशर्नमडंपाच्या दारापाशी उभे करावे. 12 मग याजकाने
दोषापर्णासाठी एक कोकरु व एक लोगभर तेल अपार्वे; ते ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणून ओवाळावे; 13 मग याजकाने पिवत्र स्थानात जेथे पापबली
व होमबली ह्यांचा वध करतात तेथे ते कोकरु वधावे कारण पापबली
प्रमाणेच दोषबलीवरही याजकाचा हक्क आहे; हे अपर्ण परमपिवत्र आहे.

14 “मग याजकाने दोषबलीचे काही रक्त घेऊन शुद्ध ठरवावयाच्या
माणसाच्या उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या अगंठ्याला व
उजव्या पायाच्या अगंठ्याला लावावे. 15 याजकाने लोगभर तेलातले
थोडेस तेल आपल्या डाव्या तळ हातावर ओतावे; 16 मग त्याने
आपल्या उजव्या हाताचे बोट आपल्या डाव्या तळहातावरील तेलात
बुडवून त्यातले काही परमेश्वरासमोर सात वेळा बोटाने िशपडावे. 17

त्याच्या तळहातावर जे तेल उरले त्यातले काही घेऊन याजकाने शुद्ध
ठरवावयाच्या माणसाच्या उजव्या कानाच्या पाळीवरील, उजव्या
हाताच्या अगंठ्याविरल दोषापर्णाच्या रक्तावर लवावे. 18 तळहातावर
उरलेले तेल याजकाने शुद्ध ठरवावयाच्या माणसाच्या डोक्याला लावावे
आिण अशा प्रकार ेत्या माणसासाठी याजकाने परमेश्वरासमोर प्रायिश्चत
करावे.

19 “मग याजकाने पापबली अपार्वा आिण शुद्ध ठरवावयाच्या
माणसासाठी प्रायिश्चत करावे; त्यानतंर त्याने होमबलीचा वध करावा;
20 मग याजकाने होमबली व अन्नबली वेदीवर अपर् ून त्या माणसासाठी
प्रायिश्चत करावे म्हणजे तो शुद्ध ठरले.

21 “परतंु तो माणूस गरीब असून एवढे आणण्याची त्याला ऐपत नसेल
तर त्याने आपल्या प्रायिश्चतासाठी ओवळणीचे एक कोंकरु दोषापर्ण
म्हणून आणावे आिण अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेला, आठ वाट्या-एक
दशांश एफा-मदैा आिण दोन तृतीय अशं िंपटभर-एक लोगभर-तेल
आणावे; 22 आिण ऐपतीप्रमाणे दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले
त्याने आणावी; त्यातील एक पापबली व एक होमबली व्हावा.
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23 “आठव्या िदवशी आपल्या शुद्धीकरणासाठी त्याने ही सामग्री
घेऊन दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर जावे. 24

मग याजकाने ते दोषापर्णाचे कोंकरु व लोगभर तेल घेऊन ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणून परमेश्वरासमोर ओवाळावे. 25 त्यानतंर याजकाने
दोषापर्णाच्या कोंकराचा वध करावा आिण त्याने त्याचे काही रक्त घेऊन
शुद्ध ठरवावयाच्या माणसाच्या उजव्या पायाच्या अगंठ्यांना लावावे. 26

याजकाने त्या तेलातले काही आपल्या डाव्या तळहातावर ओतावे; 27

मग त्याने उजव्या हाताच्या बोटाने त्यातील काही तेल परमेश्वरासमोर
सात वेळा िंशपडावे. 28 मग याजकाने आपल्या तळहातावरील काही
तेल घेऊन शुद्ध ठरवावयाच्या माणसाच्या उजव्या कानाच्या पाळीवर,
उजव्या हाताच्या व उजव्या पायाच्या अगंठ्यांवर, दोषबलीचे रक्त
लावलेल्या जागेवर लावावे; 29 याजकाने तळहातावर उरलेले तेल शुद्ध
ठरवावयाच्या माणसाच्या डोक्याला परमेश्वरासमोर त्या माणसासाठी
प्रायिश्चत म्हणून लावावे.

30 “मग त्याच्या ऐपतीप्रमाणे त्याला िमळालेले होले िंकवा पारव्याची
िपले ह्यांच्यापकैी एकाचे त्याने अपर्ण करावे; 31 त्यांच्यापकैी एकाचे
पापापर्ण करावे व दसुऱ्याचे होमापर्ण करावे; पक्ष्यांची ही अपर्णे त्याने
अन्नापर्णासिहत करावी; ह्या प्रकार ेयाजकाने शुद्ध ठरवावयाच्या
माणसाकिरता परमेश्वरासमोर प्रायिश्चत करावे; मग तो माणूस शुद्ध
होईल.”

32 अगंावरील महारोगाचा चट्ठा बरा झालेल्या माणसाला आपल्या
शुद्धीकरणासाठी सािहत्य िमळण्याची ऐपत नसलेल्या माणसाच्या
शुद्धीकरणासंबधंी हे िनयम आहेत.

घरालाघराला पडलपडलेेल्याल्या महारोगाच्यामहारोगाच्या चट्ठ्यासचट्ठ्यासंबंबंधंीधी िनयमिनयम

33 परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना असेही म्हणाला, 34 “कनान देश
मी तुम्हाला वतन म्हणून देत आहे. तुमचे लोक त्यात जाऊन पोहोंचतील
त्यावेळी तुमच्या वतनाच्या देशातील एखाद्या घराला मी महारोगाचा चट्ठा
पाडला, 35 तर त्या घराच्या मालकाने याजकाला जाऊन सांगावे की,
‘माझ्या घरात चट्ठ्यासारखे काही तरी िदसते.’

36 “मग याजकाने लोकांना घर िरकामे करण्याची आज्ञा द्यावी;
लोकांनीही घरातील सवर् वस्तू याजक, चट्ठा तपासण्यासाठी घरात
जाण्याच्या अगोदर बाहेर काढाव्या नाही तर घरातील सवर् वस्तू अशुद्ध
ठरावयाच्या. मग याजकाने िरकाम्या घरात जाऊन ते तपासावे. 37 तो
चट्ठा त्याने तपासावा, आिण घराच्या िंभतीवर िहरवट िंकवा तांबूस रगंाची
िछद्रे िंकवा खळगे असतील व ती िंभतीच्या पृष्ठभागाच्या आत गेली
असतील. 38 तर मग याजकाने घराबाहेर दारापाशी यावे व ते घर सात
िदवस बदं करुन ठेवावे.

39 “मग सातव्या िदवशी याजकाने पुन्हा जाऊन ते घर तपासावे
आिण तो चट्ठा घराच्या िंभतीवर पसरला असल्यास, 40 चट्ठा असलेले
दगड काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध जागी टाकून देण्याची त्याने
लोकांना आज्ञा द्यावी. 41 मग त्याने घर लोकांकडून आतून खरडवून
घ्यावे आिण खरडवून काढलेला चुना नगराबाहेर अशुद्ध िठकाणी
लोकांनी टाकून द्यावा. 42 त्या माणसाने त्या दगडांच्या ऐवजी िंभतीत
दसुर ेदगड बसवावे आिण त्या घराला नव्या चुन्याचा िगलावा करावा.

43 “जुने दगड काढून नवीन दगड बसिवल्यावर व घर खरडवून नवीन
िगलावा केल्यावर जर तो चट्ठा घरात पुन्हा उद्भवला. 44 तर याजकाने
आत जाऊन तो तपासावा; घरात तो चट्ठा पसरला असल्यास तो घरात
चरत जाणारा महारोगाचा चट्ठा होय; ते घर अशुद्ध आहे. 45 मग त्या
माणसाने ते घर खणून पाडावे; त्याचे दगड, लाकूड व सगळा चुना त्याने
तेथून काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध िठकाणी फेकून द्यावा. 46 आिण
घर बदं असताना त्यात कोणी िशरला तर त्याने संध्याकाळपयर्त अशुद्ध
राहावे; 47 त्या घरात कोणी काही खाल्ले िंकवा कोणी त्या घरात िनजला
तर त्याने आपले कपडे धुवावे.

48 “घराला नवीन दगड बसिवल्यावर व नवीन िगलावा केल्यावर
याजकाने आत जाऊन ते घर तपासावे आिण घरात चट्ठा परत उद्भवला
नसेल तर त्या घरातला चट्ठा गेल्यामुळे त्याने ते शुद्ध ठरवावे.

49 “त्या घराच्या शुद्धीकरणासाठी दोन पक्षी, गधंसरुचे लाकूड,
िकरिमजी रगंाचे कापड व एजोब ही त्याने आणावी; 50 त्याने एक पक्षी

वाहात्या पाण्यावर मातीच्या पात्रात मारावा; 51 मग त्याने गधंसरुचे
लाकूड, एजोब, िकरिमजी रगंाचे कापड व िजवंत पक्षी घेऊन त्या
मारलेल्या पक्ष्याच्या रक्तात व वाहात्या पाण्यात बुडवून त्या घरावर सात
वेळा िंशपडावे; 52 ह्या सवर् सामग्रीचा उपयोग करुन ह्या प्रकार ेयाजकाने
ते घर शुद्ध करावे. 53 मग त्याने तो िंजवत पक्षी नगराबाहेर जाऊन
माळरानात सोडून द्यावा; ह्या प्रकार ेत्याने घरासाठी केले म्हणजे ते शुद्ध
होईल.”

54 सवर् प्रकारचे महारोगाचे चट्ठे, चाई, 55 कपड्यावरील िंकवा घराचा
महारोग. 56 सूज, खवंद, तकतकीत डाग ह्या सवार्संबधीचे हे िनयम
आहेत; 57 हे केव्हा शुद्ध व केव्हा अशुद्ध हे ठरिवण्याचे िशकवतात; हे
महारोगासंबधंीचे िनयम आहेत.

शरीरातूनशरीरातून वाहणाऱ्यावाहणाऱ्या अशुद्धअशुद्ध स्त्रावांसस्त्रावांसंबंधीबधी िनयमिनयम

परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना आणखी म्हणाला, 2

“इस्राएल लोकांना सांगा की एखाद्या पुरुषाच्या शरीरातून
स्त्राव होत असल्यास तो पुरुष अशुद्ध होय. 3 त्याचा स्त्राव

वाहात असो िंकवा बदं पडो, ती त्याची अशुद्धताच होय.
4 “स्त्राव होणारा माणूस ज्या िबछान्यावर झोपेल तो अशुद्ध होय

आिण ज्या वस्तूवर तो बसेल तीही अशुद्ध होय. 5 जो कोणी त्याच्या
िबछान्याला िशवेल त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व
संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 6 स्त्राव होणारा माणूस बसलेल्या
वस्तूवर कोणी बसेल तर त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्त अशुद्ध राहावे. 7 स्त्राव होणाऱ्या माणसाच्या
अगंाला कोणी िशवला तर त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 8 स्त्राव होणारा माणूस जर
एखाद्या शुद्ध माणसावर थंुकला तर त्या शुद्ध माणसाने आपले कपडे
धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 9 स्त्राव
होणारा माणूस ज्या खोगीराचा उपयोग करील ते खोगीर अशुद्ध होय. 10

त्याच्या अगंाखालच्या कोणत्याही वस्तूला कोणी िशवला तर त्याने
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे, व त्या वस्तू जो उचलील त्याने आपले
कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे आिण संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे.
11 स्त्राव होणारा माणूस पाण्याने हात न धुता कोणाला िशवला तर त्या
दसुऱ्या माणसाने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे.

12 “परतंु स्त्राव होणारा माणूस एखाद्या मातीच्या पात्राला िशवला तर
ते पात्र फोडून टाकावे, मात्र प्रत्येक लाकडी पात्र पाण्याने धुवावे.

13 “स्त्राव होणारा माणूस आपल्या स्त्रावापासून बरा झाल्यावर त्याने
आपल्या शुद्धीकरणासाठी सात िदवस थांबावे आिण मग आपले कपडे
धुऊन वाहत्या पाण्यात आपले अगं धुवावे म्हणजे तो शुद्ध ठरले. 14

आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन िपले घेऊन
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी परमेश्वरासमोर जावे व याजकाकडे ती द्यावी.
15 मग याजकाने त्यातील एकाचे पापापर्ण व दसुऱ्याचे होमापर्ण करावे
आिण त्या माणसाच्या स्त्रावाबद्दल परमेश्वरासमोर त्याच्यासाठी प्रायिश्चत
करावे.

16 “एखाद्या पुरुषाचा वीयर्पात झाला तर त्याने आपले सवार्ंग पाण्याने
धुवून संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 17 ज्या कपड्याला िंकवा
चामड्याला वीयर् लागले असेल तेही पाण्याने धुऊन संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध समजावे. 18 स्त्री बरोबर िनजला असताना पुरुषाचा वीयर्पात
झाला तर त्या दोघांनी पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
राहावे.

19 “एखादी स्त्री ऋतुमती झाली तर तीने सात िदवस दरू बसावे; जो
कोणी ितला िशवेल त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे; 20 ती दरू
असे पयर्ंत ज्यावर ती झोपेल वा बसेल तेही अशुद्ध होय. 21 जो कोणी
ितच्या अथंरुणाला िशवेल, त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 22 ती ज्यावर बसली असेल
त्याला जो कोणी िशवेल त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 23 ितच्या अथंरुणाला िंकवा
ज्यावर ती बसली असेल त्याला िशवणाऱ्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
राहावे.
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24 “अशा स्त्रीबरोबर लेंिगक संबधं केलेला पुरुषाने सात िदवस अशुद्ध
राहावे व ज्या अथंरुणावर तो झोपेल तेही अशुद्ध समजावे.

25 “एखाद्या स्त्रीचा ऋतुकाल नसताना जर अनेक िदवस ितला
रक्तस्त्राव होत असेल िंकवा मुदतीच्या बाहेर ती ऋ तुमती रािहली तर
ितचे स्त्रावाचे सवर् िदवस ितच्या ऋतुकालाच्या िदवसाप्रमाणे समजावे.
ती अशुद्ध होय. 26 ितला स्त्राव होत असतानाच्या सवर् काळात ती ज्या
अथंरुणावर झोपेल, ते अथंरुण ितच्या मािसक पाळीच्या वेळच्या
अथंरुणाप्रमाणे समजावे. ती ज्यावर बसेल ती प्रत्येक गोष्ट ितच्या
मािसक पाळीच्या काळात समजते. तशी अशुद्ध समजावी. 27 जर
कोणी त्या वस्तंूना िशवेल तर तो अशुद्ध होईल. त्याने आपले कपडे
धुवावे, पाण्याने स्नान करावे आिण संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. 28

त्या स्त्रीचा स्त्राव बदं झाल्यावर ितने सात िदवस थांबावे; त्यानतंर ती
शुद्ध होईल. 29 मग आठव्या िदवशी ितने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन
िपले घेऊन दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे जावे. 30 मग
याजकाने एकाचे पापापर्ण व दसुऱ्याचे होमापर्ण करावे. अशाप्रकारे
याजकाने ितच्या अशुद्धतेकिरता परमेश्वरासमोर प्रायिश्चत करावे.

31 “ह्या प्रकार ेतुम्ही इस्राएल लोकांना अशुद्धतेबद्दल बजावून ठेवावे;
नाहीतर ते माझा पिवत्र िनवासमडंप भ्रष्ट करतील आिण मग त्याच्याबद्दल
त्यांना मरावेच लागेल!”

32 स्त्राव होऊन िंकवा वीयर्पात होऊन जो पुरुष अशुद्ध होतो; 33

आिण जी स्त्री ऋतुमती होते आिण जो कोणी पुरुष, ऋतुमती
असल्यामुळे अशुद्ध झालेल्या स्त्रीशी लैंिगक संबधं करुन अशुद्ध होतो,
त्यांच्या संबधंीचे हे िनयम आहेत.

प्रायिश्चताचाप्रायिश्चताचा िदवसिदवस

अहरोनाचे दोन मुलगे परमेश्वरासमोर धूप दाखिवण्यासाठी
गेले असताना मरण पावले. त्यानतंर परमेश्वर मोशेशी
बोलला. 2 तो म्हणाला, “तुझा भाऊ अहरोन ह्याला सांग

की त्याने वाटेल त्यावेळी परमपिवत्रस्थानात अतंरपटाच्या आत पिवत्र
कोशावर असलेल्या दयासनापुढे जाऊ नये; तेथे दयासनावरील ढगात
मी दशर्न देत असतो; अहरोन जर तेथे जाईल तर तो मरले!

3 “परमपिवत्रस्थानात जाण्यापूवीर् त्याने पापापर्णसाठी एक गोऱ्हा व
होमापर्णासाठी एक मेंढा आणावा. 4 त्याने पाण्याने स्नान करावे मग
तागाचा पिवत्र सदरा व तागाचे चोळणे आपल्या अगंात घालावे; तागाच्या
कमरपट्ट्याने आपली कमर कसावी आिण तागाचा फेटा बांधावा; ही
पिवत्र वस्त्रे आहेत.

5 “अहरोनाने इस्राएलाच्या मडंळीकडून पापापर्णाकिरता दोन बकर ेव
होमापर्णाकिरत एक मेंढा घ्यावा. 6 त्यांने पापापर्णाचा गोऱ्हा अपर्ण
करुन स्वतःसाठी व आपल्या घराण्यासाठी प्रायिश्चत करावे.

7 “मग त्याने ते दोन बकर ेघेऊन दशर्नमडंपाच्या दारापाशी
परमेश्वरासमोर उभे करावेत. 8 अहरोनाने त्या दोन बकऱ्यावर िचठ्ठ्या
टाकाव्या; एक िचठ्ठी परमेश्वरासाठी व अजाजेलसाठी.

9 “परमेश्वरासाठी म्हणून, िचठ्ठी िनघालेला बकरा अहरोनाने पापापर्ण
म्हणून अपर्ण करावा; 10 पाप वाहून नेण्यासाठी अशी िचठ्ठी िनघालेला
बकरा परमेश्वरासमोर िजवंत उभा करावा व तो लोकांकिरता प्रायिश्चत
म्हणून पाप वाहून नेण्यासाठी रानात सोडून द्यावा.

11 “मग अहरोनाने पापापर्णाच्या गोऱ्ह्याचा वध करुन स्वतःसाठी व
स्वतःच्या घराण्यासाठी प्रायिश्चत करावे. 12 नतंर त्याने परमेश्वरासमोर
असलेल्या वेदीवरील िनखाऱ्यांनी भरलेले धुपाटणे घ्यावे आिण कुटून
बारीक केलेला ओजंळभर सुगधंी धूप अतंरपटामागील आतल्या खोलीत
आणावा. 13 त्याने तो परमेश्वरासमोर अग्नीवर, इतका घालावा की
त्याच्या धुराने आज्ञापटावरील दयासन व्यापून टाकावे म्हणजे मग तो
मरणार नाही; 14 त्याचप्रमाणे त्याने गोऱ्ह्याचे काही रक्त घेऊन ते
दयासनाच्या पूवर्बाजूला बोटाने िंशपडावे आिण काही रक्त दयासनासमोर
बोटाने सात वेळा िंशपडावे.

15 “मग अहरोनाने लोकांसाठी आणलेला पापापर्णाचा बकरा वधावा;
त्याचे रक्त अतंरपटाच्या आतल्या दालनात आणावे आिण त्याने
गोऱ्ह्याच्या रक्ताचे जसे केले तसेच बकऱ्याच्या रक्ताचे करावे म्हणजे ते
दयासनावर व दयासनासमोर िंशपडावे. 16 ह्या प्रकार ेत्याने इस्राएल

लोकांची अशुद्धता, त्यांचे अपराध व त्यांची पापे ह्या सवोर्बद्दल
परमपिवत्रस्थान पिवत्र करावे; आणखी अशुद्ध लोकांच्या पिरसरात
मध्यभागी वसत असलेल्या दशर्नमडंपासाठीही त्याने असेच करावे.

17 “अहरोन प्रायिश्चत करण्यासाठी जेव्हा परमपिवत्रस्थानात जाईल
तेव्हापासून, तो स्वतःच्या घराण्यासाठी आिण इस्राएल लोकांसाठी
प्रायिश्चत करुन बाहेर येईपयर्ंत दशर्नमडंपात कोणी नसावे व कोणी तेथे
जाऊ नये. 18 मग त्याने तेथून िनघून परमेश्वरसमोरील वेदीपाशी जावे व
ितच्यासाठी प्रायिश्चत करावे, त्याने गोऱ्ह्याचे काही रक्त व बकऱ्याचे काही
रक्त घेऊन त्या वेदीच्या चारही बाजूच्या िंशगांना लावावे. 19 मग त्याने
काही रक्त घेऊन आपल्या बोटाने ते सात वेळा ितच्यावर िंशपडावे; अशा
प्रकार ेत्याने इस्राएल लोकांच्या अशुद्धतेपासून ती शुद्ध व पिवत्र करावी.

20 “तेव्हा परमपिवत्रस्थान, दशर्नमडंप आिण वेदी ह्यांच्याकिरता
प्रायिश्चत करण्याचे संपिवल्यावर त्याने िजवंत बकरा सादर करावा. 21

अहरोनाने आपले दोन्ही हात त्या िजवंत बकऱ्याच्या डोक्यावर ठेवून
इस्राएल लोकांची सवर् पापे व अपराध ह्यांचा अिंगकार करावा; व ती त्या
बकऱ्याच्या डोक्यावर ठेवून त्याला घेऊन जाण्यासाठी तयार असलेल्या
माणसाच्या हाती रानात पाठवून द्यावे. 22 तेव्हा तो बकरा त्या लोकांच्या
सवर् पापकमार्चा भार घेऊन िनजर्न रानात वाहून नेईल; त्या माणसाने
त्या बकऱ्याला रानात सोडून द्यावे.

23 “मग अहरोनाने दशर्नमडंपात येऊन परमपिवत्र स्थानात
जाण्यापूवीर् घातलेली तागाची वस्त्रे उतरुन तेथे ठेवावी. 24 मग त्याने
एखाद्या पिवत्र िठकाणी पाण्याने आंघोळ करावी, आपली वस्त्रे घालावी व
तेथून बाहेर येऊन स्वतःसाठी होमापर्ण करावे, लोकांसाठी होमापर्ण
करावे आिण स्वतःसाठी व लोकांसाठी प्रायिश्चत करावे. 25 मग त्याने
पापापर्णाच्या चरबीच्या वेदीवर होम करावा.

26 “ज्या माणसाने पाप बाहून नेण्यासाठी िनवडलेला बकरा रानात
सोडून िदला त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने आंघोळ करावी व
त्यानतंर छावणीत यावे.

27 “पापापर्णाच्या ज्या गोऱ्ह्याचे व बकऱ्याचे रक्त अहरोनाने
प्रायिश्चतासाठी पिवत्रस्थानात नेले होते त्या दोन्ही पशंूना छावणीच्या
बाहेर न्यावे आिण त्यांचे कातडे. मांस व शेण ही अग्नीत जाळून
टाकावीत. 28 ती जाळून टाकणाऱ्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने
आंघोळ करावी व मग छावणीत यावे.

29 “तुमच्यासाठी हा एक कायमचा िवधीिनयम असावा; सातव्या
मिहन्याच्या दशमीस तुम्ही अन्न न घेता, िजवास दडंन करावे, तुम्ही नम्र
व्हावे; त्या िदवशी तुम्ही तसेच तुमच्या देशात राहणार ेपरके िंकवा
परदेशी ह्यापकैी कोणीही कसलेच काम करु नये; 30 कारण त्या िदवशी
तुम्ही पापापासून शुद्ध व्हावे म्हणून याजक तुमच्यासाठी प्रायिश्चत करील,
मग परमेश्वरासमोर तुम्ही पापापासून शुद्ध ठराल. 31 तुमच्यासाठी हा
फार महत्वाचा व पूणर् िवसाव्याचा शब्बाथ िदवस आहे; तुम्ही अन्न न घेता
आपल्या िजवास दडंन करावे. तुम्ही नम्र व्हावे; हा कायमचा िवधी िनयम
होय.

32 “तेव्हा आपल्या िपत्याच्या जागी मुख्य याजक म्हणून ज्याची
िनवड होऊन ज्याचा अिभषेक होईल त्याने तागाची पिवत्र वस्त्रे घालून
प्रायिश्चत करावे. 33 त्याने परमपिवत्रस्थान, दशर्नमडंप व वेदी तसेच
याजकवगर् आिण सवर् इस्राएल लोक ह्यांच्यासाठी प्रायिश्चत करावे. 34

इस्राएल लोकांसाठी त्यांच्या पापाबद्दल वषार्तून एकदा प्रायिश्चत
करण्याकिरता हा कायमचा िवधीिनयम होय.”
परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे त्यांनी ते सवर् केले.

प्राण्यांनाप्राण्यांना मारूनमारून त्यांचत्यांचेे मांसमांस खाण्यािवषयीचखाण्यािवषयीचेे िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेले म्हणाला, 2 “अहरोन त्याचे मुलगे आिण सवर्
इस्राएल लोक ह्यांना सांग की परमेश्वराने आज्ञा िदली आहे
ती ही: 3 इस्राएल घराण्यातील एखाद्या माणसाने, छावणीत

िंकवा छावणीबाहेर एखादा बलै; कोकरू िंकवा बकरा मारला, 4 तर त्या
माणसाने तो प्राणी परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी दशर्नमडंपापाशी
आणावा; त्याने त्या प्राण्याचा वध करुन रक्त सांडले आहे म्हणून त्याने
तो परमेश्वराच्या िनवासमडंपापाशी आणावा; त्याने जर तसे केले नाही
तर त्या माणसाला आपल्या लोकांतून बाहेर टाकावे. 5 ह्या िनयमाचा
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हेतू असा की इस्राएल लोक आपले पशू खलु्या शेतात मारतात ते त्यांनी
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी याजकाकडे परमेश्वरासमोर आणावे, व
परमेश्वराकिरता शांत्यपर्णे म्हणून अपार्वे. 6 याजकाने त्यांचे रक्त दशर्न
मडंपाच्या दारापाशी परमेश्वराच्या वेदीवर टाकावे आिण परमेश्वराला
सुवास म्हणून त्यांच्या चरबीचा होम करावा म्हणजे त्या सुवासाने त्याला
आनदं होईल. 7 आिण यापुढे त्यांनी ‘अजमूतीर्ना’ अिजबात बळी अपर्ण
करु नयेत. ते त्या दसुऱ्या देवांच्या मागे लागले व अशारीतीने त्यांनी
वेश्येप्रमाणे आचरण केले. हे तुम्हाला िपढ्यान् िपढ्या कायमचे िवधी
िनयम आहेत!

8 “तु त्यांना सांग की इस्राएल घराण्यापकैी िंकवा त्यांच्यामध्ये
राहाणाऱ्या परकीय िंकवा परदेशीय लोकांपकैी कोणी होमापर्ण अथवा
यज्ञ केला, 9 तर त्याने तो परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी आणावा; त्याने तसे न केल्यास आपल्या
लोकांतून त्याला बाहेर टाकावे.

10 “इस्राएल घराण्यापकैी िंकवा त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या परदेशीय
लोकांपसैी कोणी रक्त खाईल! तर मी देव त्या माणसापासून आपले तोंड
िफरवीन व त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर टाकीन. 11 कारण शरीराचे
जीवन रक्तात असते आिण ते वेदीवर ओतण्यािवषयी मी िवधीिनयम
लावून िदले आहेत; तुम्ही घेतलेल्या िजवाच्या भरपाईबद्दल ते रक्त
वेदीवर मला िदले पािहजे; तुमच्या िजवाबद्दल प्रायिश्चतासाठी ते वेदीवर
ओतले पािहजे. 12 म्हणून मी इस्राएल लोकांना सांगतो की तुमच्यातील
कोणीही, तसेच तुमच्यामध्ये राहाणाऱ्या परदेशीयांनीही रक्त सेवन करु
नये.

13 “इस्राएलपकैी असो िंकवा त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या परदेशीयापकैी
असो! कोणी खाण्यालायक पशूची िंकवा पक्ष्याची िशकार केली तर त्याने
त्याचे रक्त जिमनीवर ओतून मातीने झाकावे. 14 कारण मासांमध्ये जर
अद्याप रक्त आहे तर त्या प्राण्याचा जीव अद्याप त्याच्या मांसात आहे,
म्हणून मी इस्राएल लोकांना ही आज्ञा देतो की ज्या मांसात अद्याप रक्त
आहे ते मांस खाऊनका! जर कोणी माणूस रक्त खाईल, तर त्याला
आपल्या लोकांतून बाहेर टाकावे.

15 “त्याचप्रमाणे कोणी इस्राएल माणूस असो िंकवा त्यांच्यामध्ये
राहणार परदेशीय असो! तो जर आपोआप मेलेल्या िंकवा जगंली
जनावराने मारलेल्या प्राण्याचे मांस खाईल तर त्याने संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध राहावे; त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे म्हणजे मग तो शुद्ध होईल. 16 त्याने
आपले कपडे धुतले नाहीत िंकवा स्नान केले नाही तर तो आपल्या
अपराधाबद्दल दोषी राहील, त्याने त्याबद्दल िशक्षा भोगावी.”

शरीरसशरीरसंबंबंधंीिवषयीधीिवषयी िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना सांग: मी
परमेश्वर तुमचा देव आहे. 3 तुम्ही ज्या िमसर देशात राहात
होता त्या देशातील रीतीरीवाजाप्रमाणे चालू नका! तसेच

ज्या कनान देशात मी तुम्हाला घेऊन जात आहे त्या देशातील
चालीरीती प्रमाणेही तुम्ही चालू नका! त्यांचे िवधी पाळू नका.” 4 तुम्ही
माझ्याच िनयमाप्रमाणे चाला व माझेच िवधी कसोशीने पाळा! कारण मी
तुमचा देव परमेश्वर आहे. 5 म्हणून तुम्ही माझे िवधी व माझे िनयम
पाळावे; ते जो पाळील तो त्यांच्यामुळे िजवंत राहील! मी परमेश्वर आहे!

6 “तुम्ही कधीही आपल्या जवळच्या नातलगाशी शरीरसंबधं करु
नये! मी परमेश्वर आहे:

7 “तुम्ही तुमच्या आईविडलांबरोबर शारीिरक संबधं ठेवू नयेत. ती
तुमची आई आहे. म्हणून ितच्याबरोबर शारीिरक संबधं असता कामा
नये. 8 तू तुझ्या सावत्र आईशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, त्यामुळे तुझ्या
बापाची लाज जाईल.

9 “तू तुझ्या बिहणीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, ती बहीण सख्खी
असो िंकवा सावत्र असो; ती तुझ्या घरात जन्मलेली असो िंकवा तुझ्या
घराबाहेर दसुऱ्याच्या घरी जन्मलेली असो, तू ितच्यापाशी जाऊ नको.

10 “तू तुझ्या नातीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, मग ती तुझ्या
मुलाची मुलगी असो िंकवा मुलीची मुलगी असो; त्यामुळे तुझीच लाज
जाईल!

11 “जर तुझ्या बापाच्या बायकोला तुझ्या बापापासून मुलगी झाली
असेल तर ती तुझी बहीणच आहे; म्हणून तू ितच्याशी शारीिरक संबधं
ठेवू नको.

12 “तुझ्या आत्याशी शारीिरक संबधं ठेवू नको. ती तुझ्या बापाची
जवळची नातलग आहे. 13 तुझ्या मावशीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको,
ती तुझ्या आईची जवळची नातलग आहे. 14 तू तुझ्या चुलत्याची लाज
उघडी करु नको, म्हणजे त्याच्या बायकोशी शारीिरक संबधं ठेवू नको;
ती तुझी चुलती आहे.

15 “तुझ्या सुनेशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, ती तुझ्या मुलाची
बायको आहे.

16 “तुझ्या भावजयीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको, त्यामुळे तुझ्या
भावाची लाज जाईल.

17 “एखाद्या स्त्रीशी व ितच्या मुलीशी म्हणजेच दोघींशी अथवा ितच्या
नातीशी मग ती ितच्या मुलाची मुलगी असो िंकवा मुलीची मुलगी असो
शारीिरक संबधं ठेवू नको. कारण त्या ितच्या जवळच्या नातलग आहेत;
असे करणे अित दषु्टपणाचे आहे.

18 “तुझी बायको िजवंत असताना ितच्या बिहणीला बायको करुन
ितला सवत करुन घेऊ नको; त्यामुळे त्या एकमेकींच्या शत्रू होतील; तू
ितच्या बिहणीशी शारीिरक संबधं ठेवू नको.

19 “स्त्री ऋ तुमती झाली असताना ितच्यापाशी जाऊ नको; कारण
ऋ तुकालात ती अशुद्ध असते.

20 “तू आपल्या शेजाऱ्याच्या बायकोशी शारीिरक संबधं ठेवू नको.
त्यामुळे तू अमगंळ होशील!

21 “तू तुझ्या लहान मुलांमुलीपकैी कोणाचाही मौलख दवैतासाठी
होम करु नको; असे करशील तर तू आपल्या देवाच्या नांवाचा अवमान
करुन त्याच्या नांवाला कलकं लावशील! मी परमेश्वर आहे.

22 “स्त्रीगमनाप्रमाणे पुरुषगमन करु नको! ते भयकंर पाप आहे!
23 “कोणत्याही पशूशी गमन करु नको! त्यामुळे तू मात्र अमगंळ

होशील! त्याचप्रमाणे स्त्रीने पशूशी गमन करावयासाठी त्याच्यापाशी
जाऊ नये; ते कृत्य िनसगर्िवरुद्ध आहे!

24 “असल्याप्रकारच्या पाप कमार्मुळे स्वतःला अशुद्ध करुन घेऊ
नका! कारण मी राष्ट्र ांना त्यांच्या देशातून बाहेर घालवून देत आहे, आिण
तो देश मी तुम्हाला देत आहे! कारण तेथील लोकांनी असली भयंकर
पापकमेर्ं केली! 25 म्हणून त्यांचा देश भयकंर भ्रष्ट झाला आहे! आिण
आता तो तेथील रिहवाशांना, ओकून बाहेर टाकीत आहे!

26 “ह्याकिरता तुम्ही माझे िवधी व िनयम पाळावे; हे िनयम इस्राएल
लोकांकिरता आिण त्यांच्यामध्ये राहाणाऱ्या परदेशीय लोकांकिरताही
आहेत; तुम्हांपकैी कोणीही असली भयकंर अमगंळ पापकमेर् करु नये.
27 कारण तुमच्या पूवीर् ह्या देशात राहाणाऱ्या लोकांनी भयकंर अमगंळ
पापकृत्ये केल्यामुळे हा देश अमगंळ झाला आहे. 28 जर तुम्ही या गोष्टी
केल्या तर तुम्ही हा देश भ्रष्ट केला तसा तो तुमचाही त्याग करील. 29 जे
कोणी ह्यातील कोणतेही अमगंळ पापी कृत्य करतील त्या सवार्ना
आपल्या लोकांतून बाहेर टाकावे. 30 इतर लोकांनी असली भयकंर
अमगंळ पापकृत्ये केली, परतंु तुम्ही माझे िवधी व िनयम पाळावेत;
तसली भयकंर अमगंळ पापकृत्ये करुन तुम्ही आपणाला अमगंळ करुन
घेऊ नये! मी तुमचा देव परमेश्वर आहे.”

इस्राएलइस्राएल ददेेवाचावाचा आहआहेे

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “सवर् इस्राएल लोकांना सांग
की मी तुमचा देव परमेश्वर आहे! मी पिवत्र आहे, म्हणून
तुम्हीही पिवत्र असलेच पािहजे.

3 “तुमच्यातील प्रत्येकाने आपली आई व आपला बाप ह्यांचा मान
राखलाच पािहजे आिण माझे शब्बाथ पाळलेच पािहजेत; मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे!

4 “तुम्ही मूतीर्पूजा करु नका, आपल्यासाठी ओतीव देव करु नका.
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

5 “तुम्ही परमेश्वरासाठी शांत्यपर्णाचा यज्ञ कराल तेव्हा तो असा करा
की त्यामुळे तुम्ही मला मान्य व्हाल. 6 त्या अपर्णाचे मांस यज्ञाच्या
िदवशी व त्याच्या दसुऱ्या िदवशी खावे, पण ितसऱ्या िदवशी जर त्यातून

लेवीय 17:6 80 लेवीय 19:6



20

काही उरले तर ते अग्नीत जाळून टाकावे. 7 ितसऱ्या िदवशी त्यातील
खाणे भयकंर पाप आहे; ते अपर्ण मान्य होणार नाही. 8 कोणी तसे
करील तर ते पाप केल्यामुळे तो अपराधी ठरले, कारण त्याने
परमेश्वराच्या पिवत्र वस्तूचा मान न राखता ती दिूषत केली असे होईल;
त्या माणसाला आपल्या लोकातून बाहेर टाकावे.

9 “तुम्ही हगंामाच्या वेळी आपल्या शेतातील िपकाची कापणी कराल
तेव्हा, आपल्या शेताच्या कोनाकोपऱ्यातील झाडून सारचे पीक कापू
नका व पीक काढून घेतल्यावर सरवा वेचू नका. 10 आपला द्राक्षमळाही
झाडुन सारा खडूु नका, तसेच द्राक्षमळयात खाली पडलेली फळे गोळा
करु नका; गोरगरीबांसाठी व तुमच्या देशातून प्रवास करणाऱ्या उपरी
लोकांसाठी ती राहू द्यावी; मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

11 “तुम्ही चोरी करु नये, कोणाला फसवू नये व एकमेकाशीं खोटे
बोलू नये. 12 तुम्ही माझ्या नांवाने खोटी शपथ वाहू नये; तसे कराल तर
तुम्ही माझे मय न धरता माझ्या नांवाला कलकं लावाल. मी परमेश्वर
आहे!

13 “आपल्या शेजाऱ्यावर जुलूम करु नका व त्याला लुबाडू नका;
मजुराची मजुरी रात्रभर िदवस उजाडेपयर्ंत आपल्याजवळ ठेवू नका.

14 “बिहऱ्याला िशव्याशाप देऊ नका; आंधळ्याने ठोकर लागून पडावे
म्हणून एखाद्या वस्तूचे अडखळण त्याच्या वाटेत ठेवू नका; पण आपल्या
देवाचा मान राखा-त्याचे भय बाळगा. मी परमेश्वर आहे!

15 “न्यायिनवाडा करताना कोणावर अन्याय करु नका तर योग्य
न्याय द्या. न्यायदान करताना गरीब लोक व वजनदार लोक ह्यांना िवशेष
मजीर् दाखवू नका. आपल्या शेजाऱ्याचा न्याय करताना योग्य तोच न्याय
द्या. 16 इतर लोकािवषयी खोट्यानाट्या गोष्टी सांगत इकडे ितकडे िफरु
नका; आपल्या शेजाऱ्याचा जीव धोक्यात येईल असे काही करु नका. मी
परमेश्वर आहे.

17 “आपल्या मनात आपल्या भावाचा द्वेष बाळगंू नका; आपल्या
शेजाऱ्याने चुकीचे काही कृत्य केल्यास त्याची कान उघाडणी करावी,
परतंु त्याच्या अपराधामध्ये सहभागी होऊ नये. 18 लोकांनी तुमचे वाईट
केलेले िवसरुन जावे, त्याबद्दल सूड घेण्याचा प्रयत्न करु नका तर
आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतः सारखी प्रीती करा. मी परमेश्वर आहे!

19 “तुम्ही माझे िनयम पाळा. आपल्या पशंूचा िभन्न जातीच्या पशंूशी
संकर करु नका; दोन जातीचे बी िमसळून ते आपल्या शेतात पेरु नका;
िभन्न सूत एकत्र करुन िवणलेला कपडा अगंात घालू नका.

20 “एकाद्या पुरुषाची स्त्री गुलाम, ती िवकत घेतलेली नसेल िंकवा
खडंणी भरुन मुक्त झाली नसेल, अशा स्त्रीशी कोणी शरीर संबधं केल्यास
त्या दोघांना िशक्षा व्हावी; परतंु ितची मुक्तता झाली नसल्यामुळे त्यांना
िजवे मारु नये; 21 हे पाप केलेल्या माणसाने आपले दोषापर्ण म्हणून एक
मेंढा दोषापर्णासाठी, दशर्नमडंपाच्या दारापाशी परमेश्वरासमोर आणावा;
22 आिण त्याने केलेल्या पापाबद्दल दोषापर्णाच्या मेंढ्याद्वारे
त्याच्यासाठी याजकाने परमेश्वरासमोर प्रायिश्चत करावे; म्हणजे त्याने
केलेल्या पापाची त्याला क्षमा होईल.

23 “तुम्ही आपल्या देशात जाऊन पाहोंचल्यावर खाण्यासाठी
िनरिनराळ्या प्रकारची फळ झाडे लावाल, तेव्हा फळ झाडे लावल्यावर
तुम्ही तीन वषेर् थांबाबे, त्यांची फळे खाऊं नयेत. 24 पण चौथ्या वषीर्
त्यांची सवर् फळे परमेश्वराची होतील; ती परमेश्वराच्या उपकारस्मरणाच्या
यज्ञासाठी पिवत्र समजावी. 25 मग पाचव्या वषीर् तुम्ही त्यांची फळे
खावी. असे केल्याने त्यांना तुमच्यासाठी अिधकात अिधक फळे येतील.
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

26 “तुम्ही कोणतेही मांस रक्तासह खाऊ नका;
“तुम्ही काही जाद-ूटोणा, मतं्रततं्र व शकूनमुहूतर् ह्यांच्याद्वार ेभिवष्य

पाहण्याचा प्रयत्न करु नका.
27 “आपल्या डोक्याला घेर ठेवू नका; आपल्या दाढीचे कोपर ेछाटू

नका. 28 मृताची आठवण म्हणून अगंावर जखम करुन घेऊ नका.
आपले अगं गोंदवून घेऊन नका. मी परमेश्वर आहे!

29 “तू आपल्या मुलीला वेश्या बनून भ्रष्ट होऊ देऊ नको, त्यामुळे तू
ितच्या पािवत्र्याचा मान राखीत नाहीस असे िदसेल. तुमच्या देशात वेश्या
होऊ देऊ नका त्या प्रकारच्या पापाने तुमचा देश भ्रष्ट होऊ देऊ नका.

30 “तुम्ही माझे शब्बाथ, काम न किरता िवसाव्याचे िदवस म्हणून
पाळावे. तुम्ही माझ्या पिवत्रस्थानािवषयी आदर बाळगावा. मी परमेश्वर
आहे!

31 “सल्लामसलत िवचारण्यासाठी पचंाक्षऱ्याकडे िंकवा चेटक्याकडे
जाऊ नका; त्यांच्या मागे लागू नका; ते तुम्हाला अशुद्ध करतील. मी
तुमचा देव परमेश्वर आहे!

32 “वडीलधाऱ्यामाणसांना मान द्या; वृद्ध माणूस घरात आल्यास
उठून उभे राहा; आपल्या देवाचे भय बाळगा. मी परमेश्वर आहे!

33 “कोणी परदेशीय तुमच्या देशात तुमच्याबरोबर राहात असेल तर
त्याच्याशी वाईट वागू नका. 34 तुमच्याबरोबर राहणाऱ्या परदेशीय
माणसाला स्वदेशीय माणसासारखेच माना; आिण त्याच्यावर स्वतः
सारखीच प्रीती करा; कारण तुम्हीही एके काळी िमसरदेशात परदेशीय
होता. मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

35 “लोकांचा न्याय करताना तुम्ही योग्य न्याय करावा;
मोजण्यामापण्यात व तोलण्यात तुम्ही अन्याय करु नका. 36

तुमच्यापाशी खरी मापे, खरी वजने, खर ेतराजू, खरा एफा व खरा िहन
असावा. मी परमेश्वर तुमचा देव आहे! मीच तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर
आणले!

37 “म्हणून तुम्ही माझे िवधी व िनयम ह्यांची आठवण ठेवून ते पाळावे.
मी परमेश्वर आहे.”

मूतीर्चीमूतीर्ची पूजापूजा करण्यािवरुद्धकरण्यािवरुद्ध ताकीदताकीद

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “तू इस्राएल लोकांना आणखी
असे सांग की इस्राएल लोकांपकैी िंकवा इस्राएल लोकांमध्ये
राहाणाऱ्या परदेशीयापकैी कोणी आपल्या मुलाबाळांतून

एखादे मूल मोलख दवैतास अपीर्ल तर त्या माणसाला िजवे मारावे!
आपल्या देशाच्या लोकांनी त्याला धोंडमार करावा! 3 मीही त्या
माणसाच्या िवरुद्ध होईन! आिण त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर
टाकीन! कारण त्याने आपले मूल मोलख दवैतास अपर् ून माझे
पिवत्रस्थान भ्रष्ट केले व माझ्या पिवत्र नांवाला कलकं लावला! 4 मोलख
दवैताला आपले मूल अिर्पण्याकडे देशाचे इतर सामान्य लोक डोळेझांके
करुन त्याला िजवे मारणार नाहीत. 5 तर मी त्या माणसाच्या व त्याच्या
कुटंुबाच्या िवरुद्ध होईन! आिण त्याला व मजवर अिवश्वास दाखवून जे
कोणी मोलख दवैताच्या नादी लागून त्याच्या मागे जातील त्यांना
आपल्या लोकांतून बाहेर टाकीन!

6 “जो माणूस सल्लामसलत िवचारण्यास पचंाक्षऱ्याकडे व चेटक्याकडे
जातो तो माझ्याशी िवश्वासघात करीत आहे. मी त्याच्या िवरुद्ध होईन व
त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर टाकीन.

7 “म्हणून पावन व्हा! आपणास पिवत्र करा! कारण मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे! 8 तुम्ही माझ्या िनयमांची आठवण ठेवून ते पाळा;
तुम्हाला पिवत्र करणारा मीच परमेश्वर आहे!

9 “जो माणूस आपल्या बापाला िंकवा आपल्या आईला िशव्याशाप
देईल त्याला अवश्य िजवे मारावे; त्याने आपल्या बापाला व आपल्या
आईला िशव्याशाप िदला आहे म्हणून त्याच्या रक्तपाताची जबाबदारी
त्याच्याच माथी राहील.

व्यिभचाराच्याव्यिभचाराच्या पापाबद्दलपापाबद्दल िशक्षािशक्षा

10 “जो माणूस आपल्या शेजाऱ्याच्या बायकोपाशी जातो तो माणूस व
ती स्त्री, ती दोघेही व्यिभचाराच्या पापाचे अपराधी आहेत; त्या जाराला व
जािरणीला अवश्य िजवे मारावे. 11 जो आपल्या बापाच्या बायकोपाशी
जातो तो आपल्या बापाची लाज उघडी करतो! तो माणूस व त्याच्या
बापाची बायको त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे; त्यांच्या रक्तपाताची
जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.

12 “एखादा पुरुष आपल्या सुनेशी शारीिरक संबधं ठेवेल तर त्या
दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे; त्यांनी शरीरसंबधंाचे भयकंर पाप केले
आहे! त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.

13 “एखाद्या पुरुषाने स्त्रीगमनाप्रमाणे पुरुषगमन केले तर ते भयकंर
पाप त्या दोघांनी केले आहे म्हणून त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे;
त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्याच्याच माथीं राहील.
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14 “कोणा पुरुषाने एखादी स्त्री व ितची मुलगी ह्या दोघींबरोबर िववाह
केला तर तो अितदषु्टपणा होय. त्या पुरुषाला व त्या दोन्ही स्त्रीयांना
अग्नीत जाळून टाकावे! तुमच्यामध्ये असे अितदषु्टपणाचे पाप होऊ देऊ
नये!

15 “कोणा पुरुषाने पशूगमन केले तर त्याला अवश्य िजवे मारावे
आिण त्या पशूलाही मारुन टाकावे. 16 कोणी स्त्री पशूगमन करील तर
त्या स्त्रीला व त्या पशूला िजवे मारावे; त्यांना अवश्य मारुन टाकावे;
त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.

17 “कोणी आपल्या बिहणीला, मग ती त्याच्या बापाची मुलगी असो
िंकवा त्याच्या आईची मुलगी असो, आपली बायको करुन घेईल व ती
दोघे शरीरसंबधं करतील तर ते लाजीरवाणे कमर् आहे! त्या दोघांना
आपल्या भाऊबदंादेखत िशक्षा व्हावी! त्यांना आपल्या लोकांतून बाहेर
टाकावे. त्याने आपल्या बिहणीबरोबर केलेल्या वाईट कमार्बद्दल िशक्षा
भोगावी.

18 “ऋतुमती स्त्रीशी कोणी पुरुषाने शरीर संबधं केला तर तो पुरुष व
ती स्त्री ह्या दोघांनाही त्यांच्या लोकांतून बाहेर टाकावे; कारण त्यांने
ितच्या रक्ताचा झरा उघडा करुन पाप केले आहे.

19 “आपली मावशी िंकवा आपली आत्या ह्याच्याशी शारीिरक संबधं
ठेवू नयेत व तसे करणाऱ्याच्या हातून मात्रागमनाचे पाप घडेल, त्यांनी
आपल्या दषु्कमार्बद्दल िशक्षा भोगावी.

20 “कोणी आपल्या चुलतीशी शारीिरक संबधं ठेवेल तर त्याने
आपल्या चुलत्याची लाज उघडी केली असे होईल; ते आपल्या पापाची
िशक्षा भोगतील व संतती न होता मरतील.

21 “आपल्या भावजयीशी शारीिरक संबधं ठेवणे हे पापी कृत्य आहे;
जो कोणी असे करील त्याने आपल्या भावाची लाज उघडी केली असे
होईल! त्यांना संतती होणार नाही.

22 “म्हणून तुम्ही माझे सवर् िवधी व माझे सवर् िनयम ह्यांची आठवण
ठेवून ते पाळावे म्हणजे ज्या देशात मी तुम्हाला घेऊन जात आहे त्यात
तुमची वस्ती होईल; तो देश तुमचा त्याग करणार नाही. 23 ज्या राष्ट्र ांना
मी तुमच्या पुढून घालवून देत आहे त्यांनी असली सवर् पापी कृत्ये केली
म्हणून मला त्यांचा वीट आला! तुम्ही त्यांच्या रीतीरीवाजाप्रमाणे चालू
नका. 24 मी तुम्हास सांिगतले आहे की त्यांचा देश तुमचे वतन होईल!
तो मी तुमच्या ताब्यात देत आहे.

“त्यात दधुामधाचे प्रवाह वाहात आहेत; इतर राष्ट्र ापासून वेगळे करुन
मी तुम्हाला माझे िवशेष लोक म्हणून चालिवले आहे. मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे! 25 म्हणून तुम्ही शुद्ध व अशुद्ध पशू व शुद्ध व अशुद्ध पक्षी
ह्यांच्यातील भेद पाळावा, आिण जे पशू, पक्षी व जिमनीवर रांगणार ेप्राणी
मी अशुद्ध ठरिवले आहेत ते तुम्ही खाऊ नये. 26 तुम्ही माझेच असावे
म्हणून मी तुम्हाला इतर राष्ट्र ांपासून वेगळे केले आहे; तुम्ही माझ्याकिरता
पिवत्र व्हावे! कारण मी तुमचा परमेश्वर आहे आिण मी पिवत्र आहे!

27 “कोणी पचंाक्षरी िंकवा चेटूक करणारा असला, मग तो पुरुष असो
िंकवा स्त्री असो, त्यांना अवश्य िजवे मारावे; लोकांनी त्यांना धोंडमार
करावा; त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.”

याजकांकिरतायाजकांकिरता िवधीिनयमिवधीिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाचे मुलगे, जे याजक
त्यांना असे सांग की मेलेल्या माणसाला स्ण्शर् करुन
याजकाने स्वतःला अशुद्ध करून घेऊ नये. 2 परतंु आपले

जवळचे नातलग म्हणजे आपली आई, बाप मुलगा, मुलगी, भाऊ, 3

आिण आपल्या जवळ असलेली आपली अिववािहत बहीण ह्यांच्या
प्रेताला स्पशर् केल्यास हरकत नाही. 4 याजक आपल्या लोकांचा प्रमुख
असल्यामुळे त्याने सामान्य माणसाप्रमाणे स्वतःला अपिवत्र करुन घेऊ
नये.

5 “याजकांनी आपल्या डोक्याचे मंुडण करु नये; आपल्या दाढीचे
कोपर ेछाटू नयेत िंकवा आपल्या शरीरावर घाव करु नयेत; 6 त्यांनी
आपल्या देवासाठी पिवत्र राहावे आिण आपल्या देवाच्या नांवाचा मान
राखावा. त्याचे भय धरावे. आिण त्याच्या नांवाला कािळमा लावू नये; ते
अग्नीद्वार ेपरमेश्वराला अपर्ण म्हणजे अन्नापर्ण अिर्पत असतात म्हणून
त्यांनी अवश्य पिवत्र राहावे.

7 “याजक पिवत्रपणे देवाची सेवा करतात म्हणून त्यांनी भ्रष्ट झालेल्या
स्त्रीला, वेश्येला, िंकवा नवऱ्याने टाकलेल्या स्त्रीला आपली बायको करुन
घेऊ नये. 8 याजक पिवत्रपणे देवाला अन्नापर्ण करतो म्हणून तुम्ही
त्याला पिवत्र मानावे; कारण तो पिवत्र वस्तू देवाकडे घेऊन जातो! तो
देवाला पिवत्र अन्नापर्ण करतो आिण मी पिवत्र आहे.

9 “एखाद्या याजकाची मुलगी वेश्याक्रम करील तर ती भ्रष्ट होईल, व
आपल्या पािवत्र्याचा नाश करुन घेईल; आिण त्यामुळे ती आपल्या
बापाच्या पािवत्र्याला कािळमा लावील; ितला अग्नीत जाळून टाकावे.

10 “आपल्या भावांतून मुख्य याजक िनवडला गेला, त्याच्या
मस्तकावर अिभषेकाचे तेल ओतले गेले आिण पिवत्र वस्त्रे पिरधान
करावयास त्याच्यावर संस्कार झाला; अशा रीतीने याजक ह्या नात्याने
पिवत्र सेवा करण्यासाठी त्याची िनवड झाली आहे, म्हणून त्याने
आपल्या डोक्याचे केस मोकळे सोडू नयेत व लोकांच्यात शोकप्रदशर्नाथर्
आपली वस्त्रे फाडू नयेत; 11 त्याने आपणाला अशुद्ध करुन घेऊ नये;
त्याने प्रेताजवळ जाऊ नये; आपल्या बापाच्या िंकवा आईच्या
प्रेताजवळही जाऊ नये. 12 त्याने पिवत्रस्थानाबाहेर जाऊ नये, त्याने
अशुद्ध होऊ नये व आपल्या देवाचे पिवत्रस्थान भ्रष्ट करु नये; त्याच्या
डोक्यावर अिभषेकाचे तेल ओतल्यामुळे त्याच्यावर संस्कार झाला आहे
व त्यामुळे इतर लोकांपासून तो वेगळा झाला आहे. मी परमेश्वर आहे!

13 “त्याने कुमािरकेशीच लग्न करावे, 14 भ्रष्ट झालेली स्त्री, वेश्या
िंकवा टाकलेली स्त्री अथवा िवधवा स्त्री ह्यापकैी कोणाही स्त्रीला त्याने
बायको करुन घेऊ नये; तर त्याने आपल्या लोकांतील एखाद्या
कुमािरकेशीच लग्न करावे. 15 अशा प्रकार ेत्याने आपल्या लोकांत
आपली संतती भ्रष्ट होऊ देऊ नये; कारण मी जो परमेश्वर त्या मी त्याला
पिवत्र सेवेसाठी पिवत्र केले आहे.”

16 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 17 “अहरोनाला असे सांग की पुढील
िपढ्यामध्ये, तुझ्या वंशात जर कोणाला काही व्यगं-शारीिरक दोष-
िनघाले तर त्याने आपल्या देवाकिरता अन्न अिर्पण्यासाठी वेदीजवळ
जाऊ नये. 18 शारीिरक व्यगं असलेल्या कोणत्याही माणसाने मला
अपर्ण आणू नये; याजक ह्या नात्याने माझी सेवा करण्यास पात्र नसलेली
माणसे अशी: आंधळा, लगंडा, चेहऱ्यावर िवद्रूप वण असलेला, हातपाय
प्रमाणाबाहेर लांब असलेला, 19 मोडक्या पायाचा, थोटा, 20 कुबडा,
ठेंगू, डोळयात दोष असलेला, पुरळ िंकवा त्वचेचे इतर वाईट रोग
झालेला अथवा भग्नांड असलेला;

21 “अहरोन याजकाच्या वंशापकैी कोणास असे व्यगं असेल तर त्याने
परमेश्वराला अपर्ण िंकवा अन्न अपार्वयास वेदीजवळ जाऊं नये; 22 तो
याजकाच्या कुटंुबापकैी असल्यामुळे त्याने पिवत्र अन्न तसेच परमपिवत्र
अन्न खावे; 23 परतंु त्याला व्यगं असल्यामुळे त्याने अतंरपटाच्या आत
आिण वेदीजवळ जाऊ नये व माझी परम पिवत्र स्ताने भ्रष्ट करु नये;
कारण त्यांना पिवत्र करणारा मी परमेश्वर आहे!”

24 तेव्हा मोशेने अहरोन, त्याचे मुलगे व सगळे इस्राएल लोक ह्यांना हे
सवर् सांिगतले.

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना
सांग की इस्राएल लोक ज्या वस्तू मला समपर्ण करतात त्या
पिवत्र होतात; त्या माझ्या आहेत; म्हणून त्या याजकांनी

घेऊ नयेत; त्या पिवत्र वस्तू घेऊन जर तुम्ही वापरल्या तर तुम्ही माझा
मान न राखता-माझे भय न धरता-माझ्या नांवाला कलकं लावाल. मी
परमेश्वर आहे! 3 तुझ्या वंशजापकैी कोणी जर त्या पिवत्र वस्तूना हात
लावील, तर तो अपिवत्र ठरले; त्याला मजसमोरुन दरू करावे! इस्राएल
लोकांनी त्या वस्तू मला अपर्ण केल्या आहेत. मी परमेश्वर आहे.

4 “अहरोनाच्या वंशापकैी कोणी महारोगी िंकवा स्त्राव होणारा असला
तर त्याने शुद्ध होईपयर्ंत पिवत्र केलेले पदाथर् खाऊ नयेत. हा िनयम
अशुद्ध झालेल्या प्रत्येक याजकाला लागू आहे. प्रेताला स्पशर् केल्यामुळे
िंकवा वीयर्पातामुळे अशुद्ध झालेला माणूस, 5 िंकवा जिमनीवर
सरपटणाऱ्या कोणत्याही अशुद्ध प्राण्याला स्पशर् केल्यामुळे िंकवा
कोणत्याही इतर कारणामुळे अशुद्ध झालेल्या माणसास स्पशर् केल्यामुळे
याजक अशुद्ध होईल. 6 याजकाने अशा कोणालाही स्पशर् केला तर
त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहावे. त्याने पिवत्र पदाथर् खाऊ नयेत;
त्याने पाण्याने स्नान केले तरी पिवत्र पदाथर् खाऊं नयेत. 7 सूयर्
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मावळल्यावरच तो माणूस शुद्ध ठरले; त्यानतंर त्याने पिवत्र पदाथर् खावे;
कारण ते त्याचे अन्न आहे.

8 “आपोआप मेलेल्या िंकवा जगंली जनावरांनी मारुन टाकलेल्या
जनावराचे मांस याजकाने खाऊं नये, जर तो ते खाईल तर तो अशुद्ध
होईल; मी परमेश्वर आहे!

9 “त्यांनी माझी आज्ञा पाळावी व पिवत्र पदाथर् अपिवत्र होणार नाहीत
याची काळजी घ्यावी; तो ते घेतील तर आज्ञाभगंाच्या पापामुळे ते
मरणार नाहीत. मी परमेश्वराने त्यांना ह्या पिवत्र कामासाठी वेगळे केले
आहे. 10 फकत याजकाच्या कुटंुबातील लोकांनी पिवत्र अन्न खावे;
त्याच्याकडील पाहुण्याने िंकवा त्या याजकाने कामाला लावलेल्या
मजुराने पिवत्र अन्न खाऊ नये; 11 परतंु याजकाने स्वतःचे पसेै देऊन
एखादा गुलाम िवकत घेतला असेल तर त्या गुलामाने व याजकाच्या
घरात जन्मलेल्या त्याच्या मुलाबाळांनी त्या पिवत्र अन्नातून खावे. 12

याजकाच्या मुलीने याजक वंशाच्या बाहेरच्या माणसाबरोबर लग्न केले
असेल तर ितने पिवत्र पदाथर् खाऊ नयेत. 13 याजकाची मुलगी िवधवा
झाली असेल िंकवा ितच्या नवऱ्याने ितला सोडून िदले असेल, ितला
एकही मूल झालेले नसेल व परत ती तरुणपणी होती तशीच आपल्या
बापाच्या घरी राहात असेल तर मग आपल्या बापाच्या म्हणजे
याजकाच्या घरातील पिवत्र अन्नातून ितने खावे, परतंु याजकाच्या घरचे
पिवत्र अन्न फक्त त्याच्या कुटंुबातील लोकांनीच खावे.

14 “एखाद्याने चुकून पिवत्र पदाथर् खाल्ला तर त्याने त्या खाल्लेल्या
पदाथार्इतकी व त्या पदाथार्च्या पाचव्या िहश्श्याइतकी िंकमत भरपाई
म्हणून त्यात घालून याजकास द्यावी.

15 “इस्राएल लोक परमेश्वराला अपर्णे देतात तेव्हा ती अपर्णे पिवत्र
होतात, म्हणून ती पिवत्र अपर्णे याजकाने अपिवत्र करु नयेत; 16 जर
याजकांनी त्यांना पिवत्र अपर्णे खाण्याची परवानगी िदली तर ते स्वतःवर
अपराध ओढवून घेतील. आिण त्या अपराधाबद्दल त्यांना पसेै भरावे
लागतील. मी परमेश्वर त्यांना पिवत्र करणारा आहे!”

17 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 18 “अहरोन, त्याचे मुलगे व सवर्
इस्राएल लोक ह्यांना सांग की तुम्हांइस्राएल लोकांपकैी िंकवा तुम्हांमध्ये
राहाणाऱ्या उपरी लोकांपकैी कोणाला आपल्या नवसाचा िंकवा काही
िवशेष कारणासाठी स्वखषुीचा परमेश्वरासाठी यज्ञबली अपार्वयाचा
असेल, 19 व तो गुर,े मेंढर ेिंकवा बकर ेह्यापकैी असेल तर तो
त्यांच्यातील नर असावा, व त्याच्यात काहीही दोष नसावा! परतंु दोष
असलेली कोणतीही अपर्णे तू स्वीकारु नये; त्या अपर्णामुळे मला संतोष
होणार नाही!

21 “एखाद्या माणसाला आपला नवस फेडण्यासाठी िंकवा खषुीच्या
अपर्णासाठी परमेश्वराला गुरांढोरातून िंकवा शेरडांमेंढरातून शांत्यपर्ण
करावयाचे असेल तर ते दोषहीन असावे म्हणजे ते मान्य होईल. 22

आंधळा, हाड मोडलेला, लुळा, वाहती जखम असलेला िंकवा अगंवार
मस, चाई, खरुज असा त्वचेचा रोग असलेला असा कोणताही प्राणी
परमेश्वराला अपर् ू नये, िंकवा परमेश्वराकिरता वेदीवर त्याचा अपर्ण म्हणून
होम करु नये.

23 “गोऱ्हा िंकवा मेंढा ह्याचा एखादा पाय आखडु-पूणर्पणे न वाढलेला
िंकवा प्रमाणाबाहेर लांब असेल तर तो खषुीच्या अपर्णाकिरता चालेल,
पण नवस फेडण्याकिरता त्याचा स्वीकार होणार नाही.

24 “ज्याचे अडं ठेचलेले, िचरडलेले िंकवा फाटलेले असेल असा
प्राणी परमेश्वराला अपर्ण करु नये अशा गोष्टी तुम्ही तुमच्या देशात करु
नयेत.

25 “परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी म्हणून कोणतेही प्राणी तुम्ही
िवदेशी लोकांकडून घेऊ नये कारण त्या प्राण्यांना काही इजा झालेली
असेल िंकवा त्यांच्यात काही दोष असेल तर; ते प्राणी स्वीकारले जाणार
नाहीत!”

26 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 27 “वासरु, कोकरु िंकवा करडू
जन्मल्यावर सात िदवस त्याच्या आईजवळ असले पािहजे; आठव्या
िदवशी व त्यानतंर ते परमेश्वराला अपर्ण म्हणून अपर्ण करण्यासाठी
स्वीकारावयास योग्य ठरले. 28 परतंु गाय व ितचे वासरु, मेंढी व ितचे
कोकरु ह्या प्रमाणे एखादा प्राणी व त्याची आई ह्यांचा एकाच िदवशी वध
करु नये.

29 “परमेश्वराकिरता तुम्हाला उपकारस्तुतीचा यज्ञबली अपार्वयाचा
असल्यास तो देवाला संतोष देईल अशाप्रकार ेतुम्ही अपार्वा. 30 अपर्ण
केलेल्या पशूचे मांस त्याच िदवशी तुम्ही खाऊन टाकावे; त्यातील
काहीही दसुऱ्या िदवशी सकाळपयर्ंत िशल्लक ठेवू नये. मी परमेश्वर आहे!

31 “तुम्ही माझ्या आज्ञांची आठवण ठेवून त्या पाळाव्या; मी परमेश्वर
आहे! 32 माझ्या पिवत्र नांवाचा मान राखावा-माझे भय धरावे! इस्राएल
लोकांमध्ये मला पिवत्र मानण्यात येईल; मी तुम्हाला माझे पिवत्र लोक
केले आहे मी परमेश्वर आहे! 33 मी तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर
आणले, आिण मी तुमचा देव झालो, मी परशेवर आहे!”

पिवत्रपिवत्र सणसण

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना असे सांग.
परमेश्वराने नेमलेल सण, पिवत्र मेळे भरवण्यासाठी म्हणून
तुम्ही जाहीर करावे; ते माझे नेमलेले पिवत्र सण असे.

शब्बाथशब्बाथ िदबसिदबस

3 “सहा िदवस कामकाज करावे, परतंु सातवा िदवस, िवसाव्याचा
शब्बाथ िदवस व पिवत्र मेळ्याचा िदवस होय; ह्या िदवशी तुम्ही कसलेही
काम करु नये; तुमच्या सवर् घराघरात हा परमेश्वराचा शब्बाथ असावा.

वल्हांडणवल्हांडण सणसण
4 “परमेश्वराने ठरिवलेले सणाचे िदवस तुम्ही पिवत्र मेळ्याचे िदवस

म्हणून जाहीर करावे; ते हे, 5 पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
संध्याकाळापासून परमेश्वराचा वल्हांडण सण आहे.

बबेेखमीरखमीर भाकरीचाभाकरीचा सणसण
6 “त्याच िनसान मिहन्याच्या पधंराव्या िदवशी बेखमीर भाकरीच्या

सणाचा िदवस येतो. तेव्हा तुम्ही सात िदवस बेखमीर-खमीर न घातलेली
भाकर खावी. 7 सणाच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही पिवत्र मेळा भरवावा;
त्या िदवशी तुम्ही कसलेही काम करु नये. 8 सात िदवस तुम्ही
परमेश्वराकिरता अग्रीत हव्य अपार्वे आिण सातव्या िदवशी आणखी दसुरा
पिवत्र मेळा भरवावा; त्या िदवशी काही काम करु नये:”

पिहल्यापिहल्या हहंगंामाचागामाचा सणसण
9 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 10 “इस्राएल लोकांना सांग: मी तुम्हाला

देत असलेल्या देशात तुम्ही जाऊन पोहोंचाल व हगंामाच्या वेळी कापणी
कराल त्यावेळी िपकाच्या पिहल्या उपजातील पेंढी तुम्ही याजकाकडे
आणावी; 11 याजकाने ती पेंढी शब्बाथाच्या दसुऱ्या िदवशी
परमेश्वरासमोर ओवाळावी म्हणजे ती तुमच्यासाठी स्वीकारण्यात येईल.

12 “पेंढी ओवाळाल त्या िदवशी िनदोर्ष अशा एक वषार्च्या मेंढ्याचे
होमापर्ण करावे; 13 तुम्ही त्याच बरोबर तेलात मळलेल्या दोन दशमांश
मदै्याच्या िपठाचे अन्नापर्ण अपार्वे. त्याच्या सुवासाने परमेश्वराला संतोष
होतो; आिण त्या बरोबरचे पेयापर्ण म्हणून एकचतुथार्श िहन द्राक्षारस
अपार्वा. 14 तुम्ही आपल्या देवाला हे सवर् अपर्ण आणाल, त्या
िदवसापयर्ंत नव्या िपकाची भाकर, िंकवा हुरडा िंकवा िहरव्या धान्याची
भाकर खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे राहाल तेथे तुमच्याकिरता हा िनयम
िपढ्यािन्पढ्या कायमचा चालू राहील.

पन्नासाव्यापन्नासाव्या िदवसाचािदवसाचा-हहंगंामाचागामाचा-सणसण
15 “तुम्ही शब्बाथ िदवसाच्या दसुऱ्या िदवशी सकाळी-रिववारी

सकाळी जेव्हा ओवाळणीची पेंढी आणाल, त्या िदवसापासून सात
शब्बाथ िदवस मोजावे; 16 सातव्या शब्बाथ िदवसानतंर दसुऱ्या िदवशी
येणाऱ्या रिववारी म्हणजे पन्नासाव्या िदवशी तुम्ही परमेश्वराकिरता नवे
अन्नापर्ण आणावे. 17 त्या िदवशी तुम्ही आपल्या घरातून दोन दशांश
एफाभर मदै्याच्या, खमीर घालून भाजलेल्या दोन भाकरी
ओवाळाण्यासाठी आणाव्या; परमेश्वराकिरता हे पिहल्या उपजाचे अपर्ण
होय.
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18 “एक गोऱ्हा, दोन मेंढे व एक एक वषार्ची सात नर कोंकर ेही सवर्
िनदोर्ष अशी घेऊन त्यांचा परमेश्वरासमोर अन्नापर्णासोबत परमेश्वरासाठी
हव्य म्हणून होम करावा. त्या सुवािसक अपर्णामुळे परमेश्वराला संतोष
होईल. 19 आिण पापापर्णासाठी एक बकरा व शांत्यपर्णासाठी एक एक
वषार्ची दोन नर कोंकर ेअपार्वेत.

20 “याजकाने ती अपर्णे प्रथम उपजाच्या भाकरीबरोबर त्या मेंढ्यांसह
परमेश्वरासमोर ओवाळावी; ती परमेश्वराकिरता पिवत्र आहेत; ती
याजकाच्या वाट्याची व्हावी. 21 त्याच िदवशी तुम्ही पिवत्र मेळा
भरवावा; तुम्ही कोणतेही काम करु नये; तुमच्या प्रत्येक घरासाठी हा
तुम्हाला िपढ्यािन्पढ्या िंनरतंरचा िनयम होय.

22 “तसेच तुम्ही आपल्या जिमनीतील िपकाची कापणी कराल तेव्हा
तुमच्या शेताच्या कोनाकोपऱ्यातील साऱ्या िपकाची कापणी करु नका
आिण सरवा वेचंू नका; गरीब व तुमच्या देशातून प्रवास करणाऱ्या उपरी
लोकांसाठी तो राहू द्या, मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!”

कणकणेर्ेर् वाजिवण्याचावाजिवण्याचा सणसण
23 आणखी परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 “इस्राएल लोकांना सांग:

सातव्या मिहन्याचा पिहला िदवस हा िवसाव्याचा पिवत्र िदवस असावा;
त्या िदवशी पिवत्र मेळा भरवावा व पिवत्र स्मरणासाठी तुम्ही कणेर्
फंुकावी; 25 तुम्ही कोणतही काम करु नये; तर तुम्ही परमेश्वराला अपर्ण
अपार्वे.”

प्रायिश्चताप्रायिश्चता:चाचा िदवसिदवस

26 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 27 “सातव्या मिहन्याचा दहावा िदवस
हा प्रायिश्चताचा िदवस म्हणून पाळावा; त्या िदवशी पिवत्र मेळा भरवावा;
काही न खाता आपल्या िजवांस दडंन करुन नम्र व्हावे व परमेश्वराला
अपर्ण अपार्वे. 28 त्या िदवशी तुम्ही कसलेही कामकाज करु नये कारण
तो प्रायिश्चताचा िदवश आहे; त्या िदवशी तुमच्या परमेश्वरासमोर
तुमच्यासाठी प्रायिश्चत करण्यात येईल.

29 “त्या िदवशी जो माणूस काही न खाता आपल्या िजवास दडंन
करुन आपणाला नम्र करणार नाही त्याला आपल्या लोकांतून बाहेर
टाकावे. 30 त्या िदवशी कोणाही माणसाने जर कसलेही काम केले तर
मी देव त्याला त्याच्या लोकातून नाहीसा करीन. 31 तुम्ही अिजबात
कसलेही काम करु नये; तुम्ही जेथे कोठे राहात असाल तेथे तुमच्या सवर्
घराघरात तुम्हाला हा िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िनयम होय. 32 तो
िदवस तुम्हाला पिवत्र िवसाव्याचा शब्बाथ िदवस व्हावा; त्या िदवशी
तुम्ही काही न खाता आपल्या िजवास दडंन करावे व नम्र व्हावे; त्या
मिहन्याच्या नवव्या िदवसाच्या संध्याकाळापासून सुरवात करुन दसुऱ्या
िदवशी संध्याकाळपयर्ंत तुम्ही हा िवसाव्याचा िदवस पाळावा.”

ममंडंपाचाडपाचा सणसण
33 परमेश्वर मोशेला पुन्हा म्हणाला, 34 “इस्राएल लोकांना सांग:

सातव्या मिहन्याच्या पधंराव्या िदवसापासून पुढे सात िदवसपयर्ंत
परमेश्वराकिरता मडंपाचा सण पाळावा; 35 पिहल्या िदवशी पिवत्र मेळा
भरवावा; त्या िदवशी कसलेही काम करु नये. 36 सात िदवस
परमेश्वराला अपर्ण अपार्वे; आठव्या िदवशी दसुरा पिवत्र मेळा भरवावा व
त्या िदवशीही परमेश्वराला अपर्ण अपार्वे; त्या िदवशी तुम्ही कसलेही काम
करु नये.

37 “परमेश्वराने हे सण नेमलेले आहेतः त्या िदवशी पिवत्र मेळे
भरवावेत; त्यांत योग्य वेळी हव्य म्हणजे होमापर्ण, अन्नापर्ण, शांत्यपर्ण व
पेयापर्ण परमेश्वराला अपार्वे. 38 परमेश्वराच्या नेहमीच्या शब्बाथ पालना
िशवाय अिधक म्हणून हे सणाचे िदवस तुम्ही साजर ेकरावेत; तुमची
सणाची अपर्णे ही तुमची नवस फेडीची अपर्णे, तुम्ही परमेश्वराला
अपार्वयाच्या भेटी व इतर अपर्णे, ह्यांच्यात भर घालणारी अपर्णे
असावीत.

39 “जिमनीचा उपज गोळा केल्यावर त्याच सातव्या मिहन्याच्या
पधंराव्या िदवसापासून पुढे सात िदवस पयर्ंत परमेश्वराकिरता सण
पाळावा; त्यातील पिहला िदवस व आठवा िदवस हे िवसाव्याचे िदवस
म्हणून पाळावे. 40 पिहल्या िदवशी तुम्ही झाडांची चांगली फळे,

खजुरीच्या झावळ्या दाट पालवीच्या झाडांच्या डहाळ्या आिण
ओहळालगतचे वाळंूज ही घेऊन परमेश्वरासमोर सात िदवस उत्सव
करावा. 41 प्रत्येक वषीर् सात िदवस परमेश्वराकिरता हा सण पाळावा;
तुमचा हा िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िनयम होय; सातव्या मिहन्यात हा
सण पाळावा. 42 तुम्ही सात िदवस तात्पुरत्या उभारलेल्या मांडवात
राहावे; जन्मापासून जे इस्राएल आहेत त्या सवार्नी मांडवात राहावे, 43

म्हणजे तुमच्या पुढील िपढ्यांना कळेल की मी इस्राएल लोकांना िमसर
देशातून बाहेर आणले तेव्हा त्यांना तात्पुरत्या उभारलेल्या मांडवात
राहावयास लावले. मी परमेश्वर तुमचा देव आहे!”

44 तेव्हा ह्याप्रमाणे परमेश्वराने नेिमलेले सण मोशेने इस्राएल लोकांना
कळवले.

दीपवृक्षदीपवृक्ष आिणआिण पिवत्रपिवत्र भाकरभाकरs

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना आज्ञा कर
की, दीप सतत तेवत राहून प्रकाश िमळावा म्हणून
जतैुनाच्या हातकुटीचे शुद्ध तेल त्यांनी तुझ्याकडे घेऊन

यावे; 3 अहरोनाने दशर्नमडंपात साक्षपटासमोरील अतंरपटाबाहेर
परमेश्वरासमोर संध्याकाळपासून सकाळपयर्ंत दीप सतत तेवत ठेवावा;
हा तुमचा िपढ्यािन्पढ्या कायमचा िनयम होय. 4 त्याने परमेश्वरासमोर
शुद्ध सोन्याच्या दीपवृक्षावरील िदवे सतत तेवत ठेवावे.

5 “तू मदैा घेऊन त्याच्या बारा पोव्व्या भाज; एक पोळी दोन दशमांश
एफाभर मदै्याचा करावा. 6 त्यांच्या दोन रांगा करुन एका रांगेत सहा
सहा पोव्व्या शुद्ध सोन्याच्या मेजावर परमेश्वरासमोर ठेवाव्यात. 7 प्रत्येक
रांगेवर धूप ठेव ह्यामुळे देवाला अग्नींतून केलेल्या अपर्णाचे ते प्रतीक
असेल. 8 दर शब्बाथ िदवशी अहरोनने त्या, परमेश्वरासमोर मांडाव्या;
इस्राएल लोकांच्या वतीने हा सवर्काळचा करार होय. 9 ती भाकर
अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांचा कायमचा वाटा होय; त्यांनी ती पिवत्र
िठकाणी खावी; कारण कायमच्या िनयमाप्रमाणे परमेश्वराला अिर्पलेल्या
अपर्णांपकैी ती त्याला परमपिवत्र होय.”

ददेेवालावाला िशव्याशापिशव्याशाप ददेेणाराणारा माणमाणूूसस

10 त्याकाळीं कोणा एक इस्राएल स्त्रीला िमसरी-पुरुषापासून झालेला
एक मुलग होता; तो इस्राएली होता व इस्राएल लोकांप्रमाणे वागत होता.
तो छावणीत एका इस्राएल माणसाशी भांडू लागला. 11 तो इस्राएल
स्त्रीचा मुलगा परमेश्वराच्या नांवाची िंनदा करुन िशव्याशाप देऊ लागला
म्हणून लोकांनी त्याला मोशेकडे आणले. त्याच्या आईचे नांव शलोमीथ
होते; ती दान वंशातील िदब्री ह्याची मुलगी होती; 12 त्याच्या संबधंी
परमेश्वराची आज्ञा स्पष्टपणे कळावी म्हणून त्यांनी त्याला अटकेत ठेवले.

13 मग परमेश्वरदेव मोशेला म्हणाला, 14 “तुम्ही त्या िशव्याशाप
देणाऱ्या माणसाला छावणीबाहेर न्या; मग िजतक्यांनी ती िंनदा ऐकली
िततक्यांना एकत्र बोलावा; त्यांनी आपले हात त्या माणसाच्या डोक्यावर
ठेवावे; आिण मग सवर् लोकांनी त्याला दगडमार करुन मारुन टाकावे.
15 तू इस्राएल लोकांना अवश्य सांग की जो कोणी आपल्या देवाला
िशव्याशाप देईल त्याने आपल्या पापाची िशक्षा भोगावी. 16 जो कोणी
परमेश्वराच्या नावाची िंनदा करील त्याला अवश्य िजवे मारावे; सवर्
मडंळीने त्याला दगडमार करावा; तो परदेशीय असो िंकवा स्वदेशीय
असो, त्याने परमेश्वराच्या नावाची िंनदा केली तर त्याला अवश्य िजवे
मारावे.

17 “जर एखादा माणूस दसुऱ्या माणसाला ठार मारील तर त्याला
अवश्य िजवे मारावे. 18 जर कोणी दसुऱ्याच्या पशूस ठार मारील तर
त्याने त्याच्या बदली दसुरा पशु देऊन भरपाई करावी.

19 “जो कोणी एखाद्याला दखुापत करील त्याला उलट त्याच
प्रकारची दखुापत करावी. 20 हाड मोडल्याबद्दल हाड मोडणे,
डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात; ह्याप्रमाणे एखाद्याने कोणा
माणसाला जी इजा केली असेल त्याच प्रकारची इजा त्याला केली जावी.
21 पशूला ठार मारणाऱ्याने त्याची भरपाई करावी, पण मनुष्य हत्या
करणाऱ्याला अवश्य िजवे मारावे.

22 “परदेशीयांना व स्वदेशीयांना एकच िनयम लागू असावा; कारण मी
परमेश्वर तुमचा देव आहे.”
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23 मोशेने इस्राएल लोकांना ह्याप्रमाणे सांिगतल्यावर त्यांनी त्या
िशव्याशाप देणाऱ्या माणसाला छावणीबाहेर नेऊन दगडमार केला;
अशाप्रकार ेपरमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी
केले.

इस्राएलइस्राएल लोकांच्यालोकांच्या ददेेशासाठीशासाठी िवसाव्याचािवसाव्याचा समयसमयs

सीनाय पवर्तावर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल
लोकांना असे सांग: मी तुम्हाला देत असलेल्या देशात तुम्ही
जाऊन पोहोंचाल त्यावेळी त्या देशाने परमेश्वरासाठी पिवत्र

शब्बाथ म्हणजे पिवत्र िवसाव्याचा समय पाळावा. 3 सहा वषेर् आपली
शेती करावी आिण सहा वषेर् आपल्या द्राक्षमळ्याची छाटणी करावी आिण
त्याचे पीक जमा करावे; 4 पण सातव्या वषीर् देशाला िवसावा द्यावा
म्हणजे परमेश्वराकिरता हा पिवत्र शब्बाथाचा िवसावा असावा, त्यावषीर्
शेते पेरु नयेत आिण द्राक्षमळयाची छाटणी करु नये. 5 तुमचा हगंाम
संपल्यानतंर आपोआप उगवलेले ध्यान्य कापू नये; आिण न छाटलेल्या
द्राक्षवेलीची फळे गोळा करु नयेत; देशाला ते वषर् िवसाव्याचे वषर् असावे.

6 “तरी तुम्हाला भरपूर अन्न िमळेल व तुमच्या दासदासींना, तुमच्या
मजुरांना व तुमच्याबरोबर राहाणाऱ्या परदेशीयांनाही भरपूर अन्न िमळेल;
7 आिण तुमची गायीगुर ेव इतर पशू ह्यांनाही भरपूर खाद्य िमळेल.

योबयोबेेलल वषवषर्र्
8 “तसेच तुम्ही सात वषार्चे सात गट मोजा-सात शब्बाथ वषेर्-म्हणजे

सात गुिणले सात इतकी वषेर् मोजा; तो एकोणपन्नास वषार्चा काळ होईल.
9 मग सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी म्हणजे प्रायिश्चताचा िदवशी
मोठ्या आवाजाचे मेंढ्याचे िंशग देशभर सवर्त्र फंुकावे; 10 त्या
पन्नासाव्या वषार्ला पिवत्र मानावे, आिण देशातील सवर् रिहवासी मुक्त
झाल्याची घोषणा करावी; ह्या वषार्ला तुम्ही ‘योबेल’ म्हणावे; ह्या वषीर्
तुम्ही आपापल्या वतनात व आपापल्या कुटंुबात परत जावे. 11 हे
पन्नासावे वषेर् तुमच्यासाठी ‘योबेल’ वषर् होय; त्या वषीर् तुम्ही काही पेरु
नये, आपोआप उगवलेल कापू नये आिण छाटणी न केलेल्या द्राक्षवेलीची
फळेही गोळा करु नयेत; 12 कारण ते ‘योबेल’ वषर् होय; ते तुम्हांकिरता
पिवत्र वषर् असावे; शेतात सांपडेल तो उपज तुम्ही खावा. 13 ह्या ‘योबेल’
वषीर् तुम्ही सवार्ंनी आपापल्या वतनात परत जावे.

14 “तुम्ही आपल्या शेजाऱ्याला जमीन िवकाल िंकवा त्याच्याकडून
जमीन िवकत घ्याल तेव्हा एकमेकावर अन्याय करु नका. 15 तुम्हाला
तुमच्या शेजाऱ्याकडून जमीन िवकत घ्यावयाची असेल तर गेल्या
‘योबेल’ वषार्पासून िकती वषेर् झाली ती मोजा; तुम्हाला जमीन
िवकावयाची असेल तर ‘योबेल’ वषर् येईपयर्ंत ती िकती वषेर् पीक देईल ती
मोजा; त्या वषार्वरुन खरदेी िवक्रीची िंकमत ठरिवता येईल कां? कारण
तो फकत पुढच्या योबेल वषार्पयर्ंत पीक घेण्याचे अिधकार तुम्हाला
िवकत आहे. 16 जर वषेर् खूप असतील, तर िंकमत जास्त असेल. जर
वषेर् कमी असतील तर िंकमतही कमी असेल. का? कारण तुमचा शेजारी
तुम्हाला खरोखरी फक्त काही िपकेच िवकत आहे. पुढच्या योबेलच्या
वषीर् जमीन पुन्हा त्याच्या कुटंुबाच्या मालकीची होईल. 17 तुम्ही
एकमेकांवर अन्याय करु नये; तुम्ही परमेश्वराचे भय धरावे! मी परमेश्वर
तुमचा देव आहे!

18 “माझ्या िवधी िनयमांची आठवण ठेवून ते पाळा! म्हणजे मग तुम्ही
आपल्या देशात सुरिक्षत राहाल; 19 आिण भूिम तुम्हाकिरता चांगले
पीक देईल; मग तुम्हाकिरता भरपूर अन्न असेल व तुम्ही देशात सुरिक्षत
राहाल.

20 “तुम्ही कदािचत् म्हणाल, ‘आम्ही पेरावयाचे नाही व पीक गोळा
करावयाचे नाही तर मग सातव्या वषीर् खाण्याकिरता आम्हास काहीच
राहाणार नाही.’ 21 िंचता करु नका! सहाव्या वषीर् मी तुमच्यावर कृपा
करीन व मी तुम्हाला अशी बरकत देईन की जमीन तुम्हाला तीन वषार्चे
पीक देईल. 22 मग आठव्या वषीर् तुम्ही पेराल तो पयर्ंत तुम्ही जुना साठा
खात राहाल, नवव्या वषार्चे पीक हाती येईपयर्ंत तुम्ही जुना साठा खात
राहाल.

मालमत्तेिवषयीमालमत्तेिवषयी िनयमिनयम

23 “जमीन खरोखर माझी आहे; म्हणून ती तुम्हाला कायमची िवकता
येणार नाही; तुम्ही परके व उपरी म्हणून माझ्या आश्रयाला आला आहा;
24 म्हणून लोक आपली जमीन िवकतील खरी परतंु ती नेहमी त्यांच्या
घराण्यातील कुळाला परत िमळणार. 25 तुझा कोणी भाऊबदं कंगाल
झाला आिण त्याने आपल्या वतनातील मालमतेचा काही भाग िवकला
तर त्याच्या सगळ्यात जवळच्या नातलगाने पुढे येऊन आपल्या
नातलगाकिरता खडंणी भरुन ती मालमत्ता परत िवकत घेऊन
सोडवावी. 26 आपल्या वतनाचा भाग सोडवून घ्यावयास एखाद्या
माणसाला आपला जवळचा नातलग नसेल परतंु तो भाग सोडवून
घ्यावयास त्याची स्वतःची ऐपत वाढली असेल. 27 तर त्याने जमीन
िवकल्यापासूनची वषेर् मोजावीत आिण त्यांची संख्या पाहून त्या
जिमनीसाठी िकती िंकमत द्यायची ते ठरवावे आिण त्याला त्याने जमीन
िवकली असेल त्याला िशल्लक रािहलेली रक्कम द्यावी. 28 पण ते वतन
परत िमळिवण्याची त्याला ऐपत नसेल तर आपली जमीन त्याने योबेल
वषार्पयर्ंत िवकत घेणाऱ्याच्या ताब्यात राहू द्यावी; योबेल वषीर् ती सुटेल
आिण मग ते वतन परत योग्य मालकाकडे जाईल.

29 “एखाद्या माणसाने तटबदंीच्या नगरात असलेले आपले घर
िवकले, तर ते िवकल्यावर एक वषार्च्या आत सोडवून परत घेण्याचा
त्याला हक्क आहे, व तो हक्क एक वषर्भर राहील. 30 परतंु वषर् संपण्याच्या
आत त्याने ते सोडिवले नाही तर तटबदंीच्या नगरातले ते घर िवकत
घेणाऱ्याचे होईल व िपढ्यािन्पढ्या त्याच्या वंशात कायम राहील; योबेल
वषीर् ते आपल्या पिहल्या मालकाकडे परत जाणार नाही. 31 तटबदंी
नसलेली नगर ेउगड्या शेतासमान समजली जावी; म्हणून त्यांतील घरे
योबेल वषीर् त्यांच्या पिहल्या मालकाकडे जातील.

32 “परतंु लेव्यांच्या नगरािवषयी म्हणावयाचे झाले तर त्यांतील घरे
लेव्यांना पािहजे तेव्हा सोडिवता येतील. 33 एखाद्या लेव्याच्या
वतनाच्या नगरातले घर जर कोणी िवकत घेतले तर ते घर योबेल वषीर्
परत त्या लेव्याचेच होईल; कारण लेव्यांच्या वतनाच्या नगरातली घरचे
काय ती लेवी वंशाची वतने होत; ती इस्राएल लोकांनी त्यांना िदलेली
आहेत. 34 लेवी लोकांच्या नगराभोंवतीच्या िशवारातल्या जिमनी व
कुरणे िवकता येणार नाहीत; ती कायमची त्यांच्या मालकीची होत.

गुलामांच्यागुलामांच्या मालकांकिरतामालकांकिरता िनयमिनयम

35 “तुझा एखादा भाऊबदं, त्याचे स्वतःचे पोट देखील भरता येऊ
नये, इतका कंगाल झाला तर तू त्याला परक्या िंकवा उपऱ्याप्रमाणे
तुझ्याजवळ राहू द्यावे; 36 त्याला तू पसेै देशील तर त्यावर व्याज घेऊ
नको. परमेश्वरदेवाचे भय धर व आपल्या भाऊबदंाला आपल्यापाशी राहू
दे. 37 तू त्याला उसने िदलेल्या पशैावर व्याज घेऊ नको आिण त्याला
िवकलेल्या अन्न धान्यावर नफा काढण्याचा प्रयत्न करु नको. 38 मी
परमेश्वर तुमचा देव आहे; तुम्हाला कनान देश द्यावा व तुमचा देव व्हावे
म्हणून मी तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर आणले.

39 “तुझा एखादा भाऊबदं तुझ्यासमोर इतका कंगाल झाला की त्याने
स्वतःला तुला दास म्हणून िवकले तर त्याला गुलामाप्रमाणे राबवून घेऊ
नको; 40 योबेल वषार्पयर्ंत त्याने मजुराप्रमाणे िंकवा उपऱ्याप्रमाणे
तुझ्यापाशी राहावे व तुझी सेवाचाकरी करावी. 41 त्या वषीर् त्याने
आपल्या मुलांबाळासह तुझ्यापासून िनघून आपल्या वाडविडलांच्या
वतनात परत जावे; 42 कारण ते माझे दास आहेत! मी त्यांना िमसर
देशातून सोडवून बाहेर आणले; त्यांनी पुन्हा दास होऊ नये. 43 तू धनी
म्हणून त्याच्यावर कठोरपणाने अिधकार चालवू नको; आपल्या देवाचे
भय धर.

44 “तुमच्या दास दासी िवषयी; तुमच्या देशासभोंवतीच्या राष्ट्र ातून
तुम्ही आपणासाठी गुलाम आणावे; 45 तसेच तुमच्या देशात राहाणाऱ्या
परदेशीय िंकवा उपऱ्या लोकांच्या कुटंुबात जन्मलेली मुले तुम्ही गुलाम
म्हणून िवकत घ्यावी; ती तुमची मालमत्ता होतील; 46 तुम्ही त्यांचा
ताबा आपल्यामागे आपल्या मुलांना द्यावा म्हणजे ते तुमच्या मुलांचे
दासदासी होतील; त्या लोकांना तुम्ही कायमचे गुलाम करुन घ्यावे; पण
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तुमच्या इस्राएल भाऊबदंानी आपला अिधकार एकमेंकावर कठोरपणाने
चालवू नये.

47 “तुझा एखादा परदेशीय िकवा उपरी शेजारी धनवान झाला व
त्याच्यापाशी असलेला तुझा एखादा बधंू कंगाल होऊन त्याने स्वतःस
तुम्हामध्ये राहात असणाऱ्या त्या परदेशीयाला िंकवा परदेशीयाच्या
कुटंुबातील एखाद्याला गुलाम म्हणून िवकले असेल; 48 तर त्यांची िवक्री
झाल्यावरही त्याला स्वतःला सोडवून घेण्याचा हक्क राहील; त्याच्या
भाऊबदंापकैी कोणासही त्याला सोडवता येईल; 49 िंकवा त्याचा
चुलता, चुलत भाऊ अथवा त्याच्या कुळापकैी कोणी जवळचा नातलग
ह्यांना त्याला सोडवता येईल िंकवा तो स्वतःचा धनवान झाला तर
त्याला स्वतः पसेै भरुन स्वतःची सुटका करुन घेता येईल.

50 “त्याला िवकत घेणाऱ्या परदेशीयाच्या बरोबर त्याने आपल्या
िवक्रीच्या वषार्पासून योबेल वषार्पयर्ंत िहशोब करावा आिण वषार्च्या
संख्येप्रमाणे िवक्रीची िंकमत ठरवावी; कारण खर ेपाहता त्या मालकाने
त्याला फकत थोडी वषेर् मजुराच्या रोजाप्रमाणे लावल्यासारखेच आहे!
51 योबेलास बरीच वषेर् असतील तर िवक्रीच्या रकमेतून आपल्या
मुक्ततेचे मोल त्या वषार्च्या संख्येच्या प्रमाणात त्याला परत द्यावे; ते
वषार्च्या संख्येवर अवलबंून राहील. 52 योबेलास थोडीच वषेर् असतील
तर त्याने मूळ िंकमतीपकैी थोडाच भाग परत करावा. 53 त्याने आपल्या
मालकापाशी प्रत्येक वषीर् साळकरु प्रमाणे राहावे; तुमच्यासमोर त्याच्या
मालकाचा अिधकार कठोरपणाने तुम्ही त्याच्यावर चालू देऊ नये.

54 “जरी त्या माणसाला पुन्हा कोणी िवकत घेतले नाही, तरी तो
स्वततं्र होईल. योबेल वषीर् तो व त्याची मुलबाळे मुक्त होतील. 55 कारण
इस्राएल लोक माझे दास आहेत; त्या माझ्या दासांना मी िमसर देशातून
बाहेर आणले आहे. मी देव आहे!

ददेेवाच्यावाच्या आज्ञापालनाबद्दलआज्ञापालनाबद्दल िमळणारीिमळणारी आशीवार्दाचीआशीवार्दाची फळफळेे

“तुम्ही आपणासाठी मूतीर् करु नका; तसेच कोरीव मूतीर्
िंकवा स्मारक स्तभं आठवणींचा बुरुज-उभारु नका अथवा
पूजा करण्यासाठी आपल्या देशात, कोरीव पाषाण स्थापन

करु नका; कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे!
2 “तुम्ही माझ्या पिवत्र िवसाव्याच्या िदवसांची पिवत्र शब्बाथांची-

आठवण ठेवून ते पाळावे आिण माझ्या पिवत्र स्थांनािवषयी आदर
बाळगावा. मी परमेश्वर आहे!

3 “तुम्ही आठवण ठेवून माझ्या िनयमाप्रमाणे चालावे व माझ्या आज्ञा
पाळाव्या! 4 तुम्ही असे कराल तर मी तुमच्यासाठी योग्य वेळी पाऊस
पाडीन; जमीन आपले पीक देईल व मळ्यातील झाडे आपापली फळे
देतील. 5 तुम्ही द्राक्षांच्या हगंामापयर्ंत धान्याची मळणी करीत राहाल
आिण पेरणीच्या िदवसापयर्ंत द्राक्षांची तोडणी करीत राहाल. मग
खाण्याकिरता तुम्हाजवळ भरपूर अन्न असेल, आिण तुम्ही आपल्या
देशात सुरिक्षत राहाल. 6 मी तुमच्या देशाला शांतता देईन; तुम्ही
शांतीने झोपी जाल; तुम्हाला कोणाची भीती वाटणार नाही, मी िंहस्र
पशंूना तुमच्या देशाबाहेर ठेवीन आिण तुमच्या देशावर कोणी सनै्य चाल
करुन येणार नाही.

7 “तुम्ही तुमच्या शत्रूंचा पाठलाग कराल व त्यांचा पराभव कराल.
तुम्ही तुमच्या तलवारींनी त्यांचा वध कराल. 8 तुमच्यातील पांच जण
शभंरांना व शभंरजण दहा हजारांना पळवून लावतील. तुम्ही तुमच्या
शत्रूंचा पराभव कराल, व तुमच्या तलवारीने त्यांना ठार माराल.

9 “मग मी तुमच्याकडे वळेन व तुम्हाला भरपूर संतती देईन आिण
तुमच्याशी केलेला माझा करार पक्का करीन; 10 तुम्हाला मुबलक धान्य
िमळेल व ते वषर्भर पुरुन उरले. तुम्हाला नवीन धान्य आल्यावर जुने
बाहेर काढावे लागेल! म्हणजे नवीन धान्य ठेवावयास जागा िमळेल. 11

आणखी मी तुम्हामध्ये माझा पिवत्र मडंप टाकून वस्ती करीन;
तुम्हापासून मी जाणार नाही! 12 मी तुमच्याबरोबर चालेन आिण तुमचा
देव होईन, आिण तुम्ही माझे लोक व्हाल. 13 मी परमेश्वर तुमचा देव
आहे. िमसर देशात तुम्ही गुलाम होता. मी तुम्हाला िमसर देशातून बाहेर
काढले; गुलाम म्हणून काम करताना जड वजनांचा भार वाहून तुम्ही
वाकून गेला होता. परतंु तुमच्या खांद्यावरील जोखड मोडून मी तुम्हाला
पुन्हा ताठ चालवले आहे!

ददेेवाच्यावाच्या आज्ञाभआज्ञाभंगंाबद्दलगाबद्दल िमळणारीिमळणारी िशक्षािशक्षा

14 “परतंु जर तुम्ही माझे ऐकले नाही व माझ्या आज्ञा पाळल्या
नाहीत तर मग ह्या वाईट गोष्टी तुम्हावर येतील. 15 तुम्ही जर माझे
िनयम मानण्यास व माझ्या आज्ञा पाळण्यास नकार द्याल तर मग तुम्ही
माझा करार मोडाल. 16 तुम्ही तसे कराल तर मग तुम्हावर भयकंर
संकटे येतील असे मी करीन; क्षयरोग व ताप ह्यांनी मी तुम्हाला पीडीन;
ती तुमची दृष्टी नष्ट करतील, व तुमचा जीव घेतील; तुम्ही िबयाणे पेराल
पण तुम्हाला यश िमळणार नाही-तुम्हाला पीक िमळणार नाही-आिण
तुमचे शत्रू तुमचे धान्य खाऊन टाकतील. 17 मी तुमच्यािवरुद्ध होईन,
म्हणून तुमचे शत्रू तुमचा पराभव करतील; आिण कोणी तुमचा पाठलाग
करत नसतानाही तुम्ही पळाल.

18 “ह्या नतंरही जर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळणार नाही; तर तुमच्या
पापाबद्दल मी तुम्हाला सातपट िशक्षा करीन. 19 मी तुमच्या बळाचा गवर्
मोडून टाकीन; तुमचे आकाश लोखडंासारखे व तुमची जमीन
िपतळेसारखी करीन. 20 तुम्ही खूप कष्ट कराल पण त्याचा काही
उपयोग होणार नाही; कारण तुमची जमीन पीक देणार नाही व तुमची
झाडे फळे देणार नाहीत.

21 “तरी सुध्दा अद्याप तुम्ही माझ्यािवरुद्ध वागाल व माझ्या आज्ञा
पाळण्यास नकार द्याल तर मी तुम्हाला तुमच्या पापांच्या मानाने सातपट
अिधक ताडण करीन! तुम्ही जेवढी अिधक पापे कराल तेवढी अिधक
िशक्षा पावाल! 22 मी तुमच्यावर िंहस्त्र पशू पाठवीन आिण ते तुमच्या
मुलांबाळांना तुमच्यापासून घेऊन जातील; ते तुमच्या गुराढोरांचा नाश
करतील; ते तुमच्या अनेक लोकांना मारुन टाकतील, व त्यामुळे तुमचे
रस्ते ओस पडतील!

23 “एवढे करुनही तुम्हाला अद्दल घडली नाही आिण तुम्ही
माझ्यािवरुद्धच वागलात, 24 तर मीही तुमच्यािवरुद्ध होईन आिण मी,
होय मी परमेश्वर तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला सातपट ताडण करीन. 25

तुम्ही माझा करार मोडला म्हणून मी तुम्हाला िशक्षा करीन; तुमच्यावर
सनै्ये चालून येतील असे मी करीन; सुरिक्षततेसाठी तुम्ही तुमच्या नगरात
जाल पण तेव्हा मी तुमच्यावर मरीचा रोग पसरवीन; तुमचे शत्रु तुमचा
पराभव करतील. 26 मी तुम्हाला धान्याचा फार थोडा वाटा देईन; तेव्हा
दहा स्त्रीया एकाच चुलीवर तुमची भाकर भाजतील व ती तुम्हाला तोलून
देतील; ती तुम्ही खाल तुमचे पोट भरणार नाही-तुम्ही भुकेलेच राहाल!

27 “एवढे सवर् करुनही तुम्ही माझे ऐकले नाही व तुम्ही माझ्यािवरुद्ध
वागला, 28 तर मात्र खरोखर मी माझा राग तुम्हाला दाखवीन! मी, होय
मी परमेश्वर तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला सातपट िशक्षा करीन! 29

तुमच्या मुलांचे व मुलींचे मांस खाण्याची तुम्हावर पाळी येईल. 30

तुमच्या पुजेची उच्चस्थाने मी नष्ट करीन; तुमच्या धूपवेद्या फोडून टाकीन
आिण तुमच्या मूतीर्च्या मढ्यांवर तुमची मढी टाकीन; मला तुमचा वीट
येईल. 31 मी तुमची नगर ेनष्ट करीन, तुमची पिवत्र स्थळे ओसाड
करीन. तुमच्या सुवािसक अपर्णांचा वास घेणे मी बदं करीन. 32 मी
तुमचा देश ओसाड करीन; हे पाहून तुमच्या देशात राहाण्यास येणारे
तुमचे शत्रू चिकत होतील. 33 परराष्ट्र ांमध्ये मी तुमची पांगापांग करीन; मी
माझी तलवार उपसून तुमचा नायनाट करीन; तुमचा देश ओसाड होईल
आिण तुमच्या शहरांचा नाश होईल.

34 “तुम्हाला तुमच्या शत्रूच्या देशात नेतील; तुमचा देश ओसाड
होईल. तेव्हा अखेरीस तुमच्या देशाला िवसावा िमळेल. तो शब्बाथाचा
िवसावा उपभोगील. 35 देश ओसाड असे पयर्ंत तुम्ही राहात असताना
तुमच्या शब्बाथांनी त्याला िदला नाही इतका िवसावा त्याला िमळेल. 36

तुमच्यातील जे जगूनवाचंून उरतील त्यांचे धयैर् आपल्या शत्रूंच्या देशात
खचेल; त्यांना प्रत्येक गोष्टीची भीती वाटेल; वाऱ्याने उडिवल्या जाणाऱ्या
पानाप्रमाणे ते इकडे ितकडे संभोवार पळतील; कोणी तलवार घेऊन
पाठीस लागल्याप्रमाणे ते पळतील. कोणी पाठीस लागले नसतानाही ते
पळतील. 37 कोणी तलवार घेऊन पाठीस लागल्याप्रमाणे ते पळतील व
कोणी त्यांच्यामागे लागले नसतानाही पळाल्यामुळे ते अडखळून
एकमेंकावर पडतील.

“तुमच्या शत्रूिवरुद्ध उभे ठाकण्याइतके बळ तुमच्यात नसणार. 38

राष्ट्र ाराष्ट्र ात पांगून तुमच्या शत्रूंच्या देशात तुम्ही नाहीसे व्हाल. 39 तेव्हा
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जगूनवाचून उरलेले त्यांच्या शत्रूंच्या देशात आपल्या पापामुळे खगंत
जातील आिण त्यांचे वाडवडील ज्याप्रमाणे त्यांच्या पापात खगंले
त्याप्रमाणे ते आपल्या पापात खगंत जातील.

माणसालामाणसाला ननेेहमीहमी आशाआशा असतअसतेे

40 “परतंु कदािचत् ते आपली पापे व आपल्या वाडवडीलांची पापे
कबूल करतील. ते माझ्यािवरुद्ध गेले हेही ते कदािचत् कबूल करतील.
त्यांनी माझ्यािवरुद्ध पाप केले हेही ते कदािचत् मान्य करतील. 41 मी,
त्यांच्यािवरुद्ध होऊन, त्यांना त्यांच्या शत्रूंच्या देशात आणले असे ते
कबूल करतील आिण त्यांचे अशुद्ध-बेसुनत-हृदय लीन होऊन ते
आपल्या पापाबद्दलची िशक्षा मान्य करतील. 42 तेव्हा मग मी याकोब,
इसहाक व अब्राहाम ह्यांच्याशी केलेल्या कराराची आठवण करीन व त्या
देशाचीही आठवण करीन.

43 “त्यांचा देश त्यांच्यावाचून ओस पडेल आिण ओस असे पयर्ंत तो
आपल्या शब्बाथांचा िवसावा उपभोगीत राहील; मग जगूनवाचून
रािहलेले आपल्या पापाबद्दलची िशक्षा मान्य करतील; त्यांनी माझ्या
िनयमांना व िवधींना तुच्छ लेखून ते पाळले नाहीत म्हणून त्यांच्या
दषु्टतेबद्दल त्यांना िशक्षा झाली हे त्यांना समजेल. 44 त्यांनी खरोखर
पाप केले; पण त्यांच्यापासून मी आपले तोंड िफरवणार नाही; ते
आपल्या शत्रूंच्या देशात असले तरी मी त्यांचे ऐकेन. मी त्यांना समूळ नष्ट
करणार नाही. त्यांच्याशी केलेला करार मी मोडणार नाही, कारण मी
परमेश्वर त्यांचा देव आहे! 45 त्यांच्याकिरता मी त्यांच्या वाडविडलांशी
केलेल्या कराराची आठवण करीन, कारण मी त्यांचा देव व्हावे म्हणून
त्यांच्या वाडविडलांना िमसर देशातून बाहेर आणले आिण हे सवर् इतर
राष्ट्र ांनी पािहले आहे. मी परमेश्वर आहे!”

46 हे िवधी, िनयम व िनबर्ध परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी िदले. हे
िनयम परमेश्वर व इस्राएल लोक ह्यांच्यामधील करार आहे. हे िनयम
परमेश्वराने सीनाय पवर्तापाशी मोशेला िदले ते हेच होत मोशेने हे िनयम
इस्राएल लोकांना सांिगतले.

नवसनवस महत्वाचमहत्वाचेे आहआहेेतत

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना सांग:
एखाद्या माणसाने परमेश्वराला मानवाचा िवशेष नवस केला
तर त्या माणसाचे मोल याजकाने येणेप्रमाणे ठरवावे: 3 वीस

ते साठ वषेर् वयाच्या आतील पुरुषाचे मोल पिवत्रस्थानातील शेकेलाच्या
चलनाप्रमाणे पन्नास शेकेल रुपे आसावे, 4 आिण त्याच वयाच्या स्त्रीचे
मोल तीस शेकेल रुपे असावे; 5 मुलगा पांच वषेर् ते वीस वषार्ंच्या
आतील वयाचा असेल तर त्याचे मोल वीस शेकेल रुपे व मुलीचे दहा
शेकेल रुपे असावे. 6 मुलगा एक मिहन्याहून मोठा व पांचवषार्हून लहान
असला तर त्याचे मोल पांच शेकेल रुपे व मुलीचे तीन शेकेल रुपे
असावे. 7 साठ वषेर् वा साठ वषार्हून अिधक वषेर् वयाच्या पुरुषाचे मोल
पधंरा शेकेल रुपे व स्त्रीचे दहा शेकेल रुपे असावे.

8 “परतंु तू ठरिवलेले मोल न देण्याइतका कोणी गरीब असेल तर
त्याला याजकापुढे आणावे; आिण याजकाने नवस करणाऱ्याच्या
ऐपतीप्रमाणे नवसाच्या मानवाचे मोल ठरवावे.

परमपरमेेश्वरालाश्वराला द्यावयाच्याद्यावयाच्या ददेेणग्याणग्या

9 “काही पशू परमेश्वराला अपर्ण करता येतात त्यापकैी कोणी एखाद्या
पशूचा नवस केला तर परमेश्वराला अपार्वयाचा असा प्रत्येक प्राणी पिवत्र
समजावा. 10 त्याने तो बदलू नये िंकवा त्याच्या ऐवजी दसुर ेकाही
देण्याचा प्रयत्न करु नये. त्याने वाईट पशू ऐवजी चांगला िंकवा
चांगल्याबद्दल वाईट असा बद्दल करंू नये त्याने जर तसा बदल
करण्याचा प्रयत्न केला तर मग ते दोन्ही पिवत्र होतील व दोन्ही
परमेश्वराच्या मालकीचे होतील.

11 “काही पशू परमेश्वराला अपर्ण करावयास योग्य नसतात-ते अशुद्ध
असतात-कोणी अशुद्ध पशंूपकैी एखादा परमेश्वराला अपर्ण करावयास
आणला तर त्याने तो याजकाकडे आणावा. 12 तो पशू चांगला असो
िंकवा वाईट असो याजकाने त्याचे मोल ठरवावे; याजक ठरवील ते त्याचे

मोल समजावे. 13 पण नवस करणाऱ्याला तो पशू सोडवावयाचा असला
तर त्या िंकमतीत आणखी एकपचंमांश भर घालून त्याने तो सोडवावा.

घराचघराचेे मोलमोल

14 “एखाद्याने आपले घर परमेश्वराला वािहले तर ते चांगले असो
िंकवा वाईट असो याजकाने त्या घराचे मोल ठरवावे; याजक ठरवील ते
त्याचे मोल समजावे. 15 परतंु घर वाहणाऱ्याला ते सोडवून परत
घ्यावयाचे असेल तर त्याने, याजकाने ठरिवलेल्या िंकमतीत एकपचंमांश
भर घालून ते सोडवावे; मग ते घर त्याचे होईल.

मालमत्तेचमालमत्तेचेे मोलमोल

16 “एखाद्याने आपल्या शेतीचा काही भाग परमेश्वराला वािहला तर
त्यात िकती िबयाणे पेरले जाते त्यावरुन त्याचे मोल ठरले; एक होमर
सुमार ेसहा बुशेल जवासाठी पन्नास शेकेल रुपे अशी िकमत असावी. 17

योबेल वषार्पासून त्याने आपले शेत देवाला वािहले तर याजक ठरिवल
त्याप्रमाणे त्याचे मोल होईल. 18 परतंु योबेल वषार्नतंर जर एखाद्याने
आपले शेत परमेश्वराला वािहले तर पुढच्या योबेल वषार्पयर्ंत िजतकी वषेर्
उरली असतील िततक्या वषार्चा िहशोब करुन याजकाने त्याचे नक्की
मोल ठरवावे. 19 शेत वाहणाऱ्याला, मोल देऊन आपले शेत सोडवून
परत घ्यावयाचे असले तर त्याच्या ठरिवलेल्या िंकमतीत एकपचंमांश भर
घालून त्याने ते सोडवावे. मग ते शेत परत त्याच्या मालकीचे होईल. 20

त्याने ते शेत सोडिवले नसेल िंकवा दसुऱ्या कोणाला ते िवकले असेल
तर त्या पिहल्या मालकाला ते सोडवून घेता येणार नाही; 21 पण योबेल
वषीर् ते शेत परत िवकत घेतले नाही तेव्हा पूणर्पणे समिर्पत केलेल्या
शेताप्रमाणे परमेश्वराकिरता ते पिवत्र ठरले, अथार्त ते याजकाचे कायमचे
वतन होईल!

22 “स्वतःच्या कुळाचे नसलेले म्हणजे एखाद्याने स्वतः खरदेी केलेले
शेत त्याला परमेश्वराकिरता अपर्ण करावयाचे असेल. 23 तर याजकाने
योबेल वषार्पयर्ंत त्याचा िहशोब करावा व िजतके मोल ठरले िततके
परमेश्वराकिरता पिवत्र समजून त्याने त्याच िदवशी ते देऊन टाकावे. 24

ज्याच्याकडून त्याने ते शेत पिहल्यांदा खरदेी केलेले असेल म्हणजे
ज्याच्या वतनाचे ते असेल त्याच्या ताब्यात ते योबेल वषीर् परत जावे.

25 “मोल देताना ते पिवत्रस्थानातील चलनाप्रमाणे ठरिवलेले असावे.
शेकेल म्हणजे वीस गेरा.

पशपशंंूचूचेे मोलमोल

26 “लोकांना गुरढेोर,े शेरडेमेढंर ेिवशेष देणग्या म्हणून अपर्ण करता
येतील परतंु त्यापकैी प्रथम जन्मलेला नर परमेश्वराचा ठरलेला आहेच;
त्याला, ते िवशेष भेट म्हणून वाहू शकणार नाहीत. 27 तो प्रथम
जन्मलेला नर अशुद्ध पशंूपकैी असला तर याजकाने ठरिवलेल्या मोलात
एकपचंमांश भर घालून अपर्ण करणाऱ्याने तो सोडवावा; पण तो सोडवीत
नसला तर याजकाने ठरिवलेल्या िंकमतीला तो िवकून टाकावा.

िवशिवशेेषष ददेेणगीणगी

28 “लोक परमेश्वराला काही िवशेष देणगी देतात, ती देणगी माणसे,
पशू िंकवा वतनांची शेते ह्या प्रकारची असेल; ती देणगी परमेश्वराचीच
आहे; ती सोडवून परत घेता येणार नाही िंकवा िवकता येणार नाही. 29

ती वािहलेली िवशेष देणगी मानव प्राण्यांपकैी असेल तर त्या मानवाला
सोडवून घेता येणार नाही; त्याचा अवश्य वध करावा.

30 “भूमीच्या सवर् उत्पन्नाचा एकदशांश भाग म्हणजे शेतातील सवर्
उपज आिण झाडे वेली ह्यांची फळे ह्यांचा एकदशांश भाग परमेश्वराकिरता
आहे. 31 म्हणून एखाद्याला आपला एकदशांश भाग सोडवून घ्यावयाचा
असला तर त्याच्या िंकमतीत एकपचंमांशाची भर घालून त्याने तो
सोडवावा.

32 “गुरढेोर िंकवा शेरडेमेंढर ेअशा प्रत्येक दहांपकैी एक पशू याजक
घेईल. प्रत्येक दहावे जनावर परमेश्वराचे असेल. 33 िनवडलेला पशू
चांगला आहे िंकवा वाईट आहे ह्या िवषयी त्याच्या धन्याने िंचता करु नये
िंकवा त्याला बदलू नये; त्याने बदल करावयाचे ठरिवले तर मग तो पशू व
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त्याच्या बदलीचा पशू असे दोन्ही पशू परमेश्वराकिरता पिवत्र होतील;
िंकमत देऊन ते सोडिवता येणार नाहीत.”

34 परमेश्वराने इस्राएल लोकांकिरता सीनायपवर्तावर मोशेला िदलेल्या
आज्ञा ह्याच होत.
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गणनागणना

मोशमोशेे इस्राएलइस्राएल लोकांचीलोकांची िशरगणतीिशरगणती करतोकरतो

इस्राएल लोक िमसर देशातून िनघाल्यावर दसुऱ्या वषार्च्या
दसुऱ्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी सीनाय रानातील
दशर्नमडंपात परमेश्वर मोशेशी बोलला; तो म्हणाला, 2 “सवर्

इस्राएल लोकांची िशरगणती कर; प्रत्येक पुरुषाचे नांव, त्याचे कूळ आिण
त्याच्या वाडविडलांचे घराणे ह्यांच्यासह त्यांच्या नावांची यादी कर. 3

वीस वषार्चे िंकवा त्याहून अिधक वयाचे िजतके पुरुष यदु्धास लायक
असतील त्या सवार्ची त्यांच्या दलाप्रमाणे तू आिण अहरोन िमळून गणती
करा. 4 प्रत्येक वंशातला एकजण तुम्हाला मदत करील तो त्या वंशाचा
प्रमुख असेल. 5 तुमच्याबरोबर राहून तुम्हाला मदत करणाऱ्यांची नावे
ही:
रऊबेन वंशातला शदेयरुाचा मुलगा अलीसूर;
6 िशमोन वंशातला सुरीशादचैा मुलगा शलूिमयेल;
7 यहुदा वंशातला अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन;
8 इस्साखार वंशातला सुवाराचा मुलगा नथनेल;
9 जबुलून वंशातला हेलोनाचा मुलगा अलीयाब;
10 योसेफ पुत्राच्या वंशात म्हणजे एफ्राइम वंशातला अम्मीहूदाचा
मुलगा अलीशामा, आिण मनश्शे वंशातला पदाहसुराचा मुलगा
गमलीयेल.
11 बन्यामीन वंशातला गदोनीचा मुलगा अबीदान;
12 दान वंशातला आम्मीशद्दैचा मुलगा अहीएजर;
13 आशेर वंशातला आक्रानाचा मुलगा पागीयेल;
14 गाद वंशातला दगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप;
15 नफताली वंशातला एनानाचा मुलगा अहीरा;”

16 हे सवर्जण आपापल्या घराण्याचे प्रमुख होते; लोकांनीही त्यांना
आपापल्या कुळाचे सरदार म्हणून िनवडले. 17 प्रमुख म्हणून
िनवडलेल्या ह्या सवार्ंना मोशे व अहरोन ह्यांनी आपल्याबरोबर घेतले;
18 आिण त्यांनी सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र जमिवले; मग त्यांच्या
कुळांप्रमाणे व त्यांच्या घराण्यांप्रमाणे त्यांची नोंद करण्यात आली. वीस
िंकवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्यांची यादी करण्यात आली. 19

परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे त्याने सीनाय
रानात त्यांची गणती केली.

20 इस्राएलाचा ज्येष्ठ पुत्र-थोरला मुलगा-रऊबेन ह्याच्या वंशाचे लोक
म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची घराणी त्यांची गणना
करण्यात आली. ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्यापेक्षा
अिधक वयाचे असून सनै्यात दाखल होण्यास लायक होते त्यांची
यादी करण्यात आली; त्यांची यादी घराणी आिण कुळे ह्यांच्याप्रमाणे
करण्यात आली. 21 ती मोजदाद एकूण शेहेचाळीस हजार पाचशे
भरली.
22 िशमोन वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्यापेक्षा
अिधक क्याचे असून सनै्यात दाखल होण्यास लायक होते त्यांची
यादी करण्यात आली; 23 ती मोजदाद एकूण एकुणसाठ हजार तीनशे
भरली.
24 गाद वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची
घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्यापेक्षा अिधक क्याचे
असून सनै्यात दाखल होण्यास लायक होते त्यांची यादी करण्यात
आली; 25 ती मोजदाद एकूण पचेंचाळीसहजार सहाशे पन्नास भरली.

26 यहुदा वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्यापेक्षा
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते, त्या सवार्ची
नोंद करण्यात आली; 27 ती मोजदाद एकूण चौऱ्याहत्तर हजार सहाशे
भरली.
28 इस्साखार वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ची
नोंद करण्यात आली; 29 ती मोजदाद एकूण चोपन्न हजार चारशे
भरली.
30 जबुलून वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची
नोद करण्यात आली; 31 ती मोजदाद एकूण सत्तावन्न हजार चारशे
भरली.
32 योसेफ पुत्रांपकैी एफ्राइम वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व
त्यांच्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व
त्याहून अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या
सवार्ंची नोंद करण्यात आली; 33 ती मोजदाद एकूण चाळीस हजार
पाचशे भरली.
34 मनश्शे वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची
नोंद करण्यात आली; 35 ती मोजदाद एकूण बत्तीस हजार दोनशे
भरली.
36 बन्यामीन वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची
नोंद करण्यात आली; 37 ती मोजदाद एकूण पस्तीस हजार चारशे
भरली.
38 दान वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची
घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून अिधक वयाचे
असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची नोंद करण्यात
आली; 39 ती मोजदाद एकूण बासष्ट हजार सातशे भरली.
40 आशेर वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची
नोंद करण्यात आली; 41 ती मोजदाद एकूण एकेचाळीस हजार
पाचशे भरली.
42 नफताली वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पुरुष वीस वषार्चे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक होते त्या सवार्ंची
नोंद करण्यात आली. 43 ती मोजदाद एकूण त्रेपन्न हजार चारशे
भरली.
44 मोशे, अहरोन आिण इस्राएलांच्या प्रत्येक घराण्यातील एक प्रमुख

असे बारा नेते, ह्यांनी ही मोजदाद केली. 45 त्यांनी वीस वषार्ंचे व त्याहून
अिधक वयाचे असून सनै्यात सेवा करण्यास लायक असलेल्या प्रत्येक
पुरुषाची त्याच्या वाडविडलांच्या घराण्याप्रमाणे नोंद केली. 46 ती
मोजदाद एकूण सहा लाख तीन हजार पाचशे पन्नास भरली.
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47 इस्राएल लोकांबरोबर लेवी कुळांच्या दलातील लोकांची करण्यात
आली नाही. 48 परमेश्वराने मोशेला सांिगतले होते की, 49 “लेवी
कुळांच्या दलातील लोकांची गणती करु नको िंकवा इतर इस्राएल
लोकांच्या गणतीत त्यांचा समावेश करंु नको; 50 लेवी लोकांना सांग की
आज्ञापटाच्या पिवत्र िनवास मडंपाबद्दल ते जबाबदार आहेत; पिवत्र
िनवासमडंप व त्याबरोबर त्यातील सवर् सामानाची त्यांनी काळजी
घ्यावी. पिवत्रिनवास मडंप व त्यातील सवर् सामान त्यांनी वाहून न्यावे.
त्यांनी आपले तबंू पिवत्र िनवास मडंपाभोवती ठोकावेत आिण त्याची
िनगा राखावी. 51 जेव्हा जेव्हा पिवत्र िनवास मडंप हलवावयाचा असेल
तेव्हा तेव्हा तो लेवी लोकांनीच उतरावा व तो उभारताना लेवी लोकांनीच
तो उभा करावा; त्याची िनगा राखणे हे त्यांचेच काम आहे; लेवी
कुळापकैी नसलेला कोणी जर पिवत्रिनवास मडंपाच्या सेवेचा प्रयत्न करु
लागलां तर त्याला िजवे मारावे. 52 इस्राएल लोकांपकैी प्रत्येकाने
आपापले तबंू आपापल्या दलाप्रमाणे आपापल्या छावणीत आपापल्या
कुळाच्या िनशाणाजवळ ठोकावेत. 53 परतंु लेवी लोकांनी आपले तबंू
पिवत्रिनवास मडंपाच्या सभोंवती ठोकावेत; त्यांनी आज्ञापट असलेल्या
पिवत्र िनवासमडंपाचे रक्षण करावे म्हणजे इस्राएल लोकांवर संकट येणार
नाही.”

54 परमेशवराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर्
काही केले.

छावणीचीछावणीची व्यवस्थाव्यवस्था

परमेश्वर, मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांनी
दशर्नमडंपाभोवती आपापले तबंू ठोकावेत; प्रत्येक दलाला
आपले स्वतःचे िनशाण असावे आिण प्रत्येकाने आपापल्या

दलाच्या िनशाणाजवळ आपला तबंू ठोकावा.
3 “यहुदावंशाच्या छावणीचे िनशाण उगवत्या सूयार्च्या िदशेला म्हणजे
पूवर् िदशेला असावे. यहुदावंशातील सवर् लोकांनी आपली छावणी त्या
िनशाणाजवळ ठोकावी. अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन हा यहुदावंशाचा
प्रमुख सरदार असावा. 4 त्याच्या दलात चौऱ्याहत्तर हजार सहाशे लोक
होते.
5 “इस्साखार वंशाच्या लोकांनी यहुदावंशाच्या छावणी शेजारी आपली
छावणी ठोकावी. सुवाराचा मुलगा नथनेल हा इस्साखारवंशाचा प्रमुख
सरदार असावा. 6 त्याच्या दलात चोपन्न हजार चारशे लोक होते.
7 “जबुलून वंशाच्या लोकांनीही यहुदावंशाच्या छावणीनतंर जवळच
आपली छावणी उभारावी. हेलोनाचा मुलगा अलीयाब हा जबुलून वंशाचा
प्रमुख सरदार असावा. 8 त्याच्या दलात सत्तावन्न हजार चारशे लोक
होते.
9 “यहुदावंशाच्या छावणीत एकूण एक लाख शहाऐशंी हजार चारशे लोक
होते. ते त्यांच्या कुळाप्रमाणे िवभागलेले होते. इस्राएल लोकांनी एका
िठकाणाहून दसुऱ्या िठकाणाकडे प्रवास किरताना यहुदावंशाच्या दलाने
सवार्त पुढे चालावे.
10 “पिवत्रिनवास मडंपाच्या दिक्षण बाजूस रऊबेन वंशाच्या छावणीचे
िनशाण असावे. प्रत्येक गटाने आपापल्या िनशाणाजवळ आपली छावणी
उभारावी. शदेउराचा मुलगा अलीसूरहा रऊबेन वंशाचा प्रमुख सरदार
असावा. 11 त्याच्या दलात शेहेचाळीस हजार पाचशे लोक होते.
12 “िशमोन वंशातल्या कुळांनी रऊबेन वंशाच्या छावणी शेजारी आपली
छावणी उभारावी. सुरीशादचैा मुलगा शलूमीयेल हा िशमोन वंशाचा प्रमुख
सरदार असावा. 13 त्याच्या दलात एकोणसाठ हजार तीनशें लोक होते.
14 “गादवंशाच्या कुळांनीही रऊबेन वंशाच्या छावणी जवळ आपली
छावणी उभारावी. रगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप हा गाद वंशाचा प्रमुख
सरदार असावा. 15 त्याच्या दलात पचेंचाळीस हजार सहाशें पन्नास
लोक होते.
16 “रऊबेनच्या छावणीत कुळांप्रमाणे एकंदर एक लाख एकावन्न हजार
चारशें पन्नास लोक होते. इस्राएल लोकांचा मुक्काम हलिवताना
रऊबेनच्या दलातील लोकांनी दसुऱ्या क्रमांकावर चालावे.
17 “त्यानतंर इस्राएलचे लोक हालल्यावर लेवीच्या लोकांनी मुक्काम
हलवावा (यहूदा आिण रऊबेन नतंर) दशर्नमडंप त्यांच्याबरोबर असावा
व तो इतर छावण्याच्या लोकांच्या मध्ये असावा. प्रवास करताना

छावण्या ज्या क्रमाने िनघतात त्याच क्रमाने मुक्काम करताना त्यांनी
आपापल्या छावण्या ठोकाव्यात. प्रत्येक माणसाने आपल्या कुळाच्या
िनशाणाजवळ राहावे.
18 “एफ्राइम वंशाच्या छावणीचे िनशाण पिश्चम बाजूस असावे व त्याच्या
कुळातल्या लोकांनी आपली छावणी तेथे उभारावी. अम्मीहुदाचा मुलगा
अलीशामा एफ्राइम वंशाचा प्रमुख सरदार असावा. 19 त्याच्या दलात
चाळीस हजार पाचशे लोक होते.
20 “मनश्शेवंशाच्या दलाने एफ्राइम वंशाच्या छावणी शेजारी आपली
छावणी ठोकावी. पदासुराचा मुलगा गमलीयेल हा मनश्शेवंशाचा प्रमुख
सरदार असावा. 21 त्याच्या दलात बत्तीस दोनशें लोक होते.
22 “बन्यामीन वंशाच्या दलानेही एफ्राइमाच्या दलाशेजारी आपली
छावणी ठोकावी. बन्यामीन वंशाच्या प्रमुख सरदार िगदोनीचा मुलगा
अबीदान हा असावा. 23 त्याच्या दलात पस्तीस हजार चारशें लोक
होते.
24 “एफ्राइम वंशाच्या छावणीत एकण एक लाख आठ हजार शभंर लोक
होते. इस्राएल लोकांचा मुक्काम हलिवताना एफ्राइम वंशाचा ितसरा
क्रमांक असावा.
25 “दान वंशाच्या छावणीचे िनशाण उत्तरकेडील बाजूस असावे. त्यांच्या
कुळातल्या लोकांनी आपल्या दलाची छावणी तेथे उभारावी.
अम्मीशादचैा मुलगा अहीयेजर हा दानवंशाचा सरदार असावा. 26

त्याच्या दलात बासष्ट हजार सातशें लोक होते.
27 “आशेर वंशाच्या दलाने दान वंशाच्या छावणी शेजारी आपली
छावणी उभारावी. आक्रानाचा मुलगा पगीयेल हा आशेर वंशाचा सरदार
असावा. 28 त्याच्या दलात एकेचाळीस हजार पाचशे लोक होते.
29 “नफताली वंशाच्या कुळांनीही दान वंशाच्या छावणीजवळ आपली
छावणी उभारावी. एनानाचा मुलगा अहीरा हा नफताली वंशाचा पुढारी
असावा. 30 त्याच्या दलात त्रेपन्न हजार चारशें लोक होते.
31 “दान वंशाच्या छावणीत एक लाख सत्तावन्न हजार सहाशें लोक
होते. इस्राएल लोकांचा तळ िठकिठकाणाहून हलिवताना दानवंशाच्या
कुळांनी सवार्त शेवटी चालावे. प्रत्येक माणसाने आपल्या कुळाच्या
िनशाणाजवळ राहावे.”

32 अशी ही इस्राएल लोकांची मडंळी होती. त्यांच्या वंशात त्यांच्या
कुळाप्रमाणे व त्यांच्या वाडविडलांच्या घराण्याप्रमाणे त्यांची गणती केली
तेव्हा त्यांची एकूण संख्या सहा लाख तीन हजार पाचशें पन्नास होती.
33 मोशेने परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे इस्राएल लोकांबरोबर लेवी लोकांची
गणती केली नाही.

34 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञाप्रमाणे सवर्काही इस्राएल
लोकांनी केले. प्रत्येक दलाने आपल्या िनशाणापाशी तळ िदला आिण
प्रत्येक जण आपापल्या कुळात व आपापल्या वाडविडलांच्या
घराण्यांच्या छावणीत रािहला.

अहरोनाचअहरोनाचेे ककुुटटंंुुबब याजकयाजक घराणघराणेे

परमेश्वर सीनाय पवर्तावर मोशेशी बोलला त्याकाळची अहरोन
व मोशे ह्यांची वंशावळ अशी:

2 अहरोनाला चार मुलगे होते. नादाब हा थोरला मुलगा,
त्यानतंरचे अबीहू, एलाजार व इथामार. 3 अहरोनाचे हे मुलगे याजक ह्यां
नात्याने परमेश्वराची पिवत्र सेवा करण्यासाठी िनवडले होते व त्यांचा
अिभषेक करण्यात आला होता; 4 परतंु नादाब व अबीहू परमेश्वराची
सेवा किरताना सीनाय रानात मरण पावले. त्यांनी परमेश्वराकिरता यज्ञ
अपर्ण केला परतंु त्यासाठी त्यांनी परमेशवराला मान्य नसलेल्या प्रकारे
अग्नीचा उपयोग केला. त्यांना मुलगे नव्हते म्हणून एलाजार व इथामर हे
आपला बाप अहरोन हयात असताना याजक होऊन परमेश्वराची सेवा
करीत असत.

ललेेवीवी याजकांचयाजकांचेे मदतनीसमदतनीस

5 परमेशवर मोशेला म्हणाला, 6 “लेवी वंशातील सवर् लोकांना
अहरोन याजकाकडे आण म्हणजे ते त्याचे मदतनीस होतील. 7 अहरोन
दशर्नमडंपात सेवा करताना लेवी लोक त्याला मदत करतील आिण
इस्राएल लोक परमेश्वराची सेवा करण्यास दशर्नमडंपात येतील तेव्हा त्या
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लोकांना मदत करतील. 8 इस्राएल लोकांनी दशर्नमडंपातील सवर्
वस्तूचे रक्षण करावे. ते त्यांचे काम आहे परतंु त्या वस्तूची िनगा
राखण्यामुळे लेवी लोक इस्राएल लोकांची मदत करतील. पिवत्रिनवास
मडंपात त्यांनी ह्याप्रकार ेसेवा करावी.

9 “लेवी लोकांना अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांच्या ताब्यात दे. त्यांना
सवर् इस्राएल लोकांनी अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांची मदत करण्यासाठी
िनवडले आहे.

10 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांची याजक म्हणून नेमणूक कर. त्यांनी
याजक म्हणून आपले सेवेचे काम करावे. कोणी दसुरा पिवत्र
वस्तूच्याजवळ येऊन सेवा करण्याचा प्रयत्न करु लागला तर त्याला
िजवे मारावे.”

11 परमेश्वर मोशेला आणखी म्हणाला, 12 “इस्राएल लोकांतील प्रथम
जन्मलेल्यांच्या ऐवजी मी आता माझी सेवा करण्यासाठी लेवी वंशातील
लोकांना िनवडून घेत आहे. लेवी माझेच असतील तेव्हा आता इतर
इस्राएल लोकांना त्यांचे प्रथम जन्मलेले मुलगे मला द्यावे लागणार
नाहीत. 13 जेव्हा तुम्ही िमसर देशात होता तेव्हा त्या िमसरच्या लोकांचे
प्रथम जन्मलेले मुलगे मी मारुन टाकले. त्याच िदवशी इस्राएल
लोकांतील पुरषांपकैी व पशूपकैी प्रथम जन्मलेले सवर् मी आपणासाठी
घेतले. ते माझेच आहेत. परतंु तुमची प्रथम जन्मलेली मुले तुमचीच
राहातील व फकत लेवी माझे होतील. मी परमेश्वर आहे.”

14 परमेश्वर सीनाय रानात पुन्हा मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 15

“लेवी वंशातील िजतके पुरुष व एक मिहन्याचे िंकवा त्याहून अिधक
वयाची मुले असतील त्यांची, त्यांच्या कुळाप्रमाणे व त्यांच्या
वाडविडलांच्या घराण्याप्रमाणे गणती कर.” 16 म्हणून मोशेने देवाची
आज्ञा मानून त्यांची गणती केली.

17 लेवीला गेषोर्न, कहाथ व मरारी नांवाचे तीन मुलगे होते.
18 प्रत्येक मुलगा अनेक कुळांचा पुढारी होता.
गेषोर्नाचे मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे; िलब्नी व िशमी.
19 कहाथाचे मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे हे: अम्राम, इसहार, हेब्रोन व
उजीयेल.
20 मरारीचे मुलगे त्यांच्या कुळाप्रमाणे हे: माहली व मूशी.

ही लेवी कुळातील घराणी होत.
21 गेषोर्नापासून िलब्नी व िशमी ही कुळे चालू झाली ही गेषोर्नी कुळे.

22 ह्या दोन कुळात एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वयाचे मुलगे व
पुरुष िमळून सात हजार पाचशे होते. 23 गेषोर्ने कुळांनी त्यांना
सांिगतल्याप्रमाणे पिश्चमेच्या बाजूस पिवत्र िनवासस्थानाच्या मागे आपले
डेर ेठोकले. 24 लायेलाचा मुलगा एल्यासाप हा गेषोर्नी घराण्याचा
सरदार होता. 25 दशर्न मडंपातील पिवत्र िनवास मडंप, बाह्य मडंप
आिण आच्छादन यांची िनगा राखण्याचे काम गेषोर्नी लोकांवर
सोपिवण्यात आले. दशर्न मडंपाच्या प्रवेश द्वारावरील पडद्याचीही िनगा
त्यांच्यावर सोपवली होती. 26 पिवत्र िनवास मडंप व वेदी ह्यांच्या
सभोंवतीच्या अगंणाचे पडदे, अगंणाच्या दाराचा पडदा, त्यांच्यासाठी
लागणार ेतणावे व इतर सामान ह्यांची िनगा राखण्याची जबाबदारी त्यांनी
घेतली.

27 कहाथापासून अम्राम, इसहार, हेब्रोन व उजीयेल ही कुळे चालू
झाली; ही कहाथी कुळे. 28 हया कुळात एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक
वयाचे मुलगे व पुरुष आठ हजार सहाशे होते. पिवत्रस्थळातील वस्तूची
िनगा राखण्याचे काम कहाथी कुळांना देण्यात आले. 29 त्यांना पिवत्र
िनवास मडंपाचा दिक्षणेकडचा भाग देण्यात आला, तेव्हा तेथे त्यांनी
आपली छावणी उभारली. 30 उजीयेलाचा मुलगा अलीसापान हा
कहाथी घराण्याचा पुढारी होता. 31 पिवत्र कराराचा कोश, मेज, दीपवृक्ष,
वेद्या, पिवत्र मडंपात सेवेसाठी असलेली पात्रे, पडदा व इतर सवर् सामान
ह्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.

32 अहरोनाचा मुलगा एलाजार याजक हा लेवी लोकांच्या पुढऱ्यांचा
पुढारी होता. पिवत्र वस्तूचे रक्षण करण्याचे काम ज्यांच्यावर सोपिवले
होते त्या सवार्ंवर देखरखे करणारा तो प्रमुख होता.

33 मरारीपासून माहली व मुशी ही घराणी चालू झाली ही मरारी कुळे.
34 ह्या कुळात एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वचाये मुलगे व पुरुष
सहा हजार दोनशें होते. 35 अबीहाईलाचा मुलगा सूरीएल हा मरारी
घराण्याचा पुढारी होता. ह्या कुळांना पिवत्र िनवास मडंपाच्या

उत्तरकेडचा भाग िदला होता तेव्हा त्यांनी तेथे आपल छावणी ठोकली.
36 मरारीवंशातील लोकांना पिवत्र िनवास मडंपाच्या फळ्या व त्यांचे
सवर् अडसर, खांब व उथळ्या आिण पिवत्र िनवास मडंपाच्या फळ्यांशी
िनगडीत अशा सवर् सामानाची िनगा राखण्याचे काम देण्यात आले; 37

तसेच पिवत्र िनवास मडंपाच्या अगंणासभोंवतीचे सवर् खांब, त्यांच्या
बठैका-उथळ्या-मेखा आिण तणाव्याचे दोर ह्यांची ही देखभाल करण्याचे
काम त्यांनी घेतले.

38 मोशे, अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांची छावणी दशर्नमडंपाच्या समोर
असलेल्या पिवत्र िनवास मडंपाच्या पूवेर्स होती. इस्राएल लोकांच्यावतीने
पिवत्र िनवासस्थानाच्या रक्षणाचे काम त्यांना देण्यात आले. सवर्
इस्राएलाकिरता त्यांनी हे काम केले. कोणी दसुरा पिवत्र
िनवासस्थानाजवळ आल्यास त्याला िजवे मारावे असा त्यांना आदेश
होता.

39 लेवी वंशातील एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वयाचे मुलगे व
पुरुष ह्यांची गणती करण्यास परमेश्वराने मोशे व अहरोन ह्यांना सांिगतले,
तेव्हा पुरुष लेवीयांची एकूण संख्या बावीस हजार भरली.

ललेेवीवी लोकलोक इस्राएलांच्याइस्राएलांच्या प्रथमप्रथम जन्मलजन्मलेेल्याल्या मुलांचीमुलांची जागाजागा घघेेताततात

40 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांपकैी िजतके प्रथम
जन्मलेले, एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वयाचे मुलगे व पुरुष
असतील त्यांच्या नांवाची एक यादी तयार कर; 41 आता मी इस्राएलाचे
प्रथम जन्मलेले मुलगे व पुरुष घेणार नाही, त्या ऐवजी मी परमेश्वर, लेवी
वंशाचे लोक घेईन, तसेच इस्राएल लोकांच्या प्रथम जन्मलेल्या पशंूच्या
ऐवजी लेवी लोकांच्या पशंूचे प्रथम जन्मलेले घेईन.”

42 तेव्हा मोशेने परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे केले, त्याने इस्राएल
लोकांच्या प्रथम जन्मलेल्या सवार्ची गणती केली. 43 मोशेने प्रथम
जन्मलेले एक मिहन्याचे व त्याहून अिधक वयाचे जे इस्राएल मुलगे व
पुरुष होते त्यांच्या नांवाची यादी केली. त्या यादीत बावीस हजार दोनशे
त्र्याहत्तर नांवे होती.

44 परमेश्वर मोशेला आणखी म्हणाला, 45 “मी परमेश्वर तुला अशी
आज्ञा देतो की इस्राएलांच्या प्रथम जन्मलेल्या ऐवजी तू लेवी लोक घे;
आिण इस्राएलांच्या पशू ऐवजी मी लेवी लोकांचे पशू घेतो, कारण लेवी
माझे लोक आहेत. 46 लेवी लोक बावीस हजार आहेत आिण इस्राएल
लोकांच्या कुळात प्रथम जन्मलेले बावीस हजार दोनशे त्र्याहत्तर आहेत.
म्हणजे इस्राएलातील प्रथम जन्मलेल्यांपकैी दोनशे त्र्याहत्तर मुलगे
अिधक िशल्लक राहातात. 47 त्यांना सोडवून घेण्यासाठी प्रत्येककडून
पिवत्र स्थानातील अिधकृत चलणाप्रमाणे पाच शेकेल चांदी प्रत्येकी 273
जणांसाठी घे. (एक शेकेल म्हणजे वीस गेरा) इस्राएल लोकांकडून ही
चांदी घे, 48 व ती अहरोन व त्याच्या मुलांना दे. इस्राएल लोकांनी
सोडिवलेल्या दोनशें त्र्याहत्तर प्रथम जन्मलेल्या लोकांनी िदलेले ते
सोडवणकुीचे पसेै होत.”

49 तेव्हा मोशेने त्या दोनशे त्र्याहत्तर लोकांकडून पसेै गोळा केले. ह्या
दोनशेत्र्याहत्तर लोकांची जागा घेण्यास लेवी लोकाकडे कोणी उरले
नव्हते. 50 इस्राएलांच्या प्रथम जन्मलेल्या ह्या लोकांकडून अिधकृत
पिवत्र स्थानातील चलनाप्रमाणे मोशेने एकूण एक हजार तीनशें पासष्ट
शेकेल चांदी गोळा केली. 51 परमेश्वराने सांिगतलेले मोशेने ऐकले व
त्याच्या आजे्ञप्रमाणे त्याने ती चांदी-ते पसेै-अहरोन व त्याच्या मुलांना
िदले.

कहाथीकहाथी ककुुळाचीळाची कामकामेे

परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 “लेवी लोकांपकैी
कहाथी कुळांच्या लोकांची त्यांच्या वाडविडलांच्या
घराण्याप्रमाणे गणती कर. (हे लोक लेवीच्या कुळापकैीच होते)

3 सनै्यात सेवा केलेल्या तीस ते पन्नास वषार्ंच्या पुरुषांची दशर्नमडंपात
सेवा करण्यासाठी गणती कर. 4 दशर्नमडंपातील परमपिवत्र वस्तूची
त्यांनी काळजी घ्यावी.

5 “इस्राएल लोक आपला तळ नवीन जागी हलिवतील तेव्हा अहरोन
व त्याच्या मुलांनी दशर्नमडंपात जाऊन अतंरपट खाली काढावा व त्याने
पिवत्र कराराचा कोश झाकावा. 6 मग त्यांनी ह्या सवार्वर तहशाच्या
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कातड्याचे आच्छादन घालावे व त्यावर संपूणर् िनळ्या रगंाचे कापड
पसरावे व मग कराराच्या कोशाला दांडे लावावे.

7 “मग त्यांनी पिवत्र मेजावर िनळ्या रगंाचे कापड पसरावे व त्यावर
तबके, धूपपात्रे, वाट्या व पेयापर्णे ओतण्याचे पेले ठेवावे; त्याचप्रमाणे
पिवत्र भाकरही त्यावर ठेवावी. 8 मग त्या सवार्ंवर िकरिमजी रगंाचे
कापड पसरावे व नतंर ते सवर् तहशाच्या उत्तम कातड्याने झाकून
टाकावे; त्यानतंर मेजाला दांडे बसवावे.

9 “मग त्यांनी दीपवृक्ष आिण त्यावरील िदवे, तसेच िदवे सतत तेवत
ठेवण्याकिरता लागणारी सवर् उपकरणे िचमटे, ताटल्या आिण
िदव्यासाठी लागणाऱ्या तेलाची सवर् पात्रे ही सवर् िनळ्या कापडाने
झाकावी. 10 मग ह्या सवर् वस्तू त्यांनी तहशाच्या उत्तम कातड्याने
लपेटून घ्याव्यात आिण हे सवर् वाहून न्यावयाच्या खांबांवर त्यांनी ठेवावे.

11 “त्यांनी सोन्याच्या वेदीवर िनळे कापड पसरावे. ते तहशाच्या
उत्तम कातड्याने झाकावे व मग वेदीला वाहून नेण्याचे दांडे बसवावे.

12 “मग पिवत्र स्थानातील उपासनेसाठी लागणारी सवर् उपकरणे
त्यांनी गोळा करावीत व ती िनळ्या कापडात गंुडाळावीत; त्यावर
तहशाच्या उत्तम कातड्याचे आच्छादन टाकावे आिण मग हे सवर् त्यांनी
वाहून नेणाऱ्या चौकटीवर ठेवावे.

13 “मग त्यांनी वेदीवरील सवर् राख काढून ती स्वच्छ करावी व
ितच्यावर जांभळ्या रगंाचे कापड पसरावे. 14 नतंर त्यांनी वेदीच्या
सेवेची सवर् उपकरणे म्हणजे अिग्नपात्रे, काटे, फावडी व कटोर ेहे वेदीचे
सवर् सामान गोळा करुन ते वेदीवर ठेवावे; मग ितच्यावर तहशाच्या उत्तम
कातड्याचे आच्छादन घालावे व मग ितला वाहून नेण्याचे दांडे
बसवावेत.

15 “अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी पिवत्रस्थानातील सवर् पिवत्र
वस्तूवर आच्छादन टाकण्याचे पूणर् करावे; मग कहाथी लोकांनी आत
जावे आिण त्या वस्तू वाहून नेण्याचे काम सुरु करावे; अशा प्रकार ेते
पिवत्र वस्तंूना स्पशर् करणार नाहीत आिण मरणार नाहीत.

16 “पिवत्र िनवासमडंप व त्यातील सवर् सामान व उपकरणे म्हणजे
पिवत्रस्थान व त्यातील िदव्यांना लागणार ेतेल. सुगधंी धूप, रोजची
अन्नापर्णे व अिभषेकाचे तेल ह्या सवार्ंची जबाबदारी अहरोन याजकाचा
मुलगा एलाजार ह्याने घ्यावी.”

17 परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाला, 18 “सावध राहा! कहाथी
लोकांचा नाश होऊदेऊ नका; 19 तुम्ही ही कामे करावीत म्हणजे मग
कहाथी लोक परम पिवत्र स्थानाजवळ जातील तेव्हा ते मरणार नाहीत;
अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांनी परमपिवत्रस्थानात जाऊन कहाथी
लोकांतील एकेका माणसाला त्याने कोणकोणत्यावस्तू वाहून न्याव्यात ते
सांगावे व ते दाखवावे. 20 जर तुम्ही असे करणार नाही तर मग कहाथी
लोक कदािचत आत जातील व पिवत्र वस्तू त्यांच्या नजरसे पडतील
आिण त्यांनी तसे क्षणभर जरी पािहले तरी ते मरतील.”

गगेेषोर्नीषोर्नी ककुुळाचीळाची कामकामेे

21 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 22 “गेषोर्न वंशातील पुरुषांची गणना
कर आिण त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची घराणी ह्यांच्याप्रमाणे
त्यांची यादी कर; 23 म्हणजे तीस ते पन्नास वषेर् वयाच्या ज्या लोकांनी
सनै्यात सेवा केली आहे अशा लोकांची गणती कर; दशर्नमडंपाची
देखभाल करण्याचे काम त्यांच्याकडे राहील.

24 “गेषोर्नी कुळांनी करावयाची सेवा व वाहावयाची ओझी ही अशी:
25 त्यांनी पिवत्र िनवासमडंपाचे पडदे, दशर्नमडंप व त्याचे आच्छादन
आिण तलमशा उत्तम कातड्याचे आच्छादन तसेच दशर्नमडंपाच्या
प्रवेशद्वाराचा पडदा, 26 पिवत्रिनवासमडंप व वेदी ह्यांच्या भोंवतीच्या
अगंणाच्या कनातीचे पडदे, तसेच अगंणाच्या प्रवेश दाराजा पडदा, सवर्
तणावे व त्यांच्याबरोबर लागणारी उपकरणे, हे सवर् सामान गेषोर्नी
कुळांनी वहावे; आिण ह्या सामानासंबधंी जे काही काम पडेल ते त्यांनी
करावे; 27 अहरोन आिण त्याचे मुलगे यांनी झालेल्या सवर् कामाची
पाहणी करावी. त्यांनी गेषोर्नी लोक जे जे वाहून नेतील आिण इतर जे
काही काम करतील त्यावरही नजर ठेवावी. तुम्ही त्यानी वाहावयाच्या
वस्तूची कल्पना त्यांना द्यावी. ते वाहून नेत असलेल्या वस्तूची
जबाबदारी त्यांच्यावर आहे असे त्यांना सांगावे 28 गेषोर्नी कुळातील

लोकांची दशर्नमडंपातली ही सेवा आहे. अहरोन याजकाचा मुलगा
इथामार ह्याच्यावर त्यांच्या कामाची जबाबदारी राहील.”

मरारीमरारी ककुुळाचीळाची कामकामेे

29 “मरारी वंशजांचीही, त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची घराणी
ह्या प्रमाणे गणती कर. 30 म्हणजे तीस ते पन्नास वषेर्च्या वयाच्या दलात
सेवा केलेल्या पुरुषांची गणती कर. हे लोक दशर्नमडंपातील िवशेष सेवा
करतील. 31 तुम्ही जेव्हा पुढील प्रवासासाठी िनघाल तेव्हा
दशर्नमडंपाचा सांगाडा वाहून नेण्याचे काम त्यांनी करावे. 32 तसेच
सभोंवतीच्या अगंणाचे खांब, उथळ्या, तबंूच्या मेखा, तणावे आिण
अगंणाच्या खांबासाठी लागणारी इतर उपकरणे, इत्यादी सवर्सामान
वाहून नेण्याचे काम मरारी लोकांचे आहे. त्या माणसांच्या नावांवी यादी
करा व प्रत्येकाने नेमके काय वाहून न्यायचे ते त्याला सांगा. 33

दशर्नमडंपाची कामे किरताना मरारी कुळातील पुरुषांनी ही सेवा करावी
त्यांच्या कामासाठी अहरोन याजकाचा मुलगा इथामार हा जबाबदार
राहील.”

ललेेवीवी ववंशंाचीशाची ककुुळळेे
34 मोशे, अहरोन व इस्राएल लोकांचे पुढारी ह्यांनी कहाथी लोकांची,

त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे गणती केली. 35 त्यांनी,
सनै्यात सेवा केलेल्या तीस ते पन्नास वषेर् वयाच्या पुरुषांची गणती केली.
दशर्नमडंपासाठी त्यांना खास काम िदले गेले होते.

36 हे काम करण्यास दोन हजार सातशे पन्नास कहाथी लोक पात्र
ठरले. 37 तेव्हा त्यांना दशर्नमडंपात पिवत्र सेवा करण्याचे काम देण्यात
आले. मोशे व अहरोन ह्यांनी, परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्या प्रमाणे हे
केले.

38 तसेच गेषोर्नी वंशजांचीही, त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी
ह्याप्रमाणे गणती करण्यात आली; 39 म्हणजे सनै्यात सेवा केलेल्या
तीस ते पन्नास वषेर् वयाच्या सवर् पुरुषांची गणती करण्यात आली. त्यांना
दशर्नमडंपासाठी करण्यासाठी िवशेष काम िदले गेले होते. 40 तेव्हा
दशर्नमडंपात काम करण्यास दोन हजार सहाशें तीस गेषोर्नी लोक पात्र
ठरले. 41 तेव्हा त्यांना दशर्नमडंपात पिवत्र काम देण्यात आले. मोशे व
अहरोन ह्यांनी, परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्याप्रमाणे हे केले.

42 त्याचप्रमाणे मरारी वंशजांचीही, त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे गणती करण्यात आली, 43 म्हणजे
सनै्यात सेवा केलेल्या तीस ते पन्नास वषेर् वयाच्या सवर् पुरुषांची गणती
करण्यात आली. 44 तेव्हा तीन हजार दोनशें मरारी लोक दशर्नमडंपात
काम करण्यास पात्र ठरले. 45 तेव्हा त्यांना त्यांचे िवशेष काम देण्यात
आले. मोशे व अहरोन ह्यांनी, परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्याप्रमाणे हे
केले.

46 तेव्हा मोशे, अहरोन व इस्राएलाचे पुढारी ह्यांनी सवर् लेवी लोकांची
गणती, त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे केली. 47 तीस ते
पन्नास वषेर् वय असलेल्या व सनै्यात सेवा केलेल्या पुरुषांची गणती
करण्यात आली; त्यांना दशर्नमडंपासाठी खास काम देण्यात आले.
इस्राएल लोकांचे प्रवासात दशर्नमडंप वाहून नेण्याचे िवशेष सेवेचे काम
त्यांना देण्यात आले. 48 त्यांची एकूण संख्या आठ हजार पांचशे ऐशंी
होती. 49 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे प्रत्येक माणसाची
गणती करण्यात आली; प्रत्येक माणसाला त्याने स्वतः करावयाचे काम
नेमून देण्यात आले व त्याने काय वाहून न्यावयाचे ते सांगण्यात आले. हे
सवर् परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे करण्यात आले.

स्वच्छतस्वच्छतेेससंबंबंधंीचधीचेे िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांनी आपली
छावणी आजारापासून रोगराईपासून स्वच्छ ठेवावी अशी मी
आज्ञा देतो: त्यांना सांग की कोणी महारोगी, कोणाला

कसल्याही प्रकारचा स्त्राव होत असेल व कोणी प्रेताला िशवल्यामुळे
अशुद्ध झालेला असल्यास अशा लोकांना त्यांनी छावणीच्या बाहेर
घालवून दयावे; 3 मग तो पुरुष असो िंकवा ती स्त्री असो त्यांना

गणना 4:7 92 गणना 5:3



6

छावणीच्या बाहेर काढावे म्हणजे मग छावणी आजार व िवटाळापासून
शुद्ध स्वच्छ राहील; कारण मी छावणीत तुमच्याबरोबर राहात आहे.”

4 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी
परमेश्वराची आज्ञा मानून त्या लोकांना छावणी बाहेर काढून टािकले.

अपराधाचीअपराधाची भरपाईभरपाई

5 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 6 “इस्राएल लोकांना हे सांग की एखादा
पुरुष वा स्त्री दसुऱ्याचा अपराध करील तर खर ेपाहता तो
परमेश्वरािवरुद्धच पाप करील व म्हणून तो दोषी ठरले. 7 तेव्हा त्या
माणसाने आपला अपराध कबूल करावा. मग ज्याचा त्याने अपराध केला
आहे त्याची त्याने पूणर्पणे भरपाई करावी व त्या भरपाईत आणखी एक
पचंमांशाची भर घालून ज्याचा त्याने अपराध केला आहे त्याला ती सवर्
दयावी. 8 पण ज्याच्यावर अपराध घडला आहे तो मेला आिण
अपराधाबद्दलची भरपाई घेण्यास त्याचे जवळचे कोणी नातलग नसतील
तर त्या अपराधी माणसाने ती भरपाई परमेश्वराला अपर्ण करावी. त्याने
ती पूणर् भरपाई याजकाकडे द्यावी. याजकाने त्या अपराध्याच्या
प्रायिश्चतासाठी प्रायिश्चताचा मेंढा अपर्ण करावा परतंु रािहलेली भरपाई
याजकाने ठेवावी.

9 “जर कोणी इस्राएल परमेश्वराला समिर्पत करण्याकिरता काही
िवशेष देणगी याजकाकडे देईल तर ती याजकाने ठेवून घ्यावी; ती
त्याचीच होईल. 10 कोणी अशा देणग्या द्याव्यात असे नाही परतंु जर
त्याने त्या आिणल्या तर त्या याजकाच्या होतील.”

ससंशंयीशयी नवरनवरेे

11 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 12 “इस्राएल लोकांना असे सांग
की एखाद्या माणसाच्या बायकोने त्याचा िवश्वासघात केला. 13 म्हणजे
ितने दसुऱ्या माणसाशी कुकमर् केले व ही गोष्ट ितने आपल्या नवऱ्यापासून
लपवून ठेिवली तर कोणी साक्षीदार नसल्यामुळे हे कुकमर् ितच्या
नवऱ्याला कधीच कळणार नाही; ती स्वतः तर आपल्या नवऱ्याला ही
गोष्ट सांगणारच नाही; 14 परतंु आपल्या बायकोने आपल्या िवरुद्ध पाप
केले आहे अशी शकंा कदािचत ितच्या नवऱ्याला येऊ लागेल व तो ितचा
द्वेष करील; ती शुद्ध नाही व आपल्याशी िवश्वासू नाही असे त्याला वाटू
लागेल; 15 जर असे झाले, तर त्या माणसाने आपल्या बायकोला
याजकाकडे घेऊन जावे. तसेच त्याने अपर्ण म्हणून आठ वाट्या-एक
दशांश एफा जवाचे पीठ घेऊन जावे; त्या िपठावर त्याने तेल ओतू नये
िंकवा धूप ठेवू नये; हे जवाचे पीठ म्हणजे परमेश्वराकिरता अन्नापर्ण होय.
हे द्वेषामुळे त्या माणसाने परमेश्वराला िदले आहे. आपली बायको
आपल्याशी िवश्वासू रािहली नाही असा त्याचा िवश्वास आहे असे ह्या
अन्नापर्णामुळे िदसेल.

16 “याजकाने त्या स्त्रीला परमेश्वरासमोर उभे करावे. 17 मग
याजकाने मातीच्या पात्रात पिवत्र पाणी घ्यावे व पिवत्र िनवास मडंपाच्या
जिमनीवरील थोडीशी धूळ त्यात टाकावी. 18 याजकाने त्या स्त्रीला
परमेश्वरासमोर उभे रहावयास सांगावे. मग त्याने ितच्या डोक्याचे केस
सोडावे, आिण द्वेषामुळे अपर्ण करण्यासाठी आिणलेले सातूचे पीठ
ितच्या हातावर ठेवावे. त्याचवेळी त्याने पिवत्र पाण्याचे पात्र आपल्या
हातात घ्यावे; िस्त्रला पीडा देऊ शकणार ेअसे ते िवशेष प्रकारचे प्राणी
आहे.

19 “मग त्या याजकाने त्या स्त्रीला खोटे न बोलण्याबद्दल सुचना
द्यावी. तसेच ितने खर ेसांगण्याचे वचन द्यावे. याजकाने ितला म्हणावे; ‘तू
लग्न झालेल्या तुझ्या नवऱ्यािवरुद्ध पाप करुन दसुऱ्या पुरुषाबरोबर कुकमर्
केले नसेल तर मग ह्या अितशय पीडा देणाऱ्या पिवत्र पाण्यापासून तुला
काही अपाय होणार नाही. 20 परतंु तू जर तुझ्या नवऱ्या िवरुद्ध पाप
केले असेल-तू दसुऱ्या पुरुषाबरोबर संबधं केला असशील तर मग तू शुद्ध
नाहीस. 21 म्हणून तू हे पाणी िपशील तेव्हा तुला अनेक प्रकारचा त्रास
होईल तुला मूल होऊ शकणार नाही; तू गरोदर असशील तर तुझे मूल
मरुन जाईल; तुझे लोक तुला बाहेर टाकतील व तुझी िंनदा करतील.’

“मग याजकाने त्या स्त्रीला परमेश्वरापुढे िवशेष शपथ घ्यावयास सांगावे;
ितने जर लबाडी केली तर ह्या सवर् वाईट गोष्टी ितच्यावर येतील असे
ितने कबूल करावे; 22 याजकाने म्हणावे, ‘तुला त्रास देणार ेहे पाणी तू

प्यालीच पािहजेस; जर तू पाप केले असशील तर तुला मुले होऊ
शकणार नाहीत आिण जर तुझ्या उदरात मूल असेल तर ते
जन्मण्यापूवीर्च मरुन जाईल.’ मग त्या स्त्रीने म्हणावे ‘आमेन’ म्हणजे
आपण म्हणता तसे मला होवो.

23 “मग याजकाने िदलेल्या सुचनेचे शब्द आिण त्या स्त्रीने
उच्चारलेल्या शपथेचा शब्द गुडांळी कागदावर िलहावेत व गंुडाळीवरील ते
शब्द त्या पाण्यात धुवावेत. 24 मग पीडा देणार ेते शािपत पाणी त्या
स्त्रीने प्यावे. हे पाणी ितच्या पोटात जाईल आिण ती अपराधी असेल तर
त्या पाण्यामुळे ितला खूप त्रास व द:ुख सोसावे लागेल.

25 “नतंर याजकाने ते (द्वेषाबद्दलचे अन्नापर्ण) त्या स्त्रीच्या हातातून
घ्यावे व परमेश्वरासमोर उंच धरावे आिण मग ते वेदी जवळ घेऊन जावे.
26 मग त्यातील मूठभर अन्नापर्ण घेऊन ते वेदीवर ठेवावे व त्याचा होम
करावा. त्या नतंर याजकाने त्या स्त्रीला हे पाणी िपण्यास सांगावे: 27 जर
त्या स्त्रीने आपल्या नवऱ्यािवरुद्ध पाप केले असेल तर त्या पाण्यामुळे
ितला खूप त्रास व द:ुख सोसावे लागेल. ते ितच्या पोटात जाईल आिण
ितला खपु त्रास होईल. ितच्या पोटात मूल असेल तर तें जन्मण्याआधीच
मरले आिण ितला कधीही मुले होणार नाहीत. सवर् लोक ितला शाप
देतील. 28 परतंु त्या स्त्रीने आपल्या नवऱ्यािवरुद्ध पाप केले नसेल व ती
शुद्ध असेल तर ती स्त्री अपराधी नाही असे याजकाने ितला सांगावे. मग
ती पूवीर्सारखीच होईल व गभर्धारणेस पात्र ठरले. 29 तेव्हा द्वेषासंबधंी
हा िनयम आहे. एखाद्या स्त्रीने आपल्या नवऱ्यािवरुद्ध जर पाप केले तर तू
ही अशी कारवाई करावी. 30 िंकवा एखाद्या पुरुषाने आपल्या बायकोने
आपल्या िवरुद्ध पाप केले आहे असा संशय व द्वेष, धरला तर त्या
माणसाने अशी कारवाई करावी; याजकाने त्या स्त्रीला परमेश्वरासमोर उभे
करावे व सांिगतलेल्या िनयमाप्रमाणे ितच्यािवरुद्ध कारवाई करावी. 31

मग नवरा अधमर् करण्यापासून मुकत होईल परतंु जर स्त्रीने पाप केले
असेल तर ितला त्रास भोगावा लागेल.”

नाजीरासनाजीरासंबंबंधंीधी िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांस असे सांग की
कोणा पुरुषाने िंकवा स्त्रीने आपणास इतरापासून वेगळे होऊन
काही काळपयर्ंत पूणर्पणे परमेश्वरास वाहून घ्यावयाचा नवस

केला तर त्याने िंकवा ितने सवर्काळ परमेश्वराच्या सेवेसाठी वाहून घ्यावे.
त्यांना नाजीर म्हणावे. 3 त्या काळात नाजीराने द्राक्षारस िंकवा मद्य
िपऊ नये; द्राक्षारसाचा िंकवा कडक मद्याचा िशरकाही िपऊ नये;
द्राक्षाचा कसलाही रस िपऊ नये; तसेच ताजी िंकवा सुकी द्राके्षही खाऊ
नयेत. 4 त्या वेगळेपणाच्या िवशेष काळात त्याने द्राक्षापासून बनिवलेला
कोणताच पदाथर् खाऊ नये. एवढेच नव्हे तर त्याने द्राक्षाच्या िबया िंकवा
द्राक्षाचे सालपट देखील खाऊ नये.

5 “स्वतःला वेगळे केलेल्या त्या काळात नाजीराने आपले केस कापू
नयेत. त्याच्या नवसाचा काळ संपेपयर्ंत त्याने पिवत्र राहावे. त्याने आपले
केस लांब वाढू द्यावेत; ते केस त्याने देवाला केलेल्या िवशेष नवसाची
खूण आहे. स्वतःला वाहवून घेतलेल्या नवसाचा काळ संपेपयर्ंत त्याने
आपले केस लांब वाढू द्यावेत.

6 “वेगळेपणाच्या त्या काळात नाजीराने परमेश्वराला वाहून
घेतल्यामुळे प्रेताजवळ जाऊ नये. 7 त्याचा स्वतःचा बाप, आई, भाऊ
िंकवा बहीण ह्यातून कोणी मरण पावल्यास त्याने त्यांनाही िशवू नये; तो
िशवेल तर तो अपिवत्र होईल. आपण पूणर्पणे परमेश्वराच्या सेवेसाठी
स्वतःला वेगळे केले आहे, हे त्याने दाखवावे 8 व वेगळे राहाण्याचा
पूणर्काल त्याने परमेश्वराला संपूणर्पणे वाहून घ्यावे. तोपयर्ंत त्याने
परमेश्वराचीच सेवा करावी. 9 एखाद्या वेळी असे होईल की
नाजीराबरोबर असलेला एखादा माणूस एकाएकी मरण पावला; आिण
जर नाजीराने त्याला स्पशर् केला तर तो अशुद्ध होईल जर असे झाले तर
नाजीराने आपल्या नवसाची खूण असलेल्या आपल्या डोक्याचा केसांचे
मंुडण करावे. ते मंुडण त्याने सातव्या िदवशी करावे कारण त्या िदवशी तो
पिवत्र होईल. 10 आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िंकवा पारव्याची दोन
िपले आणून दशर्नमडंपाच्या दारापाशी ती याजकाला द्यावीत. 11 मग
याजकाने एकाचा पापापर्ण म्हणून व दसुऱ्याचा होमापर्ण करावा. हे
पापापर्ण म्हणजे त्याच्या पापाबद्दलचे प्रायिश्चत होय; कारण तो प्रेताजवळ
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गेला होता. त्याचवेळी त्या नाजीराने पुन्हा नव्याने देवाची सेवा
करण्यासाठी िवशेष नवस म्हणून आपल्या डोक्याचे केस देवाला अपर्ण
करावेत. 12 याचा अथर् त्या माणसाने परमेश्वराच्या सेवेसाठी वेगळे
होण्यासाठी स्वतःला परमेश्वराला द्यावे. त्याने एक वषार्चा मेंढा
दोषापर्णासाठी आणून द्यावा. तरी पण त्याचे नाजीरपणाचे आधीचे िदवस
वाया जातील. त्याने आता नव्याने नवस करुन नाजीरपणाचा वेगळा वेळ
द्यावा कारण नाजीरपणाच्या पिहल्या काळात त्याचा प्रेताला स्पशर् झाला
होता.

13 “मग त्याच्या नाजीरपणाच्या नवसाचे िदवस पूणर् झाल्यावर त्याने
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी जावे. 14 तेथे त्याने पुढीलप्रमाणे अपर्णे
करावीत.
त्याने एक वषार्चा िनदोर्ष मेंढा होमबली म्हणून आणावा:
एक वषार्ची िनदोर्ष मेंढी पापबली म्हणून आणावी;
आिण शांत्यापर्णासाठी एक दोषहीन मेंढा आणावा.
15 एक टोपलीभर बेखमीर भाकरी म्हणजे तेलात मळलेल्या मदै्याच्या
पोळ्या व वरुन तेल लािवलेल्या चपात्या
त्याच प्रमाणे त्या बरोबर अपर्णाचा भाग म्हणून अन्नापर्णे व पेयापर्णे
आणावीत.
16 “मग ही सवर् अपर्णे याजकाने परमेश्वराला अपर्ण करावीत; त्याने

पापबली व होमबली परमेश्वराला अपार्वेत; 17 तशीच बेखमीर भाकरीची
टोपलीही परमेश्वराला अपर्ण करावी; मग शांत्यापर्णासाठी परमेश्वराकिरता
मेंढा अपार्वा व त्या बरोबरचे अन्नापर्ण व पेयापर्ण अपर्ण करावे.

18 “मग नाजीराने िनवास मडंपाच्या दारापाशी जावे; तेथे त्याने
परमेश्वरासाठी नवस म्हणून वाठिवलेल्या आपल्या केसाचे मंुडण करावे.
ते केस त्याने शांत्यापणार्च्या खाली असलेल्या जाळावर टाकावेत.

19 “नाजीराने आपल्या केसाचे मंुडण केल्यावर याजकाने त्याला
मेंढ्याचा िशजिवलेला फरा व टोपलीतून एक बेखमीर पोळी व एक
बेखमीर चपाती द्यावी. 20 मग याजकाने ते ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून
परमेश्वरासमोर ओवाळावे. हे सवर् पदाथर् पिवत्र आहेत व ते याजकासाठी
आहेत. त्याच प्रमाणे मेंढ्याचे ऊर व मांडीही परमेश्वरासमोर ओवाळावी;
हे सवर् पदाथर् पिवत्र आहेत व ते याजकासाठी आहेत. त्या नतंर नाजीर
झालेला होता तो माणूस द्राक्षारस िपण्यास मोकळा आहे.

21 “जर एखादा माणूस नाजीर होऊन परमेश्वराची सेवा करण्यास
वेगळा होण्याचा नवस करावयाचे ठरवील तर त्याने ही सवर् अपर्णे
परमेश्वरासाठी अवश्य द्यावीत; पण एखादा माणूस ह्याही पेक्षा अिधक
अपर्णे देऊ शकत असेल व जर त्याने काही अिधक द्यावयाची शपथ
घेतली असेल तर मग त्याने आपली शपथ पूणर् करावी. नाजीर होण्याच्या
नवसाची शपथ घेण्यािवषयी हा िनयम आहे.”

याजकांनीयाजकांनी द्यावयाचद्यावयाचेे आशीवार्दआशीवार्द

22 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23 “अहरोन व त्याच्या मुलांना
इस्राएल लोकांना ह्याप्रमाणे आशीवार्द देण्यास सांग; त्यांनी म्हणावे:

24 ‘परमेश्वर तुला आशीवार्द देवो
व तुझे संरक्षण करो;

25 परमेश्वर आपला मुख प्रकाश तुजवर पाडो
व तुजवर दया करो;

26 परमेश्वर आपले मुख तुजकडे करो
व तुला शांित देवो.’”

27 मग परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल लोकांना आशीवार्द देताना अहरोन
व त्याच्या मुलांनी अशा प्रकार ेमाझ्या नांवाचा उपयोग करावा; म्हणजे
मी त्यांना आशीवार्द देईन.”

पिवत्रपिवत्र िनवासिनवास ममंडंपाचडपाचेे समपसमपर्र्णण

मोशेने पिवत्र िनवास मडंप उभा करण्याचे काम संपिवले व
त्याच िदवशी परमेश्वराला तो समिर्पत केला. त्याने पिवत्र
िनवास मडंप, त्यातील सवर् सामान तसेच वेदी व ितच्या सोबत

वापरावयाची उपकरणे ही सवर् तेलाच्या अिभषेकाने पिवत्र केली.
त्यावरुन त्या वस्तू फकत परमेश्वराच्या उपासनेकिरताच वापरावयाच्या
आहेत हे िदसले.

2 त्यानतंर जे इस्राएल लोकांचे आपापल्या वंशाचे प्रमुख व कुळांचे
पुढारी होते त्यांनी अपर्णे आिणली; हेच लोक िशरगणतीच्या कामात
प्रमुख होते. 3 त्यांनी परमेश्वरासाठी झाकलेल्या सहा गाड्या भरुन व
बारा बलैांनी त्या ओढीत आिणलेली आपापली अपर्णे आिणली. प्रत्येक
पुढाऱ्याने एक बलै िदला व दोघांनी िमळून एक गाडी िदली. ही अपर्णे
परमेश्वराला देण्यासाठी त्यांनी पिवत्र िनवास मडंपासमोर आिणली.

4 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 5 “तू त्यांच्या देणग्या घे; दशर्नमडंपाच्या
कामासाठी त्यांचा उपयोग होईल; त्या लेवी लोकांना दे, त्यांच्या कामात
त्यांची मदत होईल.”

6 मोशेने त्या गाड्या व बलै घेऊन लेवी लोकांना िदले. 7 त्याने दोन
गाड्या व चार बलै गेषोर्नी वंशाच्या लोकांना िदले; त्यांच्या कामासाठी
त्यांना त्यांची गरज होती. 8 त्याने चार गाड्या व आठ बलै मरारी
वंशाच्या लोकांना िदले; त्यांच्या कामासाठी त्यांना त्यांची गरज होती.
अहरोन याजकाचा मुलगा इथामर हा ह्या सवर् लोकांच्या कामाबद्दल
जबाबदार होता. 9 मोशेने कहाथी वंशाच्या लोकांना बलै िंकवा गाड्या
िदल्या नाहीत; कारण पिवत्र वस्तू आपल्या खांद्यावर वाहून नेण्याचे काम
त्यांना देण्यात आले होते.

10 मोशेने वेदीचा तेलाने अिभषेक केला. त्याच िदवशी इस्राएल
लोकांच्या प्रमुखांनी वेदीला समपर्ण करण्यासाठी आपली अपर्णे
आिणली; त्यांनी आपली अपर्णे परमेश्वराला वेदीपाशी िदली.

11 परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “प्रत्येक िदवशी एका प्रमुखाने
आपले अपर्ण वेदीला समपर्ण करण्यासाठी आणावे.”

12 बारा प्रमुखापकैी प्रत्येकाने ह्याप्रमाणे अपर्णे आिणली;
प्रत्येक प्रमुखाने पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शेकेल

वजनाचे चांदीचे एक ताट व सत्तर शेकेल वजनाचा चांदीचा एक कटोरा
आिणला. ती दोन्ही धान्यापर्णाकिरता उपयोगी असलेल्या, तेलात
मळलेल्या मदै्याच्या िपठाने भरलेली होती. तसेच प्रत्येकाने धुपाने
भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक मोठे सोन्याचे धूपपात्र आिणले.
प्रत्येक प्रमुखाने एक गोऱ्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे नर असलेले एक

कोकरु ही होमापर्णासाठी, तसेच पापापर्णासाठी एक बकरा;
शांत्यापर्णासाठी दोन बलै, पाच मेंढे, पाच बकर ेआिण एक एक वषार्ची
नर असलेली पाच कोंकर ेआिणली.
पिहल्या िदवशी यहुदा वंशाचा प्रमुख अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
दसुऱ्या िदवशी इस्साखर वंशाचा सूवारचा मुलगा नथनेल ह्याने

आपली अपर्णे आिणली.
ितसऱ्या िदवशी जबुलून वंशाचा प्रमुख हेलोनाचा मुलगा अलीयाब

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
चौथ्या िदवशी रऊबेन वंशाचा प्रमुख शदेयरुाचा मुलगा अलीसूर ह्याने

आपली अपर्णे आिणली.
पांचव्या िदवशी िशमोन वंशाचा प्रमुख सुरीशद्दैचा मुलगा शलुिमयेल

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
सहाव्या िदवशी गाद वंशाचा प्रमुख दगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप ह्याने

आपली अपर्णे आिणली.
सातव्या िदवशी एफ्राईम वंशाचा प्रमुख अम्मीहुदाचा मुलगा अलीशामा

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
आठव्या िदवशी मनश्शे वंशाचा प्रमुख पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
नवव्या िदवशी बन्यामीन वंशाचा प्रमुख िगदोनीचा मुलगा अबीदान

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
दहाव्या िदवशी दान वंशाचा प्रमुख अम्मीशद्दैचा मुलगा अहीएजर ह्याने

आपली अपर्णे आिणली.
अकराव्या िदवशी आशेर वंशाचा प्रमुख आक्रानाचा मुलगा पगीयेल

ह्याने आपली अपर्णे आिणली.
बाराव्या िदवशी नफताली वंशाचा प्रमुख एनानाचा मुलगा अहीरा ह्याने

आपली अपर्णे आिणली.
84 मोशेने वेदीला तेलाने अिभषेक करुन ितचे समपर्ण करण्याच्या

वेळी इस्राएल लोकांच्या प्रमुखांनी ही अपर्णे आिणली: चांदीची बारा ताटे,
चांदीचे बारा कटोर,े सोन्याची बारा धूपपात्रे. 85 प्रत्येक चांदीच्या ताटाचे
वजन एकशेतीस शेकेल व प्रत्येक चांदीच्या कटोऱ्याचे वजन सत्तर
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शेकेल होते. पिवत्र स्थानाच्या चलनाप्रमाणे चांदीची ताटे व चांदीचे
कटोर ेिमळून त्यांचे एकूण वजन जवळ जवळ “दोन हजार चारशे” शेकेल
होते. 86 अिधकृत वजनाप्रमाणे, प्रत्येकी चार औसं वजन असलेले,
धुपाने भरलेले 12 सोन्याचे चमचे त्या 12 चमच्यांचे एकूण वजन सुमारे
3 पौंड होते.

87 होमापर्णासाठी बारा गोऱ्हे, बारा मेंढे व एक एक वषार्ची बारा नर
असलेली कोंकर ेएवढे पशू होते; आिण त्यांच्या बरोबर अिर्पण्यासाठी
अन्नापर्णेही होती; आिण परमेश्वराला पापापर्ण वाहण्यासाठी बारा बकरे
होते; 88 इस्राएलांच्या प्रमुखांनी शांत्यापणार्साठीही पशू अपर्ण केले.
त्यांची एकूण संख्या, चोवीस गोऱ्हे, साठ मेंढे, साठ बकर ेव एक एक
वषार्ची साठ नर असलेली कोंकर ेएवढी होती. मोशेने वेदीला तेलाचा
अिभषेक केल्यावर त्यांनी अशा प्रकार ेसमपर्णे केली.

89 मोशे परमेश्वराशी बोलण्यासाठी दशर्नमडंपात गेला त्यावेळी त्याने
परमेश्वराची वाणी त्याच्याशी बोलताना ऐकली. ती, पाणी आज्ञापटाच्या
कोशावरील कोशावरील पिवत्र दयासनावरुन दोन करुब दतूांच्या
दरम्यान असलेल्या भागातून येत होती. अशा प्रकार ेदेव मोशेबरोबर
बोलला.

दीपवृक्षदीपवृक्ष

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “मी तुला दाखिवलेल्या जागेवर
सात िदवे ठेवण्यास अहरोनास सांग, म्हणजे त्यांचा प्रकाश
दीपवृक्षा समोरच्या जागेवर पडेल.”

3 परमेश्वराने मोशेद्वार ेिदलेली आज्ञा अहरोनाने मानून त्याने तसे
केले; त्याने त्या िदव्यांची तोंडे योग्य िदशेकडे करुन ते योग्य िठकाणी
ठेिवले, त्यामुळे दीपवृक्षासमोरील भागावर त्यांचा उजेड पडला. 4

परमेश्वराने मोशेला दाखिवल्याप्रमाणे दीपवृक्ष त्यांच्या बठैकीपासून तर
त्याच्या सोनेरी पानापयर्ंत घडीव सोन्याचा केला होता.

ललेेवीवी लोकांचलोकांचेे समपसमपर्र्णण

5 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 6 “लेवी लोकांना इतर इस्राएल
लोकांपासून वेगळे कर; व त्यांना शुद्ध कर. 7 त्यांना शुद्ध करण्यासाठी
पापापर्णातील पिवत्र पाणी त्यांच्यावर िंशपड म्हणजे त्या पाण्यामुळे ते
शुद्ध होतील. मग त्यांनी आपल्या अगंावरील केस काढावेत आिण आपले
कपडे धुवावेत; त्यामुळे ते शुद्ध होतील.

8 “लेवी लोकांनी एक गोऱ्हा घ्यावा; त्या सोबत अिर्पण्यासाठी तेलात
मळलेल्या िपठाचे अन्नापर्ण घ्यावे; मग त्यांनी पापापर्णासाठी आणखी
एक गोऱ्हा घ्यावा. 9 तू लेवी लोकांना दशर्नमडंपासमोरील अगंणात
आण व मग सवर् इस्राएल लोकांना तेथे एकत्र जमव 10 मग लेवी लोकांना
परमेश्वरासमोर आण; तेव्हा इस्राएल लोकांनी त्यांच्या डोक्यावर आपले
हात ठेवावे. 11 नतंर अहरोनाने त्यांना परमेश्वराला समिर्पत करावे. अशा
िरतीने लेवी लोक पिवत्र परमेश्वराची सेवा कराण्यास पात्र होतील.

12 “मग लेवी लोकांना आपले हात गोऱ्ह्यांच्या डोक्यावर ठेवण्यास
सांग एक गोऱ्हा परमेश्वरासाठी पापापर्ण म्हणून व दसुरा होमापर्ण म्हणून
होईल. ह्या अपर्णामुळे ते लेवी लोक शुद्ध होतील. 13 मग लेवी लोकांना
अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांच्या समोर उभे राहण्यास सांग. मग त्यांचे
ओवाळणीचे अपर्णा प्रमाणे ते परमेश्वराला अपर्ण कर. 14 त्यामुळे ते लेवी
पिवत्र होतील. ते इतर इस्राएल लोकापेक्षा वेगळे असतील, व ते माझे
लोक होतील.

15 “तेव्हा तू लेवी लोकांना शुद्ध कर आिण ओवाळणीचे अपर्णा प्रमाणे
परमेश्वराला त्यांना समिर्पत कर. तू हे केल्यानतंर त्यांनी दशर्नमडंपात
येऊन आपले काम करावे. 16 इस्राएल लोकांनी लेवी लोक मला द्यावेत.
ते माझे होतील. पूवीर् मी प्रत्येक इस्राएलास सांिगतले होते की प्रत्येक
घरातून प्रथम जन्मलेला मुलगा मला द्यावा. परतंु आता इतर
इस्राएलातील प्रथम जन्मलेल्या मुलांच्या ऐवजी मी लेवी लोक घेत आहे.
17 इस्राएलात प्रथम जन्मलेला प्रत्येक नर माझा आहे; मग तो
माणसापकैी असो िंकवा पशूपकैी असो, तो माझाच आहे; कारण मी
िमसर देशातील सवर् प्रथम जन्मलेली मुले व पशू मारुन टािकले आिण
म्हणून प्रथम जन्मलेले मुलगे मी माझ्याकरता िनवडून घेतले. 18 परतंु
आता इस्राएल लोकातील सवर् प्रथम जन्मलेल्या ऐवजी मी लेवी लोक

घेतले आहेत. 19 इस्राएल लोकातून मी लेवी लोक िनवडले आहेत
आिण अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना मी ते दान म्हणून देत आहे.
दशर्नमडंपात लेवी लोकांनी सवर् इस्राएल लोकाकिरता काम करावे अशी
माझी इच्छा आहे. ते इस्राएल लोकांसाठी असलेली प्रायािश्चताची अपर्णे
करतील त्यामुळे इस्राएल लोक शुद्ध होतील. मग इस्राएल लोक
पिवत्रस्थानाजवळ आले तरी त्यांना भारी आजार िंकवा त्रास होणार
नाही.”

20 तेव्हा मोशे, अहरोन आिण सवर् इस्राएल लोकांनी परमेश्वराची
आज्ञा मानून परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्याप्रमाणे त्यांनी लेवी
लोकाकिरता सवर्काही केले. 21 लेवी लोकांनी स्नान केले व, आपले
कपडे धुतले. तेव्हा अहरोनाने त्यांना ओवळणी च्या अपर्णाप्रमाणे
परमेश्वराला अिर्पले, आिण त्यांच्या पापाबद्दल प्रायिश्चत्त करुन त्याने
त्यांना शुद्ध केले. 22 त्यानतंलेवी लोक सेवा करण्यास दशर्नमडंपात
आले. अहरोन व त्याच्या मुलांनी त्यांच्यावर देखरखे केली; कारण ते
लेवी लोक करीत असलेल्या सेवेबद्दल जबाबदार होते. परमेश्वराने
मोशेकडून अहरोन व त्याचे मुलगे ह्यांना सांिगतल्याप्रमाणे त्यांनी लेवी
लोकांचे सवर् काही केले.

23 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 “लेवी लोकासाठी िवशेष आज्ञा
अशी आहे की पचंवीस वषेर् िंकवा त्यापेक्षा अिधक वयाच्या प्रत्येक लेवी
माणसाने दशर्नमडंपातील सेवा करण्यात भाग घ्यावा. 25 परतंु लेवी
माणूस पन्नास वषार्ंचा होईल तेव्हा त्याने आपल्या सेवेतून मोकळे व्हावे;
त्याने सेवा करण्याची गरज नाही. 26 त्या वषार्च्या अथवा त्याहून मोठे
असलेल्या लेवी माणसांनी पािहजे तर दशर्नमडंपात सेवा करणाऱ्या
आपल्या बधंंूना त्यांच्या कामात मदत करावी; परतंु त्यांनी स्वतः सेवा
करु नये. लेवी लोकांना सेवा करण्यास िनवडून घेताना तू हा िनयम
पाळावा.”

वल्हांडणवल्हांडण सणसण

िमसरमधून इस्राएल लोक बाहेर आल्यानतंर दसुऱ्या वषार्च्या
पिहल्या मिहन्यात परमेश्वर सीनायच्या रानात मोशेबरोबर
बोलला. परमेश्वर म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना ठरलेल्या

वेळी वल्हांडण सण पाळण्यास सांग. 3 ह्या मिहन्यात चौदाव्या िदवशी
सूयर् मावळल्यानतंर अधंार पडण्या अगोदर-संधी प्रकाशात-त्यांनी
वल्हांडण सणाचे भोजन करावे. त्यांनी ते ठरलेल्यावेळी आिण वल्हांडण
सण पाळण्याच्या िनयमाप्रमाणे करावे.”

4 तेव्हा मोशेने इस्राएल लोकांना वल्हांडण सण पाळावयास
सांिगतले. 5 तेव्हा परमेश्वराने मोशेद्वार ेिदलेल्या आजे्ञप्रमाणे इस्राएल
लोकांनी सीनायच्या वाळवंटात संधीप्रकाशात पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या िदवशी हा सण पाळला; परमेश्वराने मोशेकडून िदलेल्या
आजे्ञप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर्काही केले.

6 परतंु काही लोकांना त्या िदवशी वल्हांडण सण पाळता येईना
कारण प्रेताला िशवल्यामुळे ते अशुद्ध झाले होते. म्हणून ते त्या िदवशी
मोशे व अहरोन ह्यांच्याकडे गेले. 7 ते लोक मोशेला म्हणले, “एका
माणसाच्या प्रेताला आमचा स्पशर् झाला व आम्ही अशुद्ध झालो. त्यामुळे
ठरलेल्या वेळी परमेश्वराला अपर्णे करण्यास याजकांनी आम्हाला बदंी
केली. तेव्हा इतर इस्राएल लोकाबरोबर आम्हाला अपर्णे किरता येत
नाहीत!”

8 मोशे त्यांना म्हणाला, “ह्या संबधंी परमेश्वराचे काय म्हणणे आहे, हे
मी त्याला िवचािरतो.”

9 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 10 “तू इस्राएल लोकांना हे सवर् सांग
की हा िनयम तुम्हा किरता व तुमच्या वंशजाकिरता आहे; प्रेताला स्पशर्
झाल्यामुळे एखादा माणूस अशुद्ध झाला असेल िंकवा एखादा माणूस
अशुद्ध झाला असेल िंकवा एखादा माणूस त्यावेळी दरूच्या प्रवासात
असेल व म्हणून त्याला ठरलेल्यावेळी वल्हांडण सण पाळता येत नसेल
तरी; 11 त्याला वल्हांडण सण पाळता येईल; त्याने तो दसुऱ्या
मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी संध्याकाळी संधी प्रकाशात साजरा करावा.
त्यावेळी त्याने अपर्ण केलेले कोंकरु, बेखमीर भाकर व कडू भाजीपाला
हे खावे; 12 त्याने भोजनातील काहीही दसुऱ्या िदवशी सकाळपयर्ंत
िशल्लक ठेवू नये; तसेच त्याने कोंकऱ्याचे कोणतेही हाड मोडू नये. त्याने
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वल्हांडण सणाचे सवर् िनयम पाळावेत. 13 परतंु जर कोणी शुद्ध आहे
आिण दरूच्या प्रवासात नाही व तो सण पाळू शकतो तर अशा माणसाने
वल्हांडण सण ठरलेल्या वेळी पाळला नाही तर त्याला आपल्या
लोकातून काढून टाकावे. तो अपराधी आहे म्हणून त्याला अवश्य िशक्षा
व्हावी! कारण त्याने योग्य वेळी परमेश्वराला दान िदले नाही.

14 “तुमच्यामध्ये राहाणाऱ्या एखाद्या िवदेशी माणसाला तुमच्याबरोबर
वल्हांडण सण पाळण्याची व परमेश्वराला अपर्ण देण्याची इच्छा असेल
तर त्याला तसे करण्यास परवानगी आहे. परतंु तो त्याने वल्हांडण
सणाचे सवर् िनयम पाळून साजरा करावा. प्रत्येकसाठी स्वदेशी िंकवा
परदेशी सणाचे िनयम सारखेच आहेत.”

ढगढग वव अिग्नअिग्न

15 ज्या िदवशी पिवत्र िनवास मडंप म्हणजे कराराचा कोश असलेला
तबंू उभा करण्यात आला त्या िदवशी परमेश्वराच्या ढगाने त्याच्यावर
छाया केली; रात्री तो पिवत्र िनवास मडंपावरील ढग अिग्न सारखा
िदसला. 16 तो ढग सतत पिवत्र िनवास मडंपावर असे आिण रात्री तो
अिग्नसारखा िदसे. 17 जेव्हा तो ढग पिवत्र िनवास मडंपावरील जागेवरुन
हलत असे तेव्हा इस्राएल लोकही तळ हलवून त्याच्याप्रमाणे जात असत
आिण जेव्हा तो थांबत असे तेव्हा त्याच िठकाणी ते आपला तळ ठोकीत
असत. अशा प्रकार ेते तळ ठोकीत असत. 18 अशा प्रकार ेतळ कधी
हलवावा व कधी थांबून तळ कोठे ठोकावा हे परमेश्वर इस्राएल लोकांना
दाखवीत असे. जोपयर्ंत ढग पिवत्र िनवास मडंपावर राही तोपयर्ंत
इस्राएल लोक आपला मुक्काम तेथेच ठेवीत. 19 कधी कधी ढग पिवत्र
िनवास मडंपावर बरचे िदवस राही तेव्हा इस्राएल लोक परमेश्वराची आज्ञा
पाळून मुक्काम हलवीत नसत. 20 कधी कधी ढग थोडेच िदवस पिवत्र
िनवास मडंपावर राही, तेव्हा इस्राएल लोक परमेश्वराची आज्ञा पाळीत.
ढग हालला की ते ढगामागे जात असत. 21 कधी कधी ढग फकत
रात्रीचाच पिवत्र िनवास मडंपावर राही व सकाळी तो हाले. तेव्हा इस्राएल
लोक आपले सामान घेऊन त्याच्यामागे जात असत. 22 ढग जर पिवत्र
िनवास मडंपावर दोन िदवस, िंकवा मिहनाभर िंकवा वषर्भर रािहला तर
लोक परमेश्वराची आज्ञा मानून तेथेच राहात असत आिण ढग हाले पयर्ंत
तेथून हालत नसत, मग ढग जेव्हा आपल्या जागेवरुन हाले तेव्हा लोकही
तळ हलवीत. 23 तेव्हा इस्राएल लोक परमेश्वराची आज्ञा मानीत,
परमेश्वर दाखवी तेथेच ते तळ देत आिण परमेश्वर जेव्हा हालण्यास आज्ञा
देई तेव्हा लोक तळ हलवून ढगाच्या मागे जात. लोक लक्ष देऊन
परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञा पाळीत.

चांदीचचांदीचेे कणकणेर्ेर्

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “चांदीचे दोन घडीव कणेर् बनव.
लोकांना एकत्र जमिवण्यासाठी आिण तळ कधी हलवावा हे
सांगण्यासाठी त्यांचा उपयोग होईल. 3 तू जर दोन्ही कणेर्

बराच वेळपयर्ंत वाजिवले तर मग सवर् लोकांनी दशर्न मडंपासमोरील
अगंणात जमावे. 4 परतंु बराच वेळ एकच कणार् वाजिवला तर मग फकत
इस्राएलांच्या बारा वंशाच्या प्रमुखांनीच तुला भेटावयास यावे.

5 “कण्यार्ंचा थोडा गजर झाला म्हणजे लोकांनी आपला तळ हलवावा
हे सांगण्याचा तो एक मागर् होईल. पिहल्याच वेळी जेव्हा तू कण्यार्चा
थोडा गजर करशील तेव्हा दशर्नमडंपाच्या पूवेर्कडील छावण्यातील
वंशानी पुढे चालण्यास सुरवात करावी. 6 दसुऱ्या वेळी थोडाच वेळ तू
कणार् वाजवशील तेव्हा दिक्षणेकडील छावण्यातील वंशानी पुढे िनघण्यास
सुरवात करावी. 7 परतंु िवशेष कारणासाठी मडंळी एकत्र जमावावयाची
असेल तर कणेर् वेगळ्या प्रकार ेम्हणजे एकाच सरळ सारख्याच सुरात
वाजवावेत. 8 फकत अहरोनाच्या याजक असलेल्या मुलांनीच कणेर्
वाजवावीत. तुम्हाला िपढ्यािन्पढ्याचा कायमचा िवधीिनयम आहे.

9 “जर तुम्ही तुमच्या देशातच शत्रूशी लढत असाल, तर त्यांच्याशी
लढावयास जाण्यापूवीर् तुम्ही मोठमोठ्याने कणेर् वाजवावेत. परमेश्वर
तुमचा कण्यार्ंचा आवाज ऐकेल आिण तो तुमच्या शत्रूपासून तुमचे रक्षण
करील. 10 तसेच तुम्ही सणाच्या व इतर आनदंाच्या प्रसंगी व नवीन
चंद्राच्या िदवशी पौिर्णमेच्या िदवशी िंकवा मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी-
तुमची होमापर्णे, शांत्यापर्णे वाहताना तुम्ही कणेर् वाजवावेत; तुमच्या

परमेश्वराला तुमची आठवण करुन देण्याचा हा एक िवशेष मागर्च आहे; हे
तुम्ही करावे अशी मी तुम्हास आज्ञा देतो. मी तुमचा देव परमेश्वर आहे.”

इस्राएलइस्राएल लोकलोक आपलाआपला तळतळ हलिवतातहलिवतात

11 इस्राएल लोकांनी िमसर देश सोडल्यानतंर दसुऱ्या वषीर् दसुऱ्या
मिहन्याच्या िवसाव्या िदवशी कराराचा कोश असलेल्या पिवत्र िनवास
मडंपावरील ढग वर गेला. 12 तेव्हा इस्राएल लोकांनी आपला प्रवास
सुरू केला. त्यांनी सीनायचे रान सोडले आिण ढग पारानाच्या रानात
थांवेपयर्ंत ते प्रवासकरीत गेले. 13 छावणी हलवण्याची इस्राएल लोकांची
ही पिहलीच वेळ होती. परमेश्वराने त्यांना मोशेकडून िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे
त्यांनी हे केले.

14 यहुदाच्या छावणीतील तीन गट पिहल्याने िनघाले. त्यांच्या
िनशाणा मागे ते चालले. पिहला गट यहुदाच्या कुळाचा होता.
अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन त्यांचा सेनानायक होता. 15 त्यानतंर
इस्साखारचे कूळ िनघाले. सुवाराचा मुलगा नथनेल त्यांचा नेता होता.
16 आिण मग जबुलूनाचे कूळ िनघाले. हेलोनाचा मुलगा अलीयाब
त्यांचा नेता होता.

17 मग पिवत्र िनवास मडंप उतरिवण्यात आला आिण गेषोर्न व मरारी
वंशाचे लोक पिवत्र िनवास मडंप घेऊन िनघाले. तेव्हा ह्या वंशाचे लोक
नतंरच्या रांगते होते.

18 त्यानतंर रऊबेन वंशाच्या छावणीतील तीन गट िनघाले. लोक
त्यांच्या िनशानामागे चालले होते. त्यातील पिहला गट रऊबेन कुळाचा
होता. शदेयरुाचा मुलगा अलीसूर त्यांचा सेनानायक होता. 19 त्यानतंर
िशमोन कुळाचे लोक िनघाले. सुरीशदचैा मुलगा शलूमीयेल हा त्यांचा
सेनानायक होता. 20 नतंर गाद वंशाच्या दलाचे लोक िनघाले.
रगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप त्यांचा सेनानायक होता. 21 मग कहाथी
लोक पिवत्र स्थानातील पिवत्र वस्तू घेऊन िनघाले. ते अशावेळी जाऊन
पोहोंचले की त्यांच्या येण्याओगोदर इतर लोकांनी पिवत्र िनवास मडंप
उभा करुन तयार ठेवला होता.

22 त्यानतंर एफ्राइम वंशाच्या छावणीतील तीन गट िनघाले. लोक
त्यांच्या िनशाणामागे चालले होते. त्यात पिहला गट एफ्राइम कुळाचा
होता. अम्मीहूदाचा मुलगा अलीशामा त्यांचा सेनानायक होता. 23

त्यानतंर मनश्शे कुळाचे लोक िनघाले. पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल
त्यांचा सेनानायक होता. 24 मग बन्यामीन कुळाचे लोक िनघाले.
िगदोनीचा मुलगा अबीदान त्यांचा सेनानायक होता.

25 छावण्यांच्या रागेतील सवार्त शेवटची तीन दले दान वंशाची होती.
ती पुढे गेलेल्या दलांचे संरक्षण करणारी िपछाडीची तुकडी होती.
ितच्यात पिहले दान कुळाचे लोक होते. ते त्यांच्या िनशाणामागे चालले
होते. अम्मीशद्दैचा मुलगा अहीएजर त्यांचा सेनानायक होता. 26

त्यानतंर आशेर कुळाचे लोक िनघाले. आक्रानाचा मुलगा पगीयेल त्यांचा
सेनानायक होता. 27 मग नफताली कुळाचे लोक िनघाले. एनानाचा
मुलगा अहीरा त्यांचा सेनानायक होता. 28 इस्राएल लोक िठक
िठकाणाहून प्रवास किरताना ह्या क्रमाने िनघत.

29 मोशेचा सासरा रगुवेल ह्याचा मुलगा होबाब ह्याला मोशे म्हणाला,
“देवाने आम्हाला वचन िदलेल्या देशात आम्ही जात आहोत. तू
आमच्याबरोबर चल. आम्ही तुझ्याशी चांगले वागू; इस्राएल लोकांना
उत्तम गोष्टी देण्याचे परमेश्वराने वचन िदले आहे.”

30 परतंु होबाबाने उत्तर िदले, “नाही, मी तुमच्याबरोबर येणार नाही.
मला माझ्या देशात व माझ्या लोकात परत गेले पािहजे.”

31 मग मोशे त्याला म्हणाला, “मी िवनतंी किरतो की तू आम्हाला
सोडून जाऊ नको; कारण ह्या रानाची आमच्यापेक्षा तुला अिधक मािहती
आहे. तू आमचा वाटाड्या होऊ शकतोस. 32 तू आमच्याबरोबर येशील
तर परमेश्वर आम्हाला ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी देईल त्यात आम्ही तुला
वाटा देऊ.”

33 मग होबाब मान्य झाला. आिण परमेश्वराच्या पवर्तापासून ते प्रवास
करीत िनघाले. याजकांनी परमेश्वराचा पिवत्र कराराचा कोश घेतला व ते
लोकांच्यापुढे चालले. मुक्कामासाठी जागा शोधताना तीन िदवस तो पिवत्र
कोश त्यांनी वािहला. 34 प्रत्येक िदवशी परमेश्वराचा ढग त्यांच्यावर
राहून त्यांना मागर् दाखवीत असे.
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35 लोक जेव्हा पिवत्र कराराचा कोश उचलून मुक्काम हलवीत तेव्हा
मोशे म्हणत असे,
“हे परमेश्वरा, ऊठ
तुझ्या शत्रूंची सवर् िदशांना पांगापांग होवो,
तुझे सवर् शत्रू तुजपासून पळून जावोत.”
36 आिण जेव्हा पिवत्र कराराचा कोश त्याच्या जागी ठेवला जाई तेव्हा

मोशे म्हणत असे,
“हे परमेश्वरा, इस्राएलाच्या
लाखो लोकांकडे परत ये.”

इस्राएलइस्राएल लोकलोक पुन्हापुन्हा तक्रारतक्रार करतातकरतात

मग इस्राएल लोक आपल्या त्रासाबद्दल परत तक्रार करु
लागले. ती परमेश्वराने ऐकली व ती ऐकल्यावर त्याचा राग
भडकला. परमेश्वरापासूनचा अिग्न त्यांच्यात पेटला आिण

त्याने छावणीच्या कडेचा काही भाग जाळून टािकला. 2 तेव्हा लोकांनी
मोशेकडे मदतीसाठी आरडाओरड केली. मोशेने परमेश्वराला िवनतंी
केली तेव्हा अिग्न शमला. 3 त्यामुळे त्या िठकाणाचे नांव तबेरा असे
पडले. लोकांनी त्या िठकाणाला तसे नांव िदले कारण परमेश्वराच्या
अिग्नमुळे छावणीचा भाग जळून गेला.

अिधकअिधक वयाचवयाचेे सत्तरसत्तर ननेेततेे
4 जे िवदेशी इस्राएल लोकाबरोबर राहात होते, त्यांना इतर काही

पदाथर् खावेसे वाटू लागले. लवकरच इस्राएल लोकांनी पुन्हा कुरकुर
करण्यास सुरवात केली. लोक म्हणाले, “आम्हांला मांस खावयास
पािहजे. 5 िमसरमध्ये असताना खाल्लेल्या माश्यांची आम्हाला आठवण
येते; तेथे ते आम्हाला फुकट खावयास िमळत. त्याचप्रमाणे तेथे
आम्हाला काकड्या, खरबूजे, भाजी, कांदे, लसूण असा चांगला
भाजीपाला िमळत आसे. 6 परतंु आता आम्ही कमजोर झालो आहोत.
मान्न्यािशवाय आम्हाला येथे काही ही खावयास िमळत नाही!” 7 (हा
मान्ना लहान धण्यासारखा होता, आिण तो झाडाच्या िंडकासारखा िदसे.
8 लोक तो गोळा करीत, तो उखळात कुटीत, िंकवा भांड्यात िशजवीत
िंकवा दळीत व त्याच्या भाकरी करी. उत्तम तेलात भाजलेल्या गोड पुऱ्या
सारखी त्याची चव लागे. 9 रात्री दव पडल्यामुळे जमीन ओली
झाल्यावर मान्ना जिमनीवर पडत असे.)

10 मोशेने लोकांची कुरकुर ऐकली. प्रत्येक कुटंुबातील लोक
आपापल्या तबंूसमोर बसून कुरकुर करीत होते. त्यामुळे परमेश्वराचा राग
भयकंर भडकला आिण त्यामुळे मोळे िखन्न झाला. 11 मोशेने
परमेश्वराला िवचारले, “परमेश्वरा, तू माझ्यावर हे संकट का आिणले? मी
तुझा दास आहे. माझे काय चुकले? तुला एवढे रागावण्यासारखे मी काय
केले? ह्या सवर् लोकांची जबाबदारी तू माझ्यावर का टाकलीस? 12 तुला
माहीत आहे की मी काही ह्या सवर् लोकांचा बाप नाही, की मी ह्यांना जन्म
िदला नाही. परतंु पिरचािरका-जशी लहान बाळाला छातीशी धरते तशी
मी त्यांची काळजी घेतली पािहजे अशी सिक्त तू माझ्यावर का करतोस?
तू आमच्या वाडबिडलांना वचन िदलेल्या देशात त्यांना घेऊन जाण्याची
सिक्त माझ्यावर का करतोस? 13 एवढ्या लोकांना पुरले एवढे मांस
माझ्याजवळ नाही! आिण त्यांची तर माझ्यामागे कुरकुर चालूच आहे. ते
म्हणतात, ‘आम्हाला खावयास मांस दे!’ 14 मी एकटा ह्या सवार्ंची
काळजी घेऊ शकत नाही. हे ओझे माझ्यासाठी फारच जड आहे. 15

त्यांचा त्रास मी सहन करण्याचे काम चालू ठेवावे असा जर तुझा िवचार
असेल तर मग तू आजच मला मारुन टाक. तू मला दास समजत
असशील तर मग आता मला मरु दे. मग माझ्या मागचा सवर् त्रास संपून
जाईल!”

16 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल मडंळीतील सत्तर
वडील मजकडे आण. मडंळीचे नेते असलेल्या ह्या लोकांना
दशर्नमडंपाच्या दारापाशी आण; व तुझ्याबरोबर त्यांना उभे कर. 17 मग
मी खाली येऊन तेथे तुझ्याशी बोलेन. मग तुझ्यावर असलेल्या
आत्म्यातून काही भाग मी त्यांनाही देईन. मग लोकांची काळजी घेण्यास
ते तुला मदत करतील. ह्या प्रकार ेइस्राएल लोकांची जबाबदारी केवळ
तुझ्या एकट्यावर राहणार नाही.

18 “तू ह्या गोष्टी लोकांना सांग: उद्या तुम्ही स्वतः शुद्ध राहा म्हणजे
तुम्हाला मांस खावयास िमळेल. परमेश्वराने तुमचे रडगाणे ऐकले आहे.
‘आम्हाला मांस खाण्यास पािहजे! आम्ही िमसरमध्ये होतो ते बर ेहोते,’
असे तुम्ही म्हणाला ते शब्दही परमेश्वराने ऐकले आहेत. तेव्हा आता
परमेश्वर तुम्हाला मांस देईल आिण तुम्ही ते खाल. 19 तुम्ही ते एक,
िंकवा दोन, िंकवा पाच, िंकवा दहा िदवसच नव्हे तर वीस िदवस देखील
खाल. 20 येवढेच नव्हे तर तुम्ही ते पूणर् मिहनाभर खाल. तुम्हाला
त्याचा ितटकारा येईपयर्ंत ते खाल. हे असे होईल कारण तुम्ही आपल्या
परमेश्वरािवरुद्ध कुरकुर केली. परमेश्वर तुम्हामध्ये राहतो आिण तुम्हाला
काय पािहजे ते त्याला माहीत आहे; परतंु तुम्ही त्याच्या िवरुद्ध ओरड
केली आिण म्हणाला, ‘आम्ही का बर ेिमसर सोडले?’”

21 मोशे म्हणाला, “परमेश्वरा येथे सहा लाख लोक आहेत आिण तू
म्हणतोस की ‘ह्याना पूणर् मिहनाभर पुरले एवढे मांस मी खावयास देईन!’
22 आम्ही जरी सवर् शेरडेमेंढर ेव गुरढेोर कापली तरी ह्या सवर् लोकांना
मिहनाभर खाण्यास तेवढेही पुर ेपडणार नाहीत.”

23 परतंु परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “परमेश्वराचा हात असमथर् तोकडा
पडला आहे काय? मी माझे म्हणणे खर ेकरुन दाखवीन हे तुला िदसेल.”

24 तेव्हा मोशे लोकांशी बोलण्याकिरता बाहेर गेला. परमेश्वर जे
बोलला ते त्याने त्यांना सांिगतले. मग मोशेने मडंळीच्या सत्तर विडलांना
(नेत्यांना) एकत्र जमिवले; त्याने त्यांना तबंू भोंवती उभे राहण्यास
सांिगतले. 25 मग परमेश्वर ढगातून खाली आला आिण मोशेशी बोलला.
मोशेवर परमेश्वराचा आत्मा होता. त्यातून काही घेऊन परमेश्वराने ते त्या
सत्तर विडलावर (नेत्यावर) ठेवला. तो आत्मा आल्यावर ते संदेश सांगू
लागले. परतंू त्यानतंर मात्र त्यांनी पुन्हा संदेश सांगीतला नाही.

26 त्यातील दोन वडील (नेते) एलदाद व मेदाद छावणीच्या बाहेर गेले
नाहीत. त्यांची नांवे वडीलांच्या (नेत्यांच्या) यादीत होती. परतंु ते
छावणीतच रािहले; त्यामुळे आत्मा त्यांच्यावरही आला आिण ते
छावणीतच संदेश सांगू लागले. 27 तेव्हा एका तरुणाने पळत जाऊन
मोशेला हे सांिगतले. तो म्हणाला, “एलदाद व मेदाद हे छावणीत संदेश
सांगत आहेत.”

28 तेव्हा नूनाचा मुलगा यहोशवा मोशेला म्हणाला, “मोशे, माझे स्वामी
तुम्ही त्यांना बदंी घाला.” (यहोशवा तरुण असल्यापासून मोशेचा
मदतनीस होता.)

29 मोशेने त्याला उत्तर िदले, “ह्याच्या योगाने माझ्या नेतेपणाला
कमीपणा येईल असे तुला वाटते काय? परमेश्वराचे सवर्च लोक संदेष्टे
असते आिण परमेश्वराने त्या सवार्ंवर आपला आत्मा ठेिवला असता तर
िकती बरें होते.” 30 मग मोशे व इस्राएलांचे नेते छावणीमध्ये परत गेले.

परमपरमेेश्वरश्वर लावलावेे पक्षीपक्षी पाठिवतोपाठिवतो

31 मग परमेश्वराने समुद्रावरुन जोरदार वारा वाहावयास लािवला. त्या
वाऱ्याने लावे पक्षी त्या भागात वाहून आिणले. ते लावे पक्षी सवर्
छावणीच्या भोंवती उडत रािहले. ते इतके होते की छावणीचे अगंण व
सारा पिरसर त्यांनी भरुन गेला. त्यांचा जिमनीपासून तीन फूट वरपयर्ंत
थर साचला. माणूस एक िदवसभरात िजतका दरू चालत जाईल तेथ
पयर्ंत तो थर होता. 32 लोक बाहेर पडले व त्यांनी िदवसभर व रात्रभर
लावे पक्षी गोळा केले आिण त्यांनी पूणर् दसुरा िदवसभरही ते गोळा केले.
कोणत्याही माणसाने गोळा केलेले पक्षी कमीत कमी साठ बुशेल भरले.
मग लोकांनी लावे पक्षांचे मांस सवर् छावणी सभोंवती पसरवले.

33 लोकांनी मांस खाण्यास सुरवात केली परतंु परमेश्वराचा राग
भयकंर भडकला. ते मांस त्यांच्या तोंडात होते तोच म्हणजे ते पूणर्
खाऊन होण्यापूवीर् परमेश्वराने त्यांना भयकंर आजारी पाडले व मारुन
टािकले. 34 म्हणून लोकांनी त्या िठकाणाला िकब्रोथ-हत्तव्वा असे नांव
िदले. कारण ह्याच िठकाणी, ज्या लोकांना मांस खाण्याची अितशय
कडक इच्छा झाली होती त्यांना पुरण्यात आले.

35 िकब्रोथ हत्तव्वापासून लोकांनी हसेरोथपयर्ंत प्रवास केला व तेथे
त्यांनी मुक्काम केला.
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िमयार्मिमयार्म वव अहरोनअहरोन मोशमोशेेिवषयीिवषयी तक्रारतक्रार करतातकरतात

िमयार्म व अहरोन मोशेिवरुद्ध बोलू लागले. त्यांनी त्याच्यावर
टीका केली कारण त्याने एका इिथओपीयन-कुशी-स्त्रीशी
लग्न केले. मोशेने त्या इिथओपीयन-कुशी-स्त्रीशी लग्न केले ते

योग्य केले नाही असे त्यांना वाटले. 2 ते स्वतःशीच म्हणाले,
“परमेश्वराने लोकांशी बोलण्यासाठी मोशेचा उपयोग केला. पण मोशे काय
असा एकच नव्हे. परमेश्वर आमच्याद्वारहेी बोलला आहे!”
परमेश्वराने हे ऐकले. 3 (मोशे फार नम्र माणूस होता. त्याने कधी

अिभमान धरला नाही िंकवा बढाई मारली नाही पृथ्वीवरील कोणत्याही
माणसापेक्षा मोशे अिधक नम्र होता.) 4 तेव्हा परमेश्वर आला आिण मोशे,
अहरोन व िमयार्म ह्यांच्याशी बोलला. परमेश्वर म्हणाला, “तुम्ही ितघे
आत्ताच्या आता दशर्नमडंपापाशी या!”
तेव्हा मोशे, अहरोन व िमयार्म दशर्नमडंपापाशी गेले. 5 परमेश्वर एका

उंच ढगातून खाली आला दशर्नमडंपाचा दारापाशी उभा रािहला.
परमेश्वराने हाक मारली, “अहरोन व िमयार्म!” तेव्हा अहरोन व िमयार्म
त्याच्याकडे गेले. 6 परमेश्वर म्हणाला, “माझे ऐका! तुमच्यातील
संदेष्ट्यांना मी परमेश्वर दृष्टांतातून दशर्न देतो, मी त्यांच्याशी स्वप्नात
बोलतो 7 परतंु मोशेचे तसे नाही. मोशे माझ्या सवर् घरण्यात िवश्वासू
आहे. 8 मी त्याच्याशी बोलताना समोरासमोर बोलतो. मी त्याच्याशी
दाखल्याने िंकवा गुप्त अथर् असलेल्या गोष्टींनी बोलत नाही-त्याला
समजाव्यात अशा गोष्टी मी त्याला स्पष्टपणे दाखिवतो. आिण मोशे
परमेश्वराचे रुप स्पष्टपणे बघतो. तर असे असताना माझा सेवक मोशे
ह्याच्या िवरुद्ध बोलण्याची िंहमत तुम्हाला कशी झाली?”

9 परमेश्वराचा राग त्यांच्यावर खूप भडकला आिण तो त्यांना सोडून
िनघून गेला. 10 ढग पिवत्र िनवास मडंपापासून वर गेला. तेव्हा
अहरोनाने वळून िमयार्मकडे पािहले. ितचे अगं बफ◌र्ासारखे पांढरे
झाले होते. ितला भयकंर त्वचेचा रोग झाला होता!

11 म्हणून अहरोन मोशेला िवनतंी करुन म्हणाला, “माझे स्वामी,
आम्ही केलेल्या मूखर्पणाच्या पापाबद्दल आमची क्षमा करा. 12 मेलेल्या
जन्मलेल्या बाळाच्या चामड्यासारखे ितचे चामडे होऊ देऊ नका.”
(कधी कधी आपले अधेर् चामडे खाऊन टाकल्याप्रमाणे एकादे बाळ
जन्मते.)

13 म्हणून मोशेने परमेश्वराला िवनतंी केली, “देवा, ितला ह्या
रोगापासून बर ेकर.”

14 परमेश्वराने मोशेला उत्तर िदले, “जर ितचा बाप ितच्या तोंडावर
थंुकला असता तर ितला सात िदवस लाज वाटली असती ना! तेव्हा
सात िदवस ितला छावणीच्या बाहेर काढ मग ती बरी होईल; मग ितने
परत छावणीत यावे.”

15 म्हणून त्यांनी ितला सात िदवस छावणीच्याबाहेर काढले आिण ती
छावणीत परत येईपयर्ंत लोकांनी आपला मुक्काम हलिवला नाही. 16

त्यानतंर लोकांनी हसेरोथ सोडले आिण पारानाच्या रानापयर्ंत त्यांनी
प्रवास केला आिण तेथे रानातच त्यांनी आपला तळ ठोकला.

हहेेरर कनानकनान ददेेशातशात जातातजातात

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “कनान देश हेरण्यासाठी काही
लोकांना पाठव. हाच देश मी इस्राएल लोकांना देणार आहे.
त्यांच्या बारा वंशानुसार प्रत्येकी एका नेत्याला पाठव.”

3 तेव्हा मोशेने परमेश्वराची आज्ञा मानून, लोक पारानच्या वाळवंटात
असताना हे नेते पाठिवले. 4 त्यांची नांवे अशी आहेतः
रऊबेन वंशातला जकु्कराचा मुलगा शम्मुवा.
5 िशमोन वंशातला होरीचा मुलगा शाफाट.
6 यहुदा वंशातला यफुन्नेचा मुलगा कालेब.
7 इस्साखार वंशातला योसेफाचा मुलगा इगाल.
8 एफ्राईम वंशातला नूनाचा मुलगा होशा.
9 बन्यामीन वंशातला सोदीचा मुलगा पलटी,
10 जबुलून वंशातला सोदीचा मुलगा गद्दीयेल,
11 योसेफ वंशातला (मनश्शे)-सूसीचा मुलगा गद्दी,
12 दान वंशातला गमल्लीचा मुलगा अम्मीयेल,

13 आशोर वंशातला मीकाएलाचा मुलगा सतूर,
14 नफताली वंशातला बाप्सीचा मुलगा नहब्बी.
15 आिण गाद वंशातला माकीचा मुलगा गऊवेल.

16 मोशेने देश हेरावयास पाठिवलेल्या लोकांची ही नांवे होती. (मोशेने
नूनाचा मुलगा होशा ह्याचे नांव यहोशवा असे ठेिवले.)

17 मोशेने कनान देश हेरण्यास पाठिवताना लोकांना सांिगतले की
“तुम्ही येथून नेगेबमधून िनघा आिण मग डोंगराळ प्रदेशात जा. 18 देश
कसा आहे? तेथील लोक कसे आहेत! ते बलवान आहेत िंकवा दबुळे
आहेत? ते थोडे आहेत िंकवा फार आहेत? ते पाहा व समजून घ्या. 19

ते राहतात तो देश कसा आहे? तो चांगला आहे िंकवा वाईट आहे? ते
लोक कशा प्रकारच्या नगरात राहतात? संरक्षणासाठी त्या नगरांभोवती
कोट आहेत का? त्या नगरांची संरक्षण व्यवस्था बलवान आहे का? ह्या
सवर् गोष्टी पाहा व समजून घ्या. तेथील जमीन पीक घेण्यास 20 योग्य
आहे का? त्या प्रदेशात झाडे आहेत का? तेथील काही फळे बरोबर
घेऊन या.” (हे पिहली द्राके्ष िपकण्याच्या वेळी घडले.)

21 म्हणून ते तो प्रदेश शोधायला िनघाले. त्यांनी सीन वाळवंटापासून
रहोब आिण लेबोहामाथपयर्ंतच्या प्रदेशाचा शोध घेतला. 22 त्यांनी
नेगेवमधून त्या प्रदेशात प्रवेश केला आिण ते हेब्रोनला गेले. (हेब्रोन शहर
िमसर देशातल्या सोअन शहराच्या सात वषेर् आधी बांधले होते.) अहीमन
शेशय आिण तलमय हे अनाकाचे वंशज तेथे राहात होते. 23 नतंर ते
लोक अष्कोलच्या खोऱ्यात गेले. तेथे त्यांनी द्राक्षाच्या वेलीची एक फांदी
तोडली. त्या फांदली द्राक्षाचा घड लागलेला होता. त्यांनी ती फांदी एका
खांबावर ठेवली आिण दोघे जण ती आपल्या मधोमध ठेवून घेऊन गेले.
त्यांनी बरोबर काही डाळींबे व अजंीर ही घेतली. 24 त्या जागेला
अष्कोल खोर ेअसे म्हणतात कारण ितथे इस्राएल लोकांनी द्राक्षाचा घड
तोडला होता.

25 त्या लोकांनी त्या प्रदेशाचा 40 िदवस शोध घेतला. नतंर ते
आपल्या छावणीत परत गेले. 26 इस्राएल लोकांची छावणी पारानच्या
वाळवंटात कादेशजवळ होती ते लोक मोशे, अहरोन आिण इस्राएलच्या
सवर् लोकांजवळ गेले. त्यांनी मोशे, अहरोन आिण इतर लोकांना त्यांनी
पािहलेल्या गोष्टीिवषयी सांिगतले आिण त्या प्रदेशातली फळे त्यांना
दाखवली. 27 ते लोक मोशेला म्हणाले, “तू आम्हाला पाठवलेस त्या
प्रदेशात आम्ही गेलो. तो प्रदेश अनेक चांगल्या गोष्टींनी भरलेला आहे.
त्या प्रदेशात होणारी ही काही फळे पाहा. 28 पण तेथे राहणार ेलोक खूप
शिक्तशाली आहेत. शहर ेखूप मोठी आहेत. शहरांचे रक्षण चांगल्या प्रकारे
होते. काही अनाकांच्या वंशाजानाही आम्ही पािहले. 29 अमालेकी लोक
नेगेबमध्ये राहतात. िहत्ती, यबूसी आिण अमोरी डोंगराळ भागात
राहतात. आिण कनानी लोक समुद्राजवळ आिण यादेर्न नदीच्या काठावर
राहतात.”

30 मोशेजवळच्या लोकांना गप्प बसायला सांगून कालेब म्हणाला,
“परत जाऊन तो प्रदेश आपण घ्यायला पािहजे. आपण तो प्रदेश सहज
घेऊ शकू.”

31 पण जे लोक त्याच्याबरोबर तेथे गेले होते ते म्हणाले, “आपण
त्यांच्याशी लढू शकणार नाही. ते आपल्यापेक्षा खूप शिक्तशाली आहेत.”
32 आिण त्या माणसांनी इस्राएलच्या सवर् लोकांना सांिगतले की त्या
प्रदेशातल्या लोकांचा पराभव करण्याइतके शिक्तशाली आपण नाहीत. ते
म्हणाले, “आम्ही जो प्रदेश पािहला तो शिक्तशाली लोकांनी भरलेला
आहे. ते लोक ितथे जाणाऱ्या कुठल्याही माणसाचा सहज पराभव
करण्याइतके शिक्तमान आहेत. 33 आम्ही ितथे खूप नेफीलीम लोक
पािहले. (अनाकाचे वंशज नेफीलीम लोकांपासून आलेले आहेत) त्यांनी
आमच्याकडे आम्ही जणू नाकतोडे आहोत अशा नजरनेे पािहले. होय!
त्यांच्या दृष्टीने आम्ही नाकतोडेच होतो.”

लोकलोक पुन्हापुन्हा तक्रारतक्रार करतातकरतात

त्या रात्री छावणीतले सगळे लोक जोरजोरात आक्रोश
करायला लागले. 2 इस्राएल लोकांनी मोशे आिण अहरोन
िवरुद्ध तक्रारी केल्या. सगळे लोक एकत्र आले आिण

मोशेला व अहरोनाला म्हणाले, “आम्ही िमसरमध्ये िंकवा वाळवंटात
मरुन जायला हवे होते. या नवीन प्रदेशात मारले जाण्यापेक्षा ते अिधक
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चांगले झाले असते. 3 या नवीन प्रदेशात यदु्धात जाण्यासाठीच
परमेश्वराने आम्हाला इथे आणले का? शत्रू आम्हाला मारून टाकील
आिण आमच्या बायका मुलांना घेऊन जाईल. िमसर देशात परत जाणेच
आमच्या दृष्टीने जास्त बर ेआहे.”

4 नतंर लोक एकमेकांना म्हणाले, “आपण आता दसुरा नेता िनवडू
आिण िमसर देशात परत जाऊ.”

5 ितथे जमलेल्या सवर् लोकांसमोर मोशे आिण अहरोन पालथे पडले.
6 यहोशवा आिण कालेब यांनी आपले कपडे फाडले (तक्रारी ऐकून
झालेल्या द:ुखप्रदशर्नासाठी) नूनाचा मुलगा यहोशवा आिण यफुन्नेचा
मुलगा कालेब हे ही या प्रदेशाच्या शोधात गेलेल्या लोकांपकैी होते. 7 या
दोघांनी ितथे जमलेल्या इस्राएल लोकांना सांिगतले, “आम्ही जो प्रदेश
बिघतला तो खूप चांगला आहे. 8 तो प्रदेश चांगल्या चांगल्या गोष्टींनी
संपन्न आहे. आिण जर परमेश्वर आपल्यावर प्रसन्न झाला तर तो
आपल्याला त्या प्रदेशात नेईल आिण तो प्रदेश आपल्याला देईल. 9

म्हणून परमेश्वरािवरुद्ध जाऊ नका. त्या प्रदेशातल्या लोकांची भीती
बाळगू नका. आपण त्यांचा पराभव करु शकू. त्यांच्याकडे कसलेही
संरक्षण नाही. सुरिक्षत राहण्यासाठी काहीही नाही. परतंु आपल्याजवळ
परमेश्वर आहे. म्हणून घाबरु नका.”

10 सवर् लोक यहोशवाला आिण कालेबला दगडांनी ठार मारण्याची
भाषा बोलू लागले. परतंु परमेश्वराची प्रभा दशर्न मडंपावर िदसू लागली.
तेथून ती सवर् लोकांना िदसली. 11 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “हे लोक
िकती वेळ माझ्यािवरुद्ध जाणार आहेत? त्यांचा माझ्यावर िवश्वास नाही
असे ते दाखिवतात ते माझ्या सामथ्यार्वर िवश्वास ठेवायला नकार देतात.
मी त्यांना खूप शिक्तशाली िचन्हे दाखवली तरीही ते माझ्यावर िवश्वास
ठेवत नाहीत. मी त्यांच्या मध्ये खूप मोठमोठ्या गोष्टी केल्या आहेत. 12

मी त्यांना एखाद्या भयानक आजारने मारून टाकीन. मी त्यांचा नाश
करीन. मी तुझा उपयोग करुन दसुर ेराष्ट्र  िनमार्ण करीन. तुझा देश या
लोकांपेक्षा मोठा आिण शिक्तमान असेल.”

13 नतंर मोशे परमेश्वराला म्हणाला, “जर तू असे केलेस तर ते िमसर
मधील लोक ऐकतील तुझ्या लोकांना िमसरमधून बाहेर आणण्यासाठी तू
तुझ्या महान शक्तीचा उपयोग केलास हे त्यांना माहीत आहे. 14

िमसरमधल्या लोकांनी कनानच्या लोकांना हे सांिगतले आहे. तू परमेश्वर
आहेस हे त्यांना अगोदरच माहीत झालेले आहे. तू आपल्या लोकांबरोबर
असतोस हे त्यांना माहीत झाले आहे. लोकांनी तुला पािहले हे त्यांना
माहीत आहे. लोकांना खास ढगािवषयी मािहती आहे. तुझ्या लोकांना
मागर् दाखिवण्यासाठी तू त्या ढगाचा उपयोग करतोस हे त्या लोकांना
माहीत आहे. रात्री त्या ढगाचा अग्नी होतो आिण तुझ्या लोकांना मागर्
दाखवतो हे ही त्यांना माहीत आहे. 15 म्हणून आता तू या लोकांना मारू
नकोस. जर तू त्यांना मारलेस तर सवर् देशांना ही बातमी कळेल व ते
म्हणतील. 16 ‘परमेश्वर त्या लोकांना त्याने वचन िदलेल्या प्रदेशात आणू
शकत नव्हता म्हणून परमेश्वराने त्यांना वाळवंटात मारून टाकले.’

17 “प्रभू, म्हणून आता तू तुझी शक्ती दाखव. तू, ‘मी ती दाखवीन’
असे म्हणाला होतास त्याप्रमाणे दाखव. 18 तू म्हणालास, ‘परमेश्वराला
रागवायला वेळ लागतो. तो महान प्रीितने भरलेला आहे. परमेश्वर
अपराधांची व अधमार्ची क्षमा करतो पण जे लोक अपराधी आहेत त्यांना
परमेश्वर नेहमी िशक्षा करतो. त्यांच्या मुलांना व नातवंडांना िशक्षा करतो
आिण पतंवंडाना देखील त्या वाईट गोष्टी बद्दल िशक्षा करतो.’ 19 आता
तुझे िदव्य प्रेम या लोकांना दाखव. त्यांच्या पापाची क्षमा कर. त्यांनी
िमसर सोडल्यापासून आतापयर्ंत तू जसा त्यांना क्षमा करीत आला
आहेत तशीच आताही क्षमा कर.”

20 परमेश्वराने उत्तर िदले, “तू सांिगतलेस त्याप्रमाणे मी लोकांना क्षमा
करीन. 21 पण मी तुला सत्य सांगतो. मी नक्कीच िजवंत आहे आिण
माझी प्रभा नक्कीच साऱ्या पृथ्वीवर भरून आहे. हे जसे खर ेआहे तसेच
खरपेणाने मी तुला वचन देतो. 22 मी िमसर देशातून ज्या लोकांना बाहेर
काढले त्यांच्यापकैी कोणीही कनान देश कधीही बघणार नाही. त्या
लोकांनी िमसर देशात माझा पराक्रम आिण मी केलेल्या महान गोष्टी
पािहल्या. आिण वाळवंटात ज्या महान गोष्टी मी केल्या त्याही त्यांनी
बिघतल्या. परतंु त्यांनी माझी आज्ञा पाळली नाही आिण माझी दहादा
परीक्षा पािहली. 23 मी त्यांच्या पूवर्जांना वचन िदले. मी त्यांना तो प्रदेश
देण्याचे वचन िदले. पण त्यांच्यापकैी जे लोक माझ्यािवरुद्ध गेले ते

कधीही त्या प्रदेशात पाऊल टाकणार नाहीत. 24 पण माझा सेवक
कालेब वेगळा होता. तो माझे अनुकरण पूणर्पणे करतो. म्हणून मी त्याला
त्याने आधी पािहलेल्या प्रदेशात घेऊन जाईन. आिण त्याच्या वंशजांना
तो प्रदेश िमळेल. 25 अमालेकी आिण कनानी लोक खोऱ्यात रहात
आहेत. म्हणून उद्या तुम्ही ही जागा सोडली पािहजे. तांबड्या समुद्राकडे
रस्त्यावरच्या वाळवंटात परत जा.”

परमपरमेेश्वरश्वर लोकांनालोकांना िशक्षािशक्षा करतोकरतो

26 परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनला म्हणाला, 27 “हे वाईट लोक
िकती काळ माझ्यािवरुद्ध तक्रार करीत राहणार आहेत? मी त्यांच्या
तक्रारी आिण कुरकुरी ऐकलेल्या आहेत. 28 म्हणून तू त्यांना सांग,
‘ज्यािवषयी तुम्ही तक्रार करत. त्या सवर् गोष्टी परमेश्वर तुम्हाला करील.
तुम्हाला पुढील गोष्टी होतील. 29 तुम्ही या वाळवंटात मराल. वीस
वषार्ंचा िंकवा त्याहून मोठा असलेला आिण माझ्या लोकापकैी असलेला
प्रत्येक जण मरले. तुम्ही माझ्यािवरुद्ध, परमेश्वरािवरुद्ध तक्रार केली
आहे. 30 म्हणून जो प्रदेश देण्याचे वचन मी तुम्हाला िदले त्या प्रदेशात
तुमच्यापकैी कोणीही प्रवेश करणार नाही आिण कोणीही राहाणार नाही.
फक्त यफुन्नेचा मुलगा कालेब आिण नूनाचा मुलगा यहोशवा त्या प्रदेशात
जातील. 31 त्या प्रदेशातील लोक तुमची मुले नेतील अशी भीती
तुम्हाला वाटली आिण त्यािवरुद्ध तुम्ही तक्रार केली. पण मी तुम्हाला
सांगतो की मी ती मुले त्या प्रदेशात आणीन. तुम्ही ज्या गोष्टींचा स्वीकार
करायला नकार िदला त्या गोष्टींचा ते उपभोग घेतील. 32 आिण
तुमच्याबद्दल बोलायचे तर तुम्ही या वाळवंटात मराल.

33 “‘तुमची मुले इथे या वाळवंटात 40 वषेर् भटकणार ेमेंढपाळ
असतील. त्यांना द:ुख भोगावे लागेल कारण तुम्ही माझ्याशी इमानदार
नव्हता. या वाळवंटात जोपयर्ंत तुम्ही मरणार नाही तोपयर्ंत त्यांना द:ुख
भोगावे लागेल. 34 तुम्हाला तुमच्या पापाबद्दल 40 वषेर् द:ुख भोगावे
लागेल. (त्या माणसांना तो प्रदेश शोधायला 40 िदवस लागले. त्या
प्रत्येक िदवसासाठी एक वषर्) मी तुमच्या िवरोधात असणे ही िकती
भयानक गोष्ट आहे हे तुम्हाला समजेल.’

35 “मी परमेश्वर आहे आिण मी बोललो आहे. मी वचन देतो की या
दषु्ट माणसांना मी या सवर् गोष्टी करीन. माझ्यािवरुद्ध जाण्यासाठी ते लोक
एकत्र आले म्हणून ते सवर् या वाळवंटात मरतील.”

36 मोशेने ज्या लोकांना नवीन प्रदेश शोधण्यासाठी पाठवले होते
त्याच लोकांनी परत येऊन इस्राएल लोकांमध्ये तक्रारी पसरावयाला
सुरुवात केली. ते लोक म्हणाले की त्या प्रदेशात जाण्याइतके आपले
लोक शिक्तवान नाहीत. 37 इस्राएल लोकांमध्ये संकटे पसरिवण्यास तेच
लोक जबाबदार होते म्हणून परमेश्वराने त्या लोकांना मारण्यासाठी
आजार िनमार्ण केला. 38 यफुन्नेचा मुलगा कालेब आिण नूनाचा मुलगा
यहोशवा हे ही तो प्रदेश शोधायला पाठवलेल्या लोकांत होते परतंु
परमेश्वराने त्या दोघांना वाचवले. ज्या आजाराने इतर सवर्जण मेले, तो
आजार त्या दोघांना झाला नाही.

लोकलोक कनानमध्यकनानमध्येे जाण्याचाजाण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात

39 मोशेने या सवर् गोष्टी इस्राएल लोकांना सांिगतल्या. लोक खूप
द:ुखी झाले. 40 दसुऱ्या िदवशी पहाटे लोकांनी डोंगरावर असलेल्या त्या
प्रदेशात जायला सुरुवात केली. लोक म्हणाले, “आम्ही पाप केले आहे.
आम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवला नाही याचे आम्हाला वाईट वाटते.
परमेश्वराने वचन िदलेल्या प्रदेशात आम्ही जाऊ.”

41 पण मोशे म्हणाला, “तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा का पाळत नाही?
तुम्हाला यश िमळणार नाही. 42 त्या प्रदेशात जाऊ नका. परमेश्वर
तुमच्याबरोबर नाही म्हणून तुमचा सहज पराभव होऊ शकेल. 43

अमालेकी आिण कनानी लोक तेथे तुमच्यािवरुद्ध लढतील. तुम्ही
परमेश्वरापासून दरू गेला आहात म्हणून यधु्दाच्या वेळी तो तुमच्याबरोबर
नसेल आिण तुम्ही सवर् यदु्धात मारले जाल.”

44 परतंु लोकांनी मोशेवर िवश्वास ठेवला नाही. ते उंच डोंगरावरच्या
प्रदेशात गेले. परतंु मोशे आिण परमेश्वराचा आज्ञापटाचा कोश
त्यांच्याबरोबर गेला नाही. 45 डोंगरावरच्या प्रदेशात राहणार ेअमालेकी
आिण कनानी लोक खाली आले आिण त्यांनी इस्राएल लोकांवर हल्ला
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केला. त्यांनी इस्राएल लोकांचा सहज पराभव केला आिण हमार्पयर्ंत
त्यांचा पाठलाग केला.

यज्ञासयज्ञासंबंबंधंीचधीचेे िनयमिनयम

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांबरोबर बोल
आिण त्यांना सांग.” मी तुम्हाला एक प्रदेश वस्ती
करण्यासाठी देत आहे. तुम्ही जेव्हा ितथे प्रवेश कराल तेव्हा

3 तुम्ही परमेश्वराला खास होमापर्णे द्या. त्याच्या सुवासाने परमेश्वरास
आनदं होईल. तुम्ही तुमच्या गायी, मेंढ्या आिण बकऱ्या यांचा उपयोग
होमापर्ण यज्ञ नवस स्वखशुीने द्यावयाच्या देणाग्या िंकवा नेहमीच्या
यज्ञातला भाग म्हणून उपयोग कराल.

4 “एखादा माणूस जेव्हा त्याची अपर्णे आणतो तेव्हा त्याने परमेश्वराला
धान्यसुध्दा अपर्ण केले पािहजे. हे धान्यापर्ण आठ कप सपीठ 1/4
िंहनभर तेलात िमसळून केलेले असले पािहजे. 5 प्रत्येक वेळी जेव्हा
तुम्ही छोटी बकरी/कोकरु अपर्ण कराल तेव्हा त्याच्याबरोबर 1/4 कप
द्राक्षारस पेयापर्ण केला पािहजे.

6 “जर तुम्ही मेंढा अपर्ण करणार असाल तर त्याच्या बरोबर
धान्यापर्णही केले पािहजे. हे धान्यापर्ण सोळा कप सपीठ 1/3 िहन
तेलात िमसळून िदले पािहजे. 7 आिण तुम्ही 1/4 कप द्राक्षारस पेयापर्ण
केला पािहजे. त्याच्या सुवास परमेश्वराला आनिंदत करले.

8 “जेव्हा तुम्ही लहान बलै होमापर्ण म्हणून अपर्ण कराल िंकवा
शांत्यापर्ण म्हणून द्याल िंकवा परमेश्वराला िदलेले खास वचन म्हणून
अपर्ण कराल. 9 तेव्हा त्या गोऱ्ह्या बरोबर तुम्ही धान्यापर्णसुध्दा आणले
पािहजे. हे धान्यापर्ण 24 कप सपीठ 2 कप तेलात िमसळलेले असले
पािहजे. 10 त्याच्याबरोबर 2 कप द्राक्षारस पेयापर्ण केला पािहजे. हे
अपर्ण होमापर्ण असेल त्याचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील. 11

तुम्ही परमेश्वराला जो बलै, मेंढा, मेंढी िंकवा बकरी यांचे अपर्ण कराल ते
याप्रमाणे तयार करायला पािहजे. 12 तुम्ही जो प्राणी अपर्ण कराल त्या
प्रत्येका बरोबर हे ही अपर्ण करा.

13 “अशाप्रकार ेइस्राएलच्या प्रत्येक नागिरकाने परमेश्वराला आनिंदत
करण्यासाठी होमापर्ण केले पािहजे. 14 परदेशी लोक तुमच्यातच
राहतील. परमेश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनीही या प्रमाणेच होमापर्ण
केले पािहजे. 15 हेच िनयम सवार्ना लागू आहेत. इस्राएलचे लोक आिण
परदेशी लोक तुमच्या देशात राहतात. त्यांना हे िनयम सवर्काळ लागू
राहतील. तुम्ही आिण तुमच्याबरोबर राहणार ेइतर लोक परमेश्वरापुढे
समान आहात. 16 याचा अथर् असा की तुम्ही सारख्याच िनयमाचे व
िवधींचे पालन केले पािहजे. हे िनयम व िवधी इस्राएल लोकांसाठी आिण
तुमच्यात राहणाऱ्या इतर लोकांसाठी आहेत.”

17 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 18 “इस्राएल लोकांना या गोष्टी सांग:
मी तुम्हाला दसुऱ्या प्रदेशात नेत आहे. 19 जेव्हा तुम्ही तेथे िपकणारे
अन्न खाल तेव्हा त्यातला थोडा भाग परमेश्वराला अपर्ण करा. 20 तुम्ही
धान्य गोळा करुन ते दळाल आिण त्याचे भाकरीसाठी पीठ कराल. त्या
िपठाचा पिहला भाग तुम्ही नेहमी परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजे. हे
मळणीच्या वेळी धान्यापर्ण करतात त्याप्रमाणे हे अपर्ण केले पािहजे. 21

हा िनयम सवर्काळ राहील. त्या पीठाचा पिहला भाग तुम्ही नेहमी
परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजे.

22 “जर तुम्ही काही चूक केली आिण परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या
एखाद्या आजे्ञचे पालन करायला िवसरलात तर तुम्ही काय कराल? 23

परमेश्वराने त्या आज्ञा तुम्हाला मोशे माफर् त िदल्या आहेत ज्या
िदवसापासून त्या िदल्या तेव्हापासून त्या लागू आहेत. आिण त्या सदवै
राहतील. 24 तेव्हा जर तुम्ही चूक केलीत आिण या आज्ञांचे पालन
करायला िवसरलात तर तुम्ही काय कराल? जर इस्राएलच्या सवर्
लोकांनी िमळून चूक केली तर त्यानी सवार्ंनी िमळून एक गोऱ्हा
परमेश्वराला होमापर्ण केला पािहजे. त्याचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत
करील. गोऱ्ह्याबरोबर धान्यापर्ण आिण पेयापर्ण करायला पािहजे. तुम्ही
पापापर्णासाठी बकराही अपर्ण केला पािहजे.

25 “म्हणून याजकाने लोकांना शुद्ध करण्यासाठी काही गोष्टी केल्या
पािहजेत. त्याने या गोष्टी इस्राएलच्या सवर् लोकांसाठी केल्या पािहजेत.
ते पाप करीत आहेत हे लोकांना मािहत नव्हते. पण जेव्हा ते त्यांना

समजेल तेव्हा त्यांनी परमेश्वरासाठी भेट आणली. त्यांनी होमापर्ण आिण
पापापर्ण आणले म्हणून लोकांना क्षमा केली जाईल. 26 इस्राएलाच्या
सवर् लोकांना आिण त्यांच्यात राहणाऱ्या इतर लोकांना क्षमा केली
जाईल. त्यांना क्षमा करण्यात येईल. कारण आपण चूक करीत आहोत हे
त्यांना माहीत नव्हते.

27 “पण जर फकत एकाच माणसाने चूक केली तर त्याने एक वषर्
वयाची बकरी आणली पािहजे. ती बकरी पापासाठी अपर्ण केली जाईल.
28 याजक त्या माणसाला शुद्ध करण्यासाठी काही गोष्टी करील. त्या
माणसाने चूक केली आिण परमेश्वरापुढे पाप केले. पण याजकाने त्याला
शुद्ध केले तर त्याला क्षमा केली जाईल. 29 जो माणूस चूक करतो आिण
पाप करतो त्याच्यासाठी हा िनयम आहे. इस्राएलच्या कुटंुबात
जन्मलेल्या लोकांसाठी व तुमच्या घरात राहणाऱ्या परदेशी लोकांसाठी
सारखेच िनयम आहेत.

30 “पण जर एखाद्याने पाप केले आिण आपण चूक करीत आहो हे
त्याला कळत असले, तर तो माणूस परमेश्वरािवरुद्ध आहे. त्या माणसाला
त्याच्या लोकांपासून वेगळे काढून टाकले पािहजे. इस्राएलाच्या वंशात
जन्मलेल्या माणसासाठी िंकवा तुमच्यात राहणाऱ्या परदेशी माणसासाठी
सारखाच िनयम आहे. 31 परमेश्वराचा शब्द महत्वाचा आहे असा िवचार
त्या माणसाने केला नाही आिण त्याने परमेश्वराची आज्ञा मोडली. तर त्या
माणसाला तुमच्या समूहापासून वेगळे केलेच पािहजे. तो माणूस अपराधी
आहे आिण त्याला िशक्षा झालीच पािहजे.”

माणमाणूूसस िवश्रांतीच्यािवश्रांतीच्या िदवशीिदवशी कामकाम करतोकरतो

32 या वेळी इस्राएल लोक अजून वाळवंटात रहात होते. एका
माणसाला जळणासाठी लाकूड सापडले म्हणून तो ते गोळा करीत होता.
परतंु तो शब्बाथचा िदवस होता. इतरांनी त्याला ते करताना पािहले. 33

ज्या लोकांनी त्याला लाकडे गोळा करताना पािहले त्यांनी त्याला मोशे व
अहरोनाकडे आणले आिण सवर् लोक भोवती गोळा झाले. 34 त्यांनी त्या
माणसाला ितथेच ठेवले कारण त्याला काय िशक्षा द्यायची ते त्यांना
माहीत नव्हते.

35 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तो माणूस मेला पािहजे. तेव्हा
सवर् लोकांनी त्याच्यावर छावणीबाहेर दगडमार करावा.” 36 म्हणून लोक
त्याला छावणीबाहेर घेऊन गेले आिण त्याला दगडमार करुन मारले.
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केली त्याप्रमाणे त्यांनी हे केले.

िनयमिनयम लक्षातलक्षात ठठेेवण्यासाठीवण्यासाठी परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना मदतमदत करतोकरतो

37 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 38 “इस्राएल लोकांशी बोल. त्यांना या
गोष्टी सांग: माझ्या आज्ञा तुमच्या लक्षात राहाण्यासाठी मी तुम्हाला
काहीतरी देईन. दोऱ्याचे खूपसे तुकडे एकत्र बांधा आिण ते तुमच्या
कपड्याच्या एका टोकाला बांधून ठेवा. त्या प्रत्येक गोंड्याला एक िनळा
दोरा बांधा. या गोष्टी तुम्ही नेहमी अगंावर बाळगा. 39 तुम्ही या
गोंड्याकडे बघून परमेश्वराने िदलेल्या सगव्व्या आज्ञा लक्षात ठेवू शकाल.
म्हणजे तुम्ही आज्ञा पाळाल. तुम्ही आज्ञा िवसरुन काहीही चूक करणार
नाही आिण तुमच्या शरीराला व डोव्व्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी करणार
नाही. 40 माझ्या सगव्व्या आज्ञा पाळायच्या आहेत हे तुम्ही लक्षात
ठेवाल. म्हणजे तुम्ही परमेश्वराचे खास लोक व्हाल. 41 मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे. तुम्हाला िमसर देशातून आणणारा मीच आहे. तुमचा देव
होण्यासाठी मी हे केले. मीच तुमचा देव परमेश्वर आहे.”

कोणीकोणी ननेेततेे मोशमोशेे िवरुद्धिवरुद्ध उठलउठलेे

कोरह, दाथान, अबीराम आिण ओन मोशेच्या िवरुद्ध गेले.
(कोरह इसहारचा मुलगा होता. इसहार कहाथचा मुलगा
होता आिण कहाथ लेवीचा मुलगा होता. दाथान आिण

अबीराम भाऊ होते आिण ती अलीयाबाची मुले होती ओन पेलेथचा
मुलगा होता. दाथान, अबीराम आिण ओन रऊबेन वंशातील होते.) 2 या
चार माणसांनी इस्राएल मधून 250 माणसे एकत्र जमिवली आिण ते
मोशेिवरुद्ध उठले. ते लोकांनी िनवडलेले नेते होते, हे सवर् लोकांना
माहीत होते. 3 ते मोशे िवरुद्ध बोलण्यासाठी समुहाने आले. ते लोक
मोशेला आिण अहरोनला म्हणाले, “तुम्ही फारच अिधकार दाखवता
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आता पुर ेझाले! इस्राएलचे इतर लोक ही पिवत्र आहेत. त्यांच्यात
अजूनही परमेश्वर राहतो. तुम्ही परमेश्वराच्या इतर लोकांपेक्षा स्वतःला
अिधक महत्वाचे समजत आहात.”

4 जेव्हा मोशेने या गोष्टी ऐकल्या तेव्हा त्याने त्याचे तोंड जिमनीपयर्ंत
लविवले. तो गािर्वष्ठ नाही हे त्याला दाखवायचे होते. 5 मग मोशे कोरह व
त्याच्या सवर् अनुयायांना म्हणाला, “उद्या सकाळी परमेश्वर कोण खरोखर
त्याचा माणूस आहे ते दाखवील. कोण खरा पिवत्र आहे ते परमेश्वर
दाखवील आिण परमेश्वर त्या माणसाला त्याच्या जवळ आिणल. परमेश्वर
त्या माणसाची िनवड करील आिण त्याला स्वतः जवळ आिणल. 6

म्हणून कोरह तू आिण तुझ्या अनुयायांनी हे करायला हवे: 7 उद्या अग्नी
आिण ऊद-धूप काही खास भांड्यात ठेवा. नतंर ती भांडी परमेश्वरासमोर
आणा. खरोखरच जो पिवत्र असेल त्याची परमेश्वर िनवड करील.
लेवीच्या वंशजांनो तुम्ही फार पुढे गेलात. तुम्ही चूक केलीत.”

8 मोशे कोरहला आणखी म्हणाला, “लेवीच्या वंशजांनो तुम्ही माझे
ऐका 9 तुमची िनवड इस्राएलच्या देवाने केली आहे आिण तुम्हाला खास
दजार् िदला आहे म्हणून तुम्ही आनदंी असायला हवे. तुम्ही इस्राएलच्या
इतर लोकांपेक्षा वेगळे आहात. परमेश्वराने तुम्हाला खास कामासाठी,
इस्राएल लोकांना परमेश्वराची भक्ती करायला मदत व्हावी म्हणून त्याच्या
पिवत्र िनवास मडंपात त्याच्या जवळ आणले. हे पुरसेे नाही का? 10

परमेश्वराने लेवीच्या वंशजांना याजकांच्या मदतीसाठी जवळ आणले.
परतंु आता तुम्हीच याजक व्हायचा प्रयत्न करीत आहात. 11 तुम्ही
आिण तुमचे अनुयायी एकत्र आलात आिण परमेश्वराच्या िवरुद्ध गेलात.
अहरोनाने काही चूक केली का? नाही. मग तुम्ही अहरोनािवरुद्ध का
तक्रार करीत आहात.”

12 नतंर मोशेने दाथान, अबीराम, ह्या अिलयावाच्या मुलांना बोलावले
पण ते दोघे म्हणाले, “आम्ही येणार नाही. 13 तू आम्हाला वाळवंटात
दधू आिण मध असलेल्या प्रदेशातून आणले आहेस. तू आम्हाला
वाळवंटात ठार मारायला आणले आहेस. आिण आता आमच्यावर तुझी
अिधक सत्ता आहे हे तुला दाखवायचे आहे. 14 आम्ही तुझ्या मागे का
यावे? तू आम्हाला चांगल्या गोष्टींनी समृद्ध असलेल्या नवीन प्रदेशात
आणले नाहीस. देवाने कबूल केलेला प्रदेश तू आम्हाला िदला नाहीस. तू
आम्हाला शेते व द्राक्षमळे िदले नाहीस तू ह्या लोकांना गुलाम करणार
आहेस का? नाही. आम्ही येणार नाही.”

15 म्हणून मोशेला खूप राग आला. तो परमेश्वराला म्हणाला, “मी या
लोकांच्या बाबतीत काहीही वाईट केले नाही. मी त्यांच्या कडून काहीही
घेतले नाही-साधा गाढव देखील नाही! परमेश्वरा, त्यांची अपर्णे िस्वकारु
नकोस.”

16 नतंर मोशे कोरहला म्हणाला, “उद्या तू आिण तुझे अनुयायी
परमेश्वरापुढे उभे राहतील. ितथे तू अहरोन आिण तुझे अनुयायी
असतील. 17 तुम्ही प्रत्येकाने एक भांडे आणावे त्यात ऊद-धूप टाकावा
आिण ते परमेश्वराला द्यावे. नेत्यांसाठी 250 भांडी असतील आिण एकेक
भांडे तुझ्यासाठी व अहरोनासाठी असेल.”

18 म्हणून प्रत्येकाने भांडे आणले आिण त्यात उद धूप जाळला, नतंर
ते दशर्न मडंपाच्या दारात उभे रािहले. मोशे आिण अहरोनसुद्धा ितथे उभे
रािहले. 19 कोरहनेसुद्ध तबंूच्या दारात लोक जमा केले. नतंर प्रत्येकाला
परमेश्वराची प्रभा िदसली.

20 परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनाला म्हणाला, 21 “या लोकांपासून
दरू जा. मला आता त्यांचा नाश करायचा आहे.”

22 पण मोशे आिण अहरोन जिमनीवर पालथे पडले आिण ओरडले,
“कृपा करुन या सगळयांवर रागावू नकोस, सवार्च्या आत्म्यांच्या देवा!
फकत एका माणसाने पाप केले आहे!”

23 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 “सवर् लोकांना कोरह, दाथान,
व अबीराम यांच्या तबंूपासून दरू जायला सांग.”

25 मोशे उभा रािहला आिण दाथान व अबीराम यांच्याकडे गेला.
इस्राएलचे सवर् विडलधारी त्याच्या मागे गेले. 26 मोशेने सवर् लोकांना
बजावले, “या दषु्टांच्या तबंू पासून दरू जा. त्यांच्या कोणत्याही वस्तूला
हात लावू नका. जर तुम्ही हात लावला तर त्यांच्या पापामुळे तुमचाही
नाश होईल.”

27 म्हणून लोक कोरह, दाथान व अबीराम यांच्या तबंू पासून दरू गेले.
दाथान आिण अबीराम त्यांच्या तबंूकडे गेले. ते त्यांच्या तबंू बाहेर
आपल्या बायका, मुले आिण तहान्या मुलांबरोबर उभे रािहले.

28 नतंर मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने मला मी तुम्हाला सांिगतलेल्या
गोष्टी करायला पाठवले आहे या बद्दलचा पुरावा मी तुम्हांला दाखवीन. या
गोष्टी करण्याची कल्पना माझी नव्हती हेही मी तुम्हांला दाखवीन. 29 हे
इथले लोक मरतील. पण ते जर सामान्य रीतीने मेले-जशी माणसे नेहमी
मरतात-तर त्यावरून असे िदसेल की परमेश्वराने मला खरचं पाठवल
नाही. 30 पण जर परमेश्वराने या लोकांना वेगव्व्या नव्या रीतीने मारले-
तर तुम्हांला कळेल की त्यांनी परमेश्वरािवरुद्ध पाप केले होते. हा पुरावा
आहे: धरती दभुागेल आिण त्या लोकांना आपल्या पोटात घेईल. ते
िजवंतपणीच त्यांच्या कबरते जातील. आिण त्यांची सवर् चीजवस्तू
त्यांच्याबरोबर जाईल.”

31 जेव्हा मोशेचे बोलणे संपले तेव्हा त्या लोकांच्या पायाखालची
जमीन दभुागली. 32 धरतीने जणू आपले तोंड उघडून त्यांना िगळून
टाकले. कोरहची सगळी माणसे, त्याचे संपूणर् घराणे आिण त्यांची सवर्
चीजवस्तू त्यांच्याबरोबर जिमनीत गेली. 33 ते लोक िजवंतपणी कबरते
गेले आिण त्यांची सगळी चीजवस्तूही त्यांच्या बरोबर गेली. नतंर जमीन
पूवर्वत झाली. ते नष्ट झाले-लोकांतुन नाहीसे झाले.

34 इस्राएल लोकांनी नाश होत असलेल्या लोकांचे आक्रोश ऐकले
म्हणून ते सवर् सरैावरैा धावू लागले आिण म्हणाले, “पृथ्वी
आपल्यालासुद्धा िगळून टाकील.”

35 नतंर परमेश्वराकडून अग्नी आला. त्याने उद-धूप जाळणाऱ्या 250
लोकांचा नाश केला.

36 परमेश्वर मोशेला म्हणाला: 37 “याजक अहरोन याचा मुलगा
एलाजार याला उदा-धूपाची सगळी भांडी अग्नी जवळून घ्यायला सांग.
त्याला कोळसा आिण राख पसरावयाला सांग. त्या लोकांनी
माझ्यािवरुद्ध पाप केले आिण त्यांच्या पापामुळे त्यांना प्राण गमवावे
लागले. पण उदा-धुपाची भांडी अजूनही पिवत्र आहेत. ही भांडी पिवत्र
आहेत कारण ती परमेश्वराला अपर्ण केली होती. भांडी ठोकून त्याचा पत्रा
कर. या पत्र्याचा उपयोग वेदी झाकायला कर. इस्राएलाच्या सवर् लोकांना
हा ताकीदीचा इशारा असेल.”

39 म्हणून याजक एलाजारने लोकांनी आणलेली काशाची सवर् भांडी
गोळा केली. ते सगळे लोक जळून गेले पण त्यांची भांडी मात्र होती. नतंर
एलाजारने काही माणसांना भांडी ठोकून त्यांचा पत्रा करायला सांिगतले.
नतंर त्याने धातूचा पत्रा वेदीवर ठेवला. 40 परमेश्वराने मोशेला जशी
आज्ञा केली होती तसेच त्याने केले. अहरोनच्या वंशातीलच कोणी तरी
परमेश्वरासमोर उद-धूप जाळू शकतो, दसुऱ्या कोणी परमेश्वरासमोर उद-
धूप जाळला तर तो कोरह आिण त्याच्या अनुयायांप्रमाणे मरले. हे
इस्राएल लोकांनी लक्षात ठेवायची ही एक खूण होती.

अहरोनअहरोन लोकांचलोकांचेे रक्षणरक्षण करतोकरतो

41 दसुऱ्या िदवशी इस्राएलच्या सवर् लोकांनी मोशे आिण
अहरोनिवरुद्ध तक्रार केली. ते म्हणाले, “तुम्ही परमेश्वराची माणसे
मारली.”

42 मोशे आिण अहरोन दशर्न मडंपाच्या दारात उभे होते. लोक मोशे
आिण अहरोन िवरुद्ध तक्रार करायला एकत्र जमले. पण जेव्हा त्यांनी
दशर्न मडंपाकडे पािहले तेव्हा ढंगानी त्याला झाकून टाकले आिण ितथे
परमेश्वराचे तेज िदसू लागले. 43 नतंर मोशे आिण अहरोन तबंूच्या
पुढच्या भागात आले.

44 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 45 “त्या लोकांपासून दरू जा म्हणजे मी
त्यांचा नाश करीन ताबोडतोब. मोशे आिण अहरोन यांनी त्यांचे चेहरे
जिमनीपयर्ंत लववून दडंवत घातले.”

46 नतंर मोशे अहरोनला म्हणाला, “तुझे तांब्याचे भांडे आिण
थोडासा अग्नी वेदीवरुन घे. नतंर त्यावर उद-धूप टाक. लवकर
लोकांकडे जा आिण त्यांना शुद्ध करण्यासाठी काहीतरी कर. परमेश्वर
त्यांच्यावर रागावला आहे. आजार पसरायला सुरुवात झाली होती.”

47 म्हणून अहरोनाने मोशेने जे सांिगतले ते केले. अहरोनाने अग्नी व
धूप घेतला आिण मग तो लोकांमध्ये धावत गेला. परतंु लोकात
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आजाराची लागण झाली होती म्हणून अहरोन मेलेल्या आिण अजून
िंजवत असलेल्या लोकांच्या मध्ये जाऊन उभा रािहला अहरोनाने
लोकांना पिवत्र करण्यासाठी प्रायिश्चत केले. आिण आजार ितथेच
थांबला. 49 पण त्या आजारामुळे 14,700 लोक मेले. यात कोरहमुळे
मृत्यमुुखी पडलेल्यांचा समावेश नाही. 50 भयानक आजार थांबला
आिण अहरोन दशर्न मडंपाच्या दाराशी असलेल्या मोशेकडे गेला.

अहरोनअहरोन मुख्यमुख्य याजकयाजक असल्याचअसल्याचेे परमपरमेेशवरशवर िसद्धिसद्ध करतोकरतो

परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इस्राएल लोकांशी बोल. त्यांच्या
कडून चालण्यासाठी वापरतात 2 तशा बारा काठ्या घे.
बारा वंश प्रमुखांकडून प्रत्येकी एक काठी घे. प्रत्येक

माणसाचे नाव त्याच्या त्याच्या काठीवर िलही. 3 लेवीच्या काठीवर
अहरोनचे नाव िलही. प्रत्येक वंश प्रमुखासाठी एकेक काठी असलीच
पािहजे. 4 या काठ्या दशर्न मडंपात आज्ञापटाचा कोशाच्या वेदीजवळ
ठेव. हीच मी तुला भेटण्याची जागा आहे. 5 खरा याजक म्हणून मी एका
माणसाची िनवड करीन. मी कोणाची िनवड केली ते तुला कळेल कारण
त्याच्या काठीला पालवी फुटायला लागेल. याप्रमाणे मी लोक तुझ्या
आिण माझ्यािवरुद्ध तक्रारी करतात ते बदं पाडीन.”

6 म्हणून मोशे इस्राएलच्या लोकांशी बोलला. प्रत्येक वंश प्रमुखाने
त्याला काठी िदली. त्या 12 काठ्या होत्या. प्रत्येक वंश प्रमुखाकडून
एकेक काठी आली. एक काठी अहरोनची होती. 7 मोशेने त्या काठ्या
कराराच्या मडंपात परमेश्वरा पुढे ठेवल्या.

8 दसुऱ्या िदवशी मोशेने मडंपात प्रवेश केला. लेवी वंशाकडून
आलेल्या अहरोनच्या काठीला पाने फुटली असल्याचे त्याला िदसले.
त्या काठीला फांद्याही फुटल्या होत्या आिण बदामही लागले होते. 9

म्हणून मोशेने परमेश्वराच्या जागेतून सगव्व्या काठ्या आणल्या. मोशेने
त्या काठ्या इस्राएल लोकांना दाखवल्या. त्या सवार्ंनी काठ्यांकडे
पािहले आिण प्रत्येकाने आपली काठी परत घेतली.

10 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनची काठी परत मडंपात
आज्ञापटाचा कोशाजवळ ठेब. जे लोक नेहमी माझ्यािवरुद्ध जातात
त्यांच्यासाठी ही तािकदीची खूण असेल. मी त्यांच्या नाश करु नये
म्हणून माझ्या िवरुद्ध तक्रारी करणे यामुळे बदं होईल.” 11 मोशेने
परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे केले.

12 इस्राएलचे लोक मोशेला म्हणाले, “आम्ही मरणार आहोत हे
आम्हाला मािहत आहे आम्ही हरवलो आहोत. आमचा सगव्व्यांचा नाश
होणार आहे. 13 जो कोणी माणूस नुसता परमेश्वराच्या पिवत्र
स्थानाजवळ येईल त्याचा नाश होईल. आम्ही मरणार हे खर ेआहे का?”

याजकांचयाजकांचेे आिणआिण ललेेवीच्यावीच्या ववंशंजांचशजांचेे कामकाम

परमेश्वर अहरोनला म्हणाला, “या पिवत्र जागेिवरुद्ध काही
वाईट गोष्टी केल्या तर तू, तुझी मुले, तुझ्या विडलांच्या
कुटंुबातले सगळे लोक त्याला जबाबदार रहाल. तू आिण

तुझी मुले याजकांिवरुद्ध केलेल्या वाईट गोष्टींबद्दल जबाबदार राहाल. 2

तुझ्या कुळातील इतर लेवी लोकांना आण. तुझ्याबरोबर आिण
कराराच्या मडंपात काम करण्यासाठी ते तुला आिण तुझ्या मुलांना मदत
करतील. 3 लेवी वंशातील लोक तुझ्या सत्तेखाली आहेत. मडंपात जे जे
काम करायचे आहे ते ते लोक करतील. परतंु त्यांनी पिवत्र स्थानाजवळ
आिण वेदीजवळ जाता काम नये. जर ते गेले तर ते मरतील आिण तू
सुद्धा मरशील. 4 ते तुझ्या बरोबर असतील आिण तुला मदत करतील.
ते दशर्न मडंपाची काळजी घ्यायला जबाबदार असतील. मडंपात जे
काही काम करायचे असेल ते सवर् ते करतील. तू जेथे असिशल तेथे
दसुरा कोणीही येऊ नये.

5 “पिवत्र जागेची आिण वेदीची काळजी घेण्याची जबाबदारी तुझ्यावर
आहे. इस्राएल लोकांवर मला पुन्हा रागवायचे नाही. 6 इस्राएल मधल्या
सवर् लोकांतून मीच लेवी लोकांना िनवडले. ते तुझ्यासाठी एक भेट आहे.
त्या लोकांना मी तुला िदले. ते परमेश्वराची सेवा करतील आिण दशर्न
मडंपात काम करतील. 7 पण अहरोन फकत तू आिण तुझ्या मुलांनीच
याजकाचे काम केले पािहजे. वेदीजवळ फकत तुम्हीच जाऊ शकता.
अित पिवत्र स्थानाच्या पडद्याआड फकत तुम्हीच जाऊ शकता. मी तुला

एक भेट देत आहे-याजक म्हणून तू करावयाची सेवा. माझ्या पिवत्र
स्थानाजवळ दसुरा कोणी आला तर त्याला मारुन टाकले जाईल.”

8 नतंर परमेश्वर अहरोनला म्हणाला, “लोक मला ज्या खास भेटी
देतात त्यांची जबाबदारी मी स्वतः तुझ्यावर टाकली आहे. इस्राएलाचे
लोक ज्या पिवत्र भेटी मला देतात त्या सवर् मी तुला िदल्या आहेत. तू
आिण तुझी मुले त्या वाटून घेऊ शकता. त्या नेहमीच तुमच्या राहतील.
9 लोक होमापर्ण, धान्यापर्ण, पापापर्णे आिण अपराधासाठी करावयाची
अपर्णे इत्यादी बऱ्याच गोष्टी आणतील. ती अपर्णे पिवत्र आहेत. सवार्त
पिवत्र अपर्णातला ने जळलेला भाग तुझा असेल. त्या सगव्व्या गोष्टी
फकत तुझ्यासाठी आिण तुझ्या मुलांसाठी असतील. 10 त्या गोष्टी
फकत पिवत्र जागेतच खा. तुझ्या कुटंुबातला प्रत्येक पुरुष ते खाऊ
शकतो. पण ती अपर्णे पिवत्र आहेत हे तू लक्षात ठेव.

11 “आिण इस्राएलचे लोक ओवाळणीची अपर्णे म्हणून जी अपर्णे
देतील ती सुद्धा तुझीच असतील. मी ती तुला, तुझ्या मुलांना आिण
मुलींना देत आहे. हा तुझा वाटा आहे. तुझ्या कुटंुबातला प्रत्येक शुद्ध
माणूस ती खाऊ शकेल.

12 “आिण मी तुला सवार्त चांगले जतैूनाचे तेल. नवीन द्राक्षारस आिण
धान्य देत आहे. या गोष्टी इस्राएलचे लोक मला परमेश्वराला देतात.
कापणीच्या वेळी या गोष्टी ते प्रथम गोळा करतात. 13 लोक जेव्हा
कापणीच्या वेळी धान्य गोळा करतात तेव्हा प्रथम गोळा केलेले धान्य ते
परमेश्वराकडे आणतात. म्हणून मी या गोष्टी तुला देतो आिण तुझ्या
कुटंुबातील शुद्ध माणसे ते खाऊ शकतात.

14 “इस्राएलमधून ज्या ज्या गोष्टी परमेश्वराला देण्यात येतात त्या
तुझ्या आहेत.

15 “िस्त्रचे पिहले मूल आिण जनावराचे पिहले पाडस परमेश्वराला
अपर्ण केलेच पािहजे. ते मूल तुझे असेल. जन्माला आलेले पिहले पाडस
जर अशुद्ध असेल तर ते परत मागे िवकत घेतले पािहजे. जर ते मूल
असेल तर ते परत मागे िवकत घेतले पािहजे. ते मूल परत त्या कुटंुबाचे
होईल. 16 मूल एक मिहन्याचे झ्याल्यानतंर त्यांनी पसेै िदले पािहजेत.
त्याची िंकमत दोन औसं चांदी इतकी असेल. तू चांदी मोजायला
अिधकृत मोजमापच वापरले पािहजेस. अिधकृत मोजमापानुसार एक
शेकेल म्हणजे 20 गेरा.

17 “परतंु तू प्रथम जन्मलेल्या गाय, मेंढी आिण बकरीसाठी पसेै देऊ
नकोस. ते प्राणी पिवत्र आहेत. त्यांचे रकत वेदीवर िंशपड आिण त्यांची
चरबी जाळून टाक. ही अग्नीत िदलेली अपर्णे आहेत. त्यांचा सुवास
परमेश्वराला संतोष देतो. 18 पण या प्राण्यांचे मांस तुझे असेल.
ओवाळणीचा ऊर तुझा असेल आिण इतर अपर्णातली उजवी मांडी
तुझीच असेल. 19 लोक ज्या पिवत्र गोष्टी मला अपर्ण करतात त्या मी
परमेश्वर तुला देतो. तो तुझा वाटा आहे. मी तो तुला, तुझ्या मुलांना व
मुलींना देत आहे. हा िनयम सदवै अिस्तत्वात राहील. तो परमेश्वराबरोबर
केलेला पिवत्र करार आहे. तो मोडता येणार नाही. मी तुला आिण तुझ्या
वंशजांना असे वचन देतो.”

20 परमेश्वर अहरोनाला आणखी म्हणाला, “तुला कुठलीही जमीन
िमळणार नाही आिण जे दसुऱ्या लोकांचे आहे ते तुला िमळणार नाही. मी
परमेश्वर तुझा िहस्सा आहे. इस्राएल लोकांना मी वचन िदल्याप्रमाणे
जमीन िमळेल. पण मी मात्र तुझी भेट आहे.

21 “इस्राएलाचे लोक त्यांच्या जवळच्या सवर् गोष्टीतला दहावा िहस्सा
देतील. म्हणून तो दहाव्वा भाग मी लेवीच्या सवर् वंशजांना देतो. ते दशर्न
मडंपात जे काम करतील त्याचा हा मोबदला आहे. 22 परतंु इस्राएलच्या
इतर लोकांनी कधीनी दशर्न मडंपाजवळ जाता कामा नये. ते जर गेले तर
त्यांना मारून टाकण्यात यावे. 23 लेवीचे जे वंशज दशर्न मडंपात काम
करतात ते त्याच्यािवरुद्ध केलेल्या पापाला जबाबदार असतील. हा
िनयम नेहमी अस्तीत्वात राहील. मी इस्राएल लोकांना जी जमीन देण्याचे
वचन िदले आहे ती जमीन लेवीना िमळणार नाही. 24 परतंु इस्राएल
लोकांजलऴ जे आहे त्याच्या दहावा भाग ते मला देतील. आिण तो
दहावा भाग मी लेवी लोकांना देईन. म्हणून मी लेवी लोकांबद्दल असे
बोललो: त्या लोकांना मी इस्राएल लोकांना जी जमीन देणार आहे ती
िमळणार नाही.”

25 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 26 “तू लेवी लोकांशी बोल आिण
त्यांना सांग: इस्राएलाचे लोक त्यांच्या जवळ जे जे आहे त्या सगव्व्याचा
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दहावा भाग परमेश्वराला देतील. तो दहावा भाग लेवी लोकांचा असेल.
पण त्याचा दहावा भाग तू परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजेस. 27 िपक
काढल्यानतंर तुला धान्य देण्यात येईल आिण द्राक्षारसही देण्यात येईल.
म्हणून ती तुझी परमेश्वराला देण्यात येणारी अपर्णे असतील. 28

याप्रमाणे तू सुद्धा इस्राएलाचे लोक देतात तशी परमेश्वराला अपर्णे देशील.
इस्राएलचे लोक परमेश्वराला जे देतात त्याच्या दहावा भाग ते तुला देतील
आिण त्यातला दहावा भाग तू याजक अहरोनाला देशील. 29 इस्राएलचे
लोक जेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या गोष्टीतील दहावा भाग तुला देतील
तेव्हा तू त्यातला सवार्त चांगला आिण पिवत्र भाग िनवडायला पािहजेस
आिण तो दहावा भाग तू परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजेस.

30 “मोशे लेवी लोकांना सांग: इस्राएलचे लोक त्यांच्या कापणीचा
आिण द्राक्षारसाचा दहावा भाग त्यांना देतील. तेव्हा तुम्ही त्यातला
सवार्त चांगला भाग परमेश्वराला द्यावा. 31 उरलेले तुम्ही आिण तुमचे
कुटंुबीय ह्यांनी खावा. तुम्ही दशर्न मडंपात जे काम करता त्याबद्दलची ही
मजुरी आहे. 32 आिण जर तुम्ही सवार्ंत चांगला दहावा भाग परमेश्वराला
द्याल तर तुम्ही कधीही अपराधी होणार नाही. तुम्हाला हे नेहमी आठवेल
की त्या भेटी म्हणजे इस्राएल लोकांकडून पिवत्र अपर्णे होत आिण तुम्ही
मरणार नाही.”

लाललाल गायीचीगायीची राखराख

परमेश्वर मोशेशी आिण अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला, 2

“परमेश्वराने इस्राएल लोकांना जी िशकवण िदली ितचे हे
िनयम आहेत. काहीही दोष नसलेली एक लाल गाय घ्या.

त्या गायीला कसलीही इजा झालेली नसावी आिण त्या गायीने मानेवर
कधीही जू घेतलेले नसावे. 3 ती गाय याजक एलाजारला द्या. एलाजार
ती गाय छावणी बाहेर नेईल आिण ितथे ितला मारील. 4 नतंर एलाजार,
हा याजक थोडे रकत आपल्या बोटावर घेईल आिण काही रकत
दशर्नमडंपाकडे िंशपडेल. त्याने असे सात वेळा केले पािहजे. 5 नतंर
संपूणर् गाय त्याच्या समोर जाळली पािहजे. कातडी, मास रकत आिण
आतडे सवर्काही जळले पािहजे. 6 नतंर याजकाने गधंसरूची एक
काठी, एजोबाची फांदी व लाल दोरी घ्यावी. याजकाने या गोष्टी गाय
जळत असलेल्या जाळात फेकाव्या. 7 याजकाने स्वतःला आिण
त्याच्या कपड्यांना स्वच्छ पाण्याने धुवावे. आिण मगच छावणीत परत
यावे. याजक संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध असेल. 8 ज्या माणसाने गायीला
जाळले असेल त्याने स्वतःला धुवावे. स्वतःचे कपडेही पाण्याने स्वच्छ
धुवावे. तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध असेल.

9 “नतंर जो माणूस शुद्ध असेल तो गायीची राख गोळा करले. तो ती
राख छावणीच्या बाहेर स्वच्छ जागी ठेवील. शुद्ध होण्याचा जेव्हा लोक
खास िवधी करतात त्यावेळी त्यांना या राखेचा उपयोग करता येईल.
एखाद्याचे पाप नाहीसे करण्यासाठी सुध्दा या राखेचा उपयोग करण्यात
येईल.

10 “ज्या माणसाने गायीची राख गोळा केली असेल त्याने त्याचे कपडे
धुवावे. तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील. हे िनयम नेहमी अिस्तत्वात
असतील.

“हा िनयम इस्राएलच्या सवर् नागिरकांसाठी आहे आिण तुमच्या बरोबर
जे परदेशी लोक रहात आहेत त्यांच्यासाठीही हा िनयम आहे. 11 जर
एखाद्याने प्रेताला हात लावला तर तो सात िदवस अशुद्ध राहील. 12

त्याने स्वतःला ितसऱ्या िदवशी व नतंर सातव्या िदवशी खास पाण्याने
धुवावे. जर त्याने असे केले नाही तर तो अशुद्धच राहील. 13 जर
एखाद्याने प्रेताला हात लावला तर तो अशुद्ध होईल. जर माणूस अशुद्ध
असताना पिवत्र िनवास मडंपात गेला तर मडंपही अशुद्ध होईल. म्हणून
त्या माणसाला इस्राएल लोकांपासून दरू ठेवावे. जर अशुद्ध माणसावर
खास पाणी िंशपडले नाही तर तो अशुद्ध राहील.

14 “जे लोक त्यांच्या मडंपात मरतात त्यांच्यासाठी हा कायदा आहे.
जर एखादा माणूस त्याच्या मडंपात मेला तर त्या मडंपातले सगळे लोक
आिण सगव्व्या वस्तू अशुद्ध होतील. ते सात िदवस अशुद्ध राहतील. 15

आिण झाकण नसलेले प्रत्येक भांडे अशुद्ध होईल. 16 जर एखाद्याने
प्रेताला हात लावला तर तो सात िदवस अशुद्ध राहील. जर ते प्रेत बाहेर
उघड्यावर असेल िंकवा तो माणूस यदु्धात मारला गेला असेल तरच हे

लागू आहे. आिण जर एखाद्याने मेलेल्या माणसाच्या अस्थींना हात
लावला तरी तो माणूस सात िदवस अशुद्ध होईल.

17 “त्या माणसाला पुन्हा स्वच्छ करण्यासाठी जाळलेल्या गायीची
राख तुम्ही वापरली पािहजे. एखाद्या भांड्यात राखेवर ताजे पाणी टाका.
18 शुद्ध माणसाने एजोबाची काठी घेऊन ती पाण्यात बुडवावी. नतंर ते
पाणी तबंूवर, भांड्यावर आिण मडंपातल्या माणसांवर िंशपडावे. जो
प्रेताला हात लावली त्याच्या बाबतीत हे करावे. तुम्ही हे प्रत्येकाला करा.
जो यदु्धात कबरलेा हात लावील िंकवा मेलेल्या माणसाच्या हाडांना हात
लावील त्याच्या बाबतीत हे करा.

19 “नतंर शुद्ध माणसाने हे पाणी ितसऱ्या व सातव्या िदवशी अशुद्ध
माणसाच्या अगंावर िंशपडावे. तो माणूस सातव्या िदवशी शुद्ध होईल.
त्याने त्याचे कपडे पाण्यात धुवावे. तो संध्याकाळी शुद्ध होईल.

20 “एखादा माणूस अशुद्ध झाल्यांनतंर पुन्हा शुद्ध झाला नाही तर
त्याला इस्राएल लोकांपासून वेगळे ठेवावे. त्या माणसावर ते खास पाणी
िंशपडले नाही आिण तो शुद्ध झाला नाही तर तो पिवत्र िनवास मडंपही
अशुद्ध करील. 21 तुमच्यासाठी हा िनयम सदवै असेल. ज्या माणसावर
पाणी िंशपडणे त्या माणसाने स्वतःचे कपडे सुद्धा धुतले पािहजेत.
कुठल्याही माणसाने त्या खास पाण्याला स्वशर् केला तर तो
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील. 22 जर त्या अशुद्ध माणसाने दसुऱ्या
कोणाला स्पशर् केला तर तो माणूस सुद्धा अशुद्ध होईल. तो माणूस
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील.”

िमयार्मिमयार्म मरणमरण पावतपावतेे

इस्राएलचे लोक सीनच्या वाळवंटात पिहल्या मिहन्यात
आले. त्यांनी कादेशला मुक्काम केला. िमयार्म तेथे मरण
पावली आिण ितला तेथेच पुरण्यात आले.

मोशमोशेे चूकचूक करतोकरतो

2 त्या िठकाणी लोकांना पुरसेे पाणी नव्हते. म्हणून ते मोशे आिण
अहरोनजवळ तक्रार करण्यासाठी एकत्र आले. 3 लोकांनी मोशेशी वाद
घातला. ते म्हणाले, “आमचे भाऊ जसे परमेश्वरा समोर मेले तसेच
आम्हीरी मरायला हवे होते. 4 तू परमेश्वराच्या लोकांना या वाळवंटात
का आणलेस? आम्ही आिण आमची जनावर ेइथे मरावी असं तुला वांटत
का? 5 तू आम्हाला िमसर देशातून का आणलेस? तू आम्हाला या वाईट
िठकाणी का आणलेस? इथे धान्य नाही. इथे अजंीर, द्राके्ष िंकवा
डािंळबही नाहीत आिण इथे िपण्यास पाणीही नाही.”

6 म्हणून मोशे आिण अहरोन लोकांची गदीर् सोडून दशर्न मडंपाच्या
प्रवेशद्वाराशी गेले. त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवून नमस्कार केला आिण त्यांना
परमेश्वराचे तेज िदसले.

7 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला: 8 “चालण्याची खास काठी
घे. तुझा भाऊ अहरोन याला आिण त्या लोकांना बरोबर घे आिण
खडकाजवळ जा. लोकांसमोर खडकाशी बोल. नतंर त्या खडकातून
पाणी वाहू लागेल आिण तू ते पाणी त्या लोकांना आिण त्यांच्या
जनावरांना देऊ शकशील.”

9 चालण्याची काठी पिवत्र िनवास मडंपात परमेश्वरासमोर होती.
परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे मोशेने काठी घेतली. 10 मोशे आिण
अहरोन यांनी लोकांना त्या खडकासमोर भेटायला सांिगतले. नतंर मोशे
म्हणाला, “तुम्ही लोक नेहमी तक्रारी करीत असता. आता माझे ऐका. मी
आता या खडकातून पाणी काढीन.” 11 मोशेने आपला हात वर
उचलला आिण काठीने खडकावर दोन वार केले. खडकातून पाणी बाहेर
वाहू लागले आिण माणसे व जनावर ेते पाणी िपऊ लागली.

12 पण परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनला म्हणाला, “इस्राएलचे सगळे
लोक एकत्र जमले होते. पण तू मला मान िदला नाहीस. पाणी िनमार्ण
करण्याची शक्ती माझ्यामुळे आली हे तू लोकांना दाखवले नाहीस. तुझा
माझ्यावर िवश्वास आहे हे तू लोकांना दाखवले नाहीस. मी वचन
िदल्याप्रमाणे त्या लोकांना तो प्रदेश देईन. पण तू त्यांना ितथे घेऊन
जाणार नाहीस.”
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13 त्या जागेला मरीबा असे नांव पडले. इस्राएल लोकांनी
परमेश्वराबरोबर िजथे वाद घातला तीच ती जागा होती. याच जागेवर
परमेश्वराने त्यांना तो िकती पिवत्र आहे ते दाखवले होते.

अदोमअदोम इस्राएलइस्राएल लोकांनालोकांना आपल्याआपल्या हद्दीतूनहद्दीतून जाऊजाऊ ददेेतत नाहीनाही

14 मोशे कादेशला होता तेव्हा त्याने अदोमच्या राजाकडे काही
लोकांना एक िनरोप देऊन पाठवले. तो िनरोप होता:
“तुझे भाऊ, इस्राएलचे लोक तुला म्हणतातः आमच्यावर जी जी संकटे
आली त्याबद्दल तुला मािहती आहेच. 15 खूप खूप वषार्पूवीर् आमचे पूवर्ज
िमसर देशात गेले. आिण ितथे आम्ही अनेक वषेर् रािहलो. िमसर देशाचे
लोक आमच्याशी फार दषु्टपणे वागले. 16 पण आम्ही परमेश्वराकडे
मदतीची याचना केली. परमेश्वराने आमची प्राथर्ना ऐकली आिण आमच्या
मदतीसाठी देवदतूाला पाठिवले. परमेशवराने आम्हाला िमसर देशातून
बाहेर आणले.
“आता आम्ही कादेशमध्ये आहोत. इथे तुझा प्रदेश सुरु होतो. 17 कृपा
करुन आम्हाला तुझ्या प्रदेशातून जाऊ दे. आम्ही कोठल्याही शेतातून
वा द्राक्षाच्या मव्व्यातून जाणार नाही. आम्ही तुझ्या िविहरीचे पाणी िपणार
नाही. आम्ही राजरस्त्यांच्या बाजूने फक्त जाऊ. आम्ही रस्ता सोडून
डावीकडे अथवा उजवीकडे वळणार नाही. तुझ्या देशातून बाहेर येईपयर्ंत
आम्ही रस्त्यावरच राहू.”

18 परतंु अदोमच्या राजाने उत्तर िदले, “तुम्ही आमच्या देशातून
जाणार नाही. जर तुम्ही आमच्या देशातून जायचा प्रयत्न केला तर
आम्ही येऊन तुमच्याशी तलवारीने यदु्ध करु.”

19 इस्राएल लोकांनी उत्तर िदले, “आम्ही मुख्य रस्त्यावरुन जाऊ.
जर आमची जनावर ेतुमचे पाणी प्यायले तर आम्ही तुम्हाला त्याचा
मोबदला देऊ. आम्हाला फकत तुमच्या देशातून जायचे आहे. आम्हाला
तो प्रदेश आमच्यासाठी घ्यायची इच्छा नाही.”

20 पण अदोमने पुन्हा उत्तर िदले, “आम्ही तुम्हाला आमच्या देशातून
जाण्याची परवानगी देणार नाही.”
नतंर अदोमच्या राजाने मोठी आिण शिक्तशाली सेना गोळा केली

आिण तो इस्राएल लोकांशी लढण्यासाठी गेला. 21 अदोमाने इस्राएल
लोकांना त्याच्या देशातून जाण्याची परवानगी िदली नाही. आिण
इस्राएलचे लोक तोंड िफरवून दसुऱ्या रस्त्याने िनघून गेले.

अहरोनअहरोन मरतोमरतो

22 इस्राएलचे सवर् लोक कादेशहून होर पबर्ताकडे गेले. 23 होर पवर्त
अदोमच्या सरहद्दीजवळ होता. परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनला
म्हणाला, 24 “अहरोनची मरण्याची आिण त्याच्या पूवर्जांजवळ
जाण्याची वेळ आली आहे. मी इस्राएल लोकांना ज्या प्रदेशात नेण्याचे
वचन िदले होते ितथे अहरोन जाणार नाही. मोशे मी हे सांगत आहे कारण
तुम्ही मी मिरबाच्या पाण्याजवळ िदलेल्या आज्ञा पूणर्पणे पाळल्या
नाहीत.

25 “आता अहरोनला आिण त्याचा मुलगा एलाजार यांना घेऊन होर
पवर्तावर जा. 26 अहरोनाचे खास कपडे त्याच्या जवळून घे आिण ते
कपडे त्याचा मुलगा एलाजार याला घाल. अहरोन ितथे त्या पवर्तावर
मरुन पडेल आिण तो त्याच्या पूवर्जांकडे जाईल.”

27 मोशेने परमेश्वराची आज्ञा पाळली. मोशे, अहरोन आिण एलाजार
होर पवर्तावर गेले. इस्राएलाच्या सवर् लोकांनी त्यांना जाताना पािहले.
28 मोशेने अहरोनाचे खास कपडे काढले व ते एलाजारला घातले. नतंर
अहरोन पवर्तावर मेला. मोशे आिण एलाजार पवर्तावरुन खाली आले.
29 इस्राएलाच्या सवर् लोकांना अहरोन मेला हे कळले. म्हणून त्यांनी 30
िदवस दखुवटा पाळला.

कनानच्याकनानच्या लोकांबरोबरलोकांबरोबर ययुदु्धद्ध

अरादचा कनानी राजा नेगेबमध्ये राहात होता. इस्राएल लोक
अथारीम वरून जात आहेत हे त्याने ऐकले. म्हणून राजा
त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी बाहेर पडला आिण त्याने

त्यांच्यातील काही लोकांना कैद केले. 2 नतंर इस्राएल लोकांनी
परमेश्वरला खास वचन िदले: “परमेश्वरा या लोकांचा पराभव करायला

आम्हाला मदत कर. जर तू हे केले तर आम्ही तुला त्यांची शहर ेदेऊ.
आम्ही त्यांचा संपूणर् नाश करु.”

3 परमेश्वराने इस्राएल लोकांचे म्हणणे ऐकले आिण त्याने इस्राएल
लोकांना कनानी लोकांचा पराभव करायला मदत केली. इस्राएल
लोकांनी कनानी लोकांचा व त्यांच्या शहरांचा संपूणर् नाश केला. म्हणून
त्या प्रदेशाला हमार् असे नाव पडले.

िपतळिपतळेेचाचा सापसाप

4 इस्राएल लोकांनी होर पवर्त सोडला व ते तांबड्या समुद्राकडे
जाणाऱ्या रस्त्याला लागले. अदोम देशाला वळसा घालून जाण्यासाठी
त्यांनी असे केले. परतंु लोक अधीर झाले. 5 त्यांनी मोशेिवरुद्ध व
देविवरुद्ध तक्रार करायला सुरुवात केली. लोक म्हणाले, “तू आम्हाला
ह्या वाळवंटात मरण्यासाठी िमसर देशातून बाहेर का आणलेस? इथे
भाकरी नाही, पाणी नाही आिण ह्या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो
आहोत.”

6 तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये िवषारी साप सोडले. साप लोकांना
चावले आिण बरचे इस्राएल लोक मेले. 7 लोक मोशेकडे आले आिण
म्हणाले, “आम्ही तुझ्या िवरुद्ध आिण परमेश्वरािवरुद्ध बोललो तेव्हा
आम्ही पाप केले हे आम्हाला माहीत आहे. तू परमेश्वराची प्राथर्ना कर. हे
साप आमच्या मधून काढून टाक.” तेव्हा मोशेने लोकांसाठी परमेश्वराची
प्राथर्ना केली.

8 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “एक िपतळेचा साप कर आिण तो
खांबावर ठेव. साप चावल्यानतंर जर एखाद्याने खांबावरच्या िपतळेच्या
सापाकडे पािहले तर तो माणूस मरणार नाही.” 9 मोशेने परमेश्वराची
आज्ञा पाळली त्याने िपतळेचा साप बनवला व तो खांबावर ठेवला. नतंर
जेव्हा जेव्हा एखाद्या साप चावलेल्या माणसाने त्या खांबावरच्या
िपतळेच्या सापाकडे पािहले तेव्हा तो िजवंत रािहला.

मवाबाचामवाबाचा प्रवासप्रवास

10 इस्राएल लोक तो प्रदेश सोडून ओबोथ येथे आले. 11 नतंर
ओबोथ सोडून त्यांनी इये-आबारीमला मवाबाच्या पूवेर्कडे वाळवंटात
तळ िदला. 12 तो सोडून ते जरदे खोऱ्यात आले व ितथे तळ िदला. 13

ते तेथूनही िनघाले आिण आणोर्न नदीत्या पलैतीरावरच्या वाळवंटात
त्यांनी तळ िदला. या नदीचा उगम आमोऱ्याच्या सरहद्दीवर आहे. या
नदीचे खोर ेहीच मवाब आिण अमोरी यांची सरहद्द होती. 14 म्हणून
परमेश्वराचे यदु्ध या पुस्तकात त पुढील शब्द िलिहले आहेतः
“…आिण सुफातला वाहेब व आणोर्नची खोरी. 15 आिण आर व
रस्त्यांपयर्ंतचे दऱ्यांजवळचे डोंगर हे प्रदेश मवाबच्या सरहद्दीवर आहेत.”

16 इस्राएल लोकांनी तो प्रदेश सोडला व ते बएर येथे गेले. ही जागा
िविहरीने यकुत होती. या िठकाणी परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “इथे
लोकांना एकत्र आण. व मी त्यांना इथे पाणी देईन.” 17 नतंर इस्राएलचे
लोक हे गाणे गाऊ लागले:
“िविहरींनो पाण्याने भरून जा.
त्या संबधंी गाणे गा.

18 महान लोकांनी ही िवहीर खणली.
त्यांनी ही िवहीर त्यांच्या राजदडंानी व काठ्यांनी खणली,
ही वाळवंटातील भेट आहे.”

म्हणून लोकांनी त्या िविहर असलेल्या प्रदेशाला “मत्ताम” म्हटले.
19 लोक मत्तानहून नाहालीयेलला गेले. नतंर ते नाहीलयेलासहून

बामोथला गेले. 20 लोक बामोथहून मवाबाच्या खोऱ्यात गेले. या जागी
िपसगा पवर्ताच्या उंच माथा वाळवंटाकडे जातो. (िपसगा पवर्ताच्या उंच
माथ्यावरुन वाळवंट िदसते)

िसहोनिसहोन आिणआिण ओगओग

21 इस्राएल लोकांनी काही माणसे आमोऱ्याचा राजा सीहोन
याच्याकडे पाठवली. ते राजास म्हणाले,
22 “आम्हाला तुमच्या देशातून जाण्याची परवानगी द्या. आम्ही
कुठल्याही शेतातून वा द्राक्षाच्या मळयातून जाणार नाही. आम्ही तुमच्या
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कुठल्याही िविहरीचे पाणी िपणार नाही. आम्ही केवळ राजामागर्वरुनच
जाऊ.”

23 पण िसहोन राजाने इस्राएल लोकांना त्याच्या देशातून जाण्याची
परवानगी िदली नाही. राजाने आपले सनै्य गोळा केले आिण तो
वाळवंटाकडे कूच करीत िनघाला. तो इस्राएल लोकांबरोबर यदु्ध
करण्यासाठी िनघाला होता. याहसला राजाच्या सनै्याने इस्राएल
लोकांशी यदु्ध केले.

24 पण इस्राएल लोकांनी राजाला मारले. नतंर त्यांनी अणोर्न आिण
यब्बोक नद्यांच्या मधला प्रदेश घेतला. त्यांनी अम्मोनी लोकांच्या
सरहद्दीपयर्ंतचा प्रदेश घेतला, ते त्या सरहद्दीवर थांबले कारण आम्मोनी
लोक ितचे रक्षण करीत होते. 25 इस्राएल लोकांनी सगळी अम्मोनी शहरे
घेतली आिण ितथे रहायला सुरुवात केली. त्यांनी हेशबोन शहराचा व
आजुबाजूच्या लहान शहरांचाही पराभव केला. 26 हेशबोनमध्ये
अमोऱ्यांचा राजा सीहोन रहात होता. पूवीर् सीहोनने मवाबच्या राजाशी
यदु्ध केले होते. सीहोनने आणोर्न नदीपयर्ंतचा प्रदेश घेतला होता. 27

त्यावरुन गायक हे गाणे गातातः
“जा व हेशबोन पुन्हा बांधा
सीहोनचे शहर भक्कम करा.

28 हेशबोनमधून आग िनघाली आहे.
आग सीहोनच्या शहरातून िनघाली आहे.
त्या आगीत मवाबमधले आर शहर बेिचराख झाले.
अणोर्न नदीच्या वरचे डोंगर आगीत जळाले.

29 मवाब, तुझ्या दृष्टीने हे वाईट आहे.
कमोशचे लोक नष्ट झाले.
त्याची मुले पळून गेली.
त्याच्या मुलींना अमोऱ्याचा राजा सीहोन याने कैद करुन पकडून नेले.

30 पण आम्ही अमोरी लोकांचा पराभव केला.
आम्ही त्यांची शहर ेउध्वस्त केली.
हेशबोन पासून दीबोनपयर्ंत नाशीम पासून मेदबाजवळच्या

नोफापयर्ंत.”
31 तेव्हा इस्राएल लोकांनी अमोरी लोकांच्या प्रदेशात तळ ठोकला.
32 मग मोशेने याजेर शहर बघण्यासाठी काही लोकांना पाठवले.

मोशेने हे केल्यानतंर इस्राएल लोकांनी ते शहर िंजकले. त्यांनी त्या
शहरालगतची छोटी शहरहेी घेतली. जे अमोरी लोक ितथे रहात होते
त्यांना इस्राएल लोकांनी ितथून जायला भाग पाडले.

33 नतंर इस्राएल लोक बाशानच्या रस्त्याला लागले. बाशानचा राजा
ओग याने त्याचे सनै्य घेतले व तो इस्राएल लोकांशी लढण्यासाठी
िनघाला. तो त्यांच्याबरोबर एद्रई येथे लढला.

34 पण परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “त्या राजाची भीती बाळगू नकोस.
मी तुला त्याचा पराभव करायची परवानगी देईन. तू त्याचे सगळे सनै्य व
त्याचा सगळा प्रदेश घेशील. तू हेशबोनमध्ये राहाणाऱ्या अमोऱ्यांचा राजा
सीहोन ह्याचे जे केलेस तेच याचेही कर.”

35 म्हणून इस्राएल लोकांनी ओगचा व त्याच्या सनै्याचा पराभव
केला. त्यांनी त्याला व त्याच्या मुलांना आिण त्याच्या सनै्याला मारून
टाकले. इस्राएल लोकांनी त्याचा सवर् प्रदेश घेतला.

बालामबालाम आिणआिण मवाबचामवाबचा राजाराजा

नतंर इस्राएल लोक मवाबमधल्या यादेर्न नदीच्या खोऱ्याकडे
िनघाले. यिरहोच्या पिलकडे असलेल्या यादेर्न नदीजवळ
त्यांनी तळ िदला.

2 िसप्पोराच्या मुलाने, बालाक याने इस्राएल लोकांनी अमोरी लोकांचे
काय केले ते पािहले होते. मवाबचा राजा खूप घाबरला कारण इस्राएलचे
लोक खूप होते. मवाब त्यांना खरोखरच भीत होता.

4 मवाबचा राजा िमद्यानींच्या नेत्यांना म्हणाला, “गाय जशी शेतातले
सगळे गवत खाऊन टाकते तसेच हे लोक आपला नाश करतील.”
त्यावेळी िसप्पोराचा मुलगा बालाक मवाबचा राजा होता. 5 त्याने

बौराचा मुलगा बलाम ह्याला बोलवायला काही माणसे पाठवली. बलाम
फरात नदीकाठी पथोर शहरात रहात होता. इथेच बलामचे लोक रहात
असत. बालाकाचा िनरोप हा होता:

“एका नवीन राष्ट्र ाचे लोक िमसर मधून आले आहेत. ते इतके आहेत की
ते सगळा प्रदेश व्यापून टाकतात. त्यांनी माझ्याजवळच तळ ठोकला
आहे. 6 ये आिण मला मदत कर. मला एकट्याला हे लोक खूप भारी
आहेत. तुझ्याजवळ खूप शिक्त आहे हे मला माहीत आहे. जर तू
एखाद्याला आशीवार्द िदलास तर त्याच्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी
घडतात. आिण जर एखाद्याला शाप िदलास तर त्याच्या बाबतीत वाईट
गोष्टी घडतात. म्हणून ये आिण या लोकांिवरुद्ध बोल. कदािचत त्यानतंर
मी त्यांचा पराभव करु शकेन. मी त्यांना माझा देश सोडायला भाग पाडू
शकेन.”

7 मवाब आिण िमद्यानचे पुढारी बलामशी बोलायला गेले. त्याच्या
कामाचा मोबदला म्हणून त्यांनी बरोबर पसै ैनेले. नतंर त्यांनी बालाक
काय म्हणाला ते बलामाला सांिगतले.

8 बलाम त्यांना म्हणाला, “रात्री इथे रहा. मी परमेश्वराशी बोलेन आिण
तो काय उत्तर देतो ते तुम्हाला सांगेन.” मवाबचे पुढारी त्या रात्री
बलामबरोबर रािहले.

9 देव बलामकडे आला आिण त्याने िवचारले, “तुझ्याकडे हे कोण
लोक आले आहेत?”

10 बलाम देवाला म्हणाला, “िसप्पोरचा मुलगा बालाकने, मवाबच्या
राजाने यांना माझ्याकडे एक िनरोप देऊन पाठवले आहे. 11 तो िनरोप
हा: एका नवीन राष्ट्र ाचे लोक िमसरमधून आले आहेत. ते इतके आहेत
की ते सगळा प्रदेश व्यापून टाकतात. म्हणून ये आिण त्या लोकांिवरुद्ध
बोल. नतंर कदािचत मी त्या लोकांचा पराभव करु शकेन. आिण त्यांना
माझ्या देशातून जायला भाग पाडू शकेन.”

12 पण देव बलामला म्हणाला, “त्यांच्याबरोबर जाऊ नकोस. तू त्या
लोकांिवरुद्ध बोलू नकोस. ती माझा आशीवार्द िमळालेली माणसे
आहेत.”

13 दसुऱ्या िदवशी बलाम उठला आिण बालाकच्या पुढाऱ्यांना
म्हणाला, “तुम्ही तुमच्या देशात परत जा. परमेश्वर मला तुमच्या बरोबर
जाऊ देणार नाही.”

14 त्यामुळे मवाबचे पुढारी बालाककडे परत गेले आिण त्यांनी त्याला
हे सांिगतले. ते म्हणाले, “बलामने आमच्या बरोबर यायला नकार िदला.”

15 म्हणून बालाकने बलामकडे दसुर ेपुढारी पाठवले. यावेळी त्याने
पिहल्या वेळेपेक्षा खूप जास्त पुढारी पाठवले. हे पुढारी पिहल्या
पुढाऱ्यांपेक्षा अिधक महत्वाचे होते. 16 ते बलामकडे गेले आिण म्हणाले,
“बालाक, िसप्पोराचा मुलगा तुला हे सांगतो: तुझ्या इथे येण्याच्या आड
कुठलीही गोष्ट येऊ देवू नको. 17 मी जे सांगतो ते तू केलेस तर मी तुला
नक्कीच मान देईन आिण तू मला जे काही िवनविशल ते मी करीन पण तू
ये व या लोकांिवरुद्ध माझ्यासाठी बोल.”

18 बलामने बालाकाच्या पुढाऱ्यांना उत्तर िदले. तो म्हणाला, “मी
माझ्या देवाची, परमेश्वराची आज्ञा पाळली पािहजे. मी त्याच्या आजे्ञ
िवरुद्ध काहीही करु शकत नाही. परमेश्वराने सांिगतल्या खेरीज मी
कुठलीही लहान-मोठी गोष्ट करणार नाही. बालाकाने मला त्याचे संुदर
घर सोन्या चांदीने भरुन िदले तरीही मी काही करणार नाही. 19 परतंु
आजच्या रात्रीपुरते तुम्ही इथे मागच्या सारखे राहू शकता. आिण परमेश्वर
मला काय सांगतो ते मला रात्रीतून कळू शकेल.”

20 त्या रात्री देव बलामकडे आला. देव म्हणाला, “तुला घेऊन
जाण्यासाठी हे लोक पुन्हा आले आहेत. म्हणून तू त्यांच्या बरोबर जाऊ
शकतोस. पण मी जे सांगेन तेवढेच तू कर.”

बलामबलाम आिणआिण त्याचत्याचेे गाढवगाढव

21 दसुऱ्या िदवशी सकाळी बलाम उठला आिण त्याने आपल्या
गाढवीवर खोगीर घातले. नतंर तो मवाबच्या पुढाऱ्यांबरोबर चालला. 22

बलाम त्याच्या गाढवीवर बसला होता. त्याचे दोन नोकर त्याच्याबरोबर
होते. बलाम प्रवास करीत होता तेव्हा देव त्याच्यावर रागावला.
परमेश्वराचा दतू रस्त्यावर बलामपुढे येऊन उभा रािहला. देवदतू
बलामला थांबवणार होता.

23 बलामच्या गाढवीने परमेश्वराच्या दतूाला रस्त्यात उभे असलेले
पािहले. देवदतूाने हातात तलवार घेतली होती. म्हणून गाढवी रस्ता
सोडून शेतात गेली. बलामला देवदतू िदसू शकला नाही. म्हणून तो
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गाढवीवर खूप रागावला. त्याने गाढवीला मारले आिण जबरदस्तीने
रस्त्यावर आणले.

24 नतंर परमेश्वराचा दतू रस्ता िजथे अरंुद होता ितथे थांबला. हा
दोन द्राक्षांच्या मव्व्यांच्या मधला भाग होता. रस्ताच्या दोन्ही बाजूला
िंभती होत्या. 25 गाढवीने पुन्हा परमेश्वराच्या दतूाला पािहले म्हणून ती
एका िंभतीला िचकटून चालू लागली त्यामुळे बलामचा पाय िंभतीला
लागून िचरडला गेला. म्हणून बलामने गाढवीला पुन्हा मारले.

26 नतंर परमेश्वराचा दतू दसुऱ्या िठकाणी उभा रािहला. अरंुद रस्ता
असलेले हे दसुर ेिठकाण होते. येथे वळायला सुद्धा मुळीच जागा नव्हती
गाढवीला त्याला वळसा घालून जाणे शक्य नव्हते. 27 गाढवीने
परमेश्वराच्या दतूाला पािहले म्हणून बलाम ितच्यावर बसला असतानाच
ती खाली बसली त्यामुळे बलाम खूप रागावला आिण त्याने गाढवीला
त्याच्या चालण्याच्या काठीने मारायला सुरुवात केली.

28 नतंर परमेश्वराने गाढवीला बोलते केले. गाढवी बलामला म्हणाली,
“तू माझ्यावर का रागावला आहेस? मी तुला काय केले आहे? तू मला
तीन वेळा मारलेस.”

29 बलामने गाढवीला उत्तर िदले, “तू मला मूखर् बनवलेस. जर माझ्या
हातात तलवार असती तर मी तुला मारुन टाकले असते.”

30 पण गाढवी बलामला म्हणाली, “बघ मी तुझीच गाढवी आहे. खूप
वषेर् तू माझ्यावर बसत आला आहेस. आिण या पूवीर् मी असे काही केले
नाही हे तुला माहीत आहे.”

“हे खर ेआहे” बलाम म्हणाला.
31 नतंर परमेश्वराने बलामाचे डोळे उघडले, तेव्हा त्याला परमेश्वराचा

दतू िदसला. तो रस्त्यात तलवार घेऊन उभा होता. त्याने परमेश्वराच्या
दतूाला रस्त्यात जिमनीपयर्ंत वाकून नमस्कार केला.

32 परमेश्वराच्या दतूाने बलामला िवचारले, “तू तुझ्या गाढवीला
तीनदा का मारलेस? तुला थांबवण्यासाठी मी आलो आहे. पण अगदी
ऐनवेळी 33 तुझ्या गाढवीने मला पािहले आिण ती दरू गेली. असे तीन
वेळा घडले. जर गाढवी वळली नसती तर आतापयर्ंत मी तुला मारले
असते आिण तुझ्या गाढवीला िजवंत राहू िदले असते.”

34 तेव्हा बलाम परमेश्वराच्या दतूाला म्हणाला, “मी पाप केले आहे. तू
रस्त्यात उभा आहेस हे मला माहीत नव्हते. मी जर चूक करीत असेन
तर मी घरी परत जाईन.”

35 तेव्हा परमेश्वराचा दतू बलामला म्हणाला, “नाही! तू या
लोकांबरोबर जाऊ शकतोस. पण सावध रहा. मी जे सांगेन तेच शब्द
बोल.” म्हणून बलाम बालाकाने पाठवलेल्या पुढाऱ्यांबरोबर गेला.

36 बलाम येत असल्याचे बालाकाला समजले. म्हणून तो बलामला
भेटायला अणोर्न नदी जवळच्या मवाबच्या शहरात गेला. ते त्याच्या
देशाच्या उत्तर सरहद्दीवर होते. 37 जेव्हा बालाकाने बलामला पािहले
तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “मी तुला आधीच यायला सांिगतले होते. हे
खूप खूप महत्त्वाचे आहे असे मी तुला सांगत होतो. तू माझ्याकडे का
आला नाहीस? आता मी तुला कदािचत पसेै देऊ शकणार नाही.”

38 बलामने उत्तर िदले, “पण आताच मी येथे आलो आहे. मी आलो
आहे पण तू सांिगतलेल्या गोष्टी मला कदािचत करता येणार नाहीत.
परमेश्वर देव जेवढे सांगेत तेवढेच मी बोलू शकतो.”

39 नतंर बलाम बालाकाबरोबर िकयार्थ-हसोथ येथे गेला. 40

बालाकाने काही गुर ेव मेंढ्या बळी म्हणून मारल्या. त्याने थोडे मास
बलामला िदले आिण थोडे त्याच्याबरोबर असलेल्या पुढाऱ्यांना िदले.

41 दसुऱ्या िदवशी सकाळी बालाक बलामला घेऊन बामोथबाल
शहरी गेला. तेथून त्यांना इस्राएल लोकांच्या तळाचा शेवटचा भाग िदसू
शकत होता.

बलामचाबलामचा पिहलापिहला ससंदंदेेशशS

बलाम म्हणाला, “इथे सात वेद्या बांधा आिण माझ्यासाठी
सात बलै आिण सात मेंढे तयार ठेवा.” 2 बलामने एक मेंढा
व एक बलै प्रत्येक वेदीवर मारला.

3 नतंर बलाम बालाकाला म्हणाला, “या वेदीजवळ थांब. मी
दसुरीकडे जातो. नतंर परमेश्वर माझ्याकडे येईल आिण मी काय
बोलायचे ते मला सांगेल.” नतंर बलाम उंच जागी गेला.

4 देव त्या जागी बलामकडे आला आिण बलाम म्हणाला, “मी सात
वेद्या तयार केल्या आहेत. आिण प्रत्येक वेदीवर मी एकेक मेंढा व बलै
बळी िदला आहे.”

5 नतंर परमेश्वराने काय बोलायचे ते बलामला सांिगतले. परमेश्वर
म्हणाला, “बालाकाकडे परत जा आिण मी सांगतो तेच त्याला जाऊन
सांग.”

6 तेव्हा बलाम बालाकाकडे परत गेला. बालाक अजूनही वेदीजवळ
उभा होता. आिण मवाबचे सवर् पुढारी तेथे त्याच्याजवळ उभे होते. 7

नतंर बलामने हे सांिगतले:
“पूवेर्कडच्या अराम पवर्तावरुन मवाबचा
राजा बालाक याने मला येथे आणले.
बालाक मला म्हणाला,
‘ये, माझ्यासाठी याकोब िवरुद्ध बोल.
ये इस्राएल लोकांिवरुद्ध बोल.’

8 पण देव त्या लोकांच्या िवरुद्ध नाही.
म्हणून मी देखील त्यांच्या िवरुद्ध बोलू शकत नाही.
परमेश्वराने त्यांचे काही वाईट व्हावे असे म्हटले नाही
म्हणून मी सुद्धा तसे करु शकत नाही.

9 मी त्या लोकांना पवर्तावरुन बघू शकतो.
मी त्यांना उंच डोंगरावरुन बघतो.
ते लोक एकटे राहतात.
ते दसुऱ्या देशाचा भाग नाहीत.

10 याकोबची माणसे कोण मोजू शकेल?
ते धुळीच्या कणांइतके असंख्य आहेत.
त्यांचा चौथा िहस्सा देखील कोणी मोजू शकणार नाही.
मला चांगल्या माणसाप्रमाणे मरु दे.
त्यांच्या प्रमाणेच माझ्या आयषु्याचा शेवट सुखी होऊ दे.”
11 बालाक बलामला म्हणाला, “तू हे काय केलेस? माझ्या शत्रूंिवरुद्ध

बोलण्यासाठी मी तुला येथे आणले. पण तू तर त्यांना आशीवार्द
िदलास.”

12 पण बलाम म्हणाला, “परमेश्वर जे सांगले तेच मी बोलायला
पािहजे.”

13 नतंर बालाक त्याला म्हणाला, “म्हणून माझ्याबरोबर दसुऱ्या जागी
ये. ितथून तुला ह्यातील आणखी बरचे लोक िदसू शकतील. तू त्या
सगव्व्यांना बघू शकणार नाहीस. पण त्यांचा काही भाग तुला िदसू
शकेल. कदािचत त्या जागेवरुन तू त्यांच्यािवरुद्ध माझ्यासाठी काही बोलू
शकशील.” 14 तेव्हा बालाक बलामला िपसगाच्या माथ्यावरील
सोिकमाच्या माव्व्यावर घेऊन गेला. तेथे बालाकने सात वेद्या बांधल्या.
नतंर बालाकने प्रत्येक वेदीवर एक बलै आिण एक मेंढा बळी िदला.

15 तेव्हा बलाम बालाकाला म्हणाला, “या वेदीजवळ थांब. मी ितकडे
जाऊन देवाला भेटून येतो.”

16 परमेश्वर बलामकडे आला आिण काय बोलायचे ते त्याने त्याला
सांिगतले. नतंर परमेश्वराने बलामला बालाकाकडे जायला सांिगतले.
आिण त्याने सांिगतलेलेच बोलायला सांिगतले. 17 म्हणून बलाम
बलाकाकडे परत गेला. बालाक वेदीजवळच उभा होता. मवाबचे पुढारी
त्याच्या जवळ होते. बालाकने बलामला येताना पािहले. आिण तो
म्हणाला, “परमेश्वराने काय सांिगतले?”

बलामचाबलामचा ददुसुरासरा ससंदंदेेशश
18 नतंर बलाम या गोष्टी म्हणाला,

“बालाका उभा रहा आिण मी काय सांगतो ते ऐक.
िसप्पोरचे्या मुला, बालाका, मी सांगतो ते ऐकः

19 देव माणूस नाही.
तो खोटे बोलणार नाही.
देव म्हणजे काही माणूस नाही.
त्याचे िनणर्य बदलणार नाहीत.
जर परमेश्वराने सांिगतले की तो एखादी गोष्ट करील.
तर तो ती करीलच.
जर परमेश्वराने वचन िदले तर
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तो ते वचन िदलेली गोष्ट करीलच.
20 परमेश्वराने मला त्या लोकांना आशीवार्द द्यायला सांिगतले,
परमेश्वराने त्यांना आशीवार्द िदला.
म्हणून मी ते बदलू शकत नाही.

21 देवाला याकोबाच्या माणसात काही चूक िदसली नाही.
इस्राएल लोकांमध्ये देवाला पाप िदसले नाही.
परमेश्वर त्यांचा देव आहे
आिण तो त्यांच्या बरोबर आहे.
थोर राजा त्यांच्या बरोबर आहे.

22 देवाने त्या लोकांना िमसर देशातून आणले.
ते रानबलैा इतके शिक्तमान आहेत.

23 याकोबाच्या माणसांचा पराभव करु शकेल अशी कोणतीही शिक्त
नाही.
इस्राएल लोकांना थोपवू शकेल अशी कोणतीही जाद ूनाही.
लोक याकोबाबद्दल आिण इस्राएल लोकांबद्दल असे म्हणतील:
‘देवाने केलेल्या महान गोष्टी बघा.’

24 ते लोक िंसहासारखे शिक्तमान आहेत.
ते िंसहासारखे उठत आहेत.
तो िंसह शत्रूला खाऊन टाकल्या खेरीज िवश्रांती घेणार नाही.
तो िंसह त्याच्यािवरुद्ध असलेल्या लोकांचे रक्त प्यायल्या खेरीज

िवश्रांती घेणार नाही.”
25 नतंर बालाक बलामला म्हणाला, “त्या लोकांच्या बाबतीत

चांगल्या गोष्टी व्हाव्यात असे तू म्हटले नाहीस. पण त्यांच्या बाबतीत
वाईट घडावे असेही तू म्हटले नाहीस.”

26 बलाम उत्तरला, “मी तुला आधीच सांिगतले होते की परमेश्वर जे
सांगले तेच मला बोलता येईल.”

27 नतंर बालाक बलामला म्हणाला, “तेव्हा माझ्याबरोबर दसुऱ्या
िठकाणी ये. कदािचत देव आनदंी होईल आिण तुल्या त्या लोकांना शाप
द्यायची परवानगी देईल.” 28 म्हणून बालाक बलामला घेऊन पौर
पवर्ताच्या माथ्यावर गेला. या पवर्तावरुन वाळवंट िदसते.

29 बलाम म्हणाला, “इथे सात वेद्या बांध. नतंर सात बलै आिण सात
मेंढे बळी देण्यासाठी तयार कर.” 30 बलामने सांिगतल्याप्रमाणे
बालाकाने साऱ्या गोष्टी केल्या. बालाकाने वेदीवर बलै आिण मेंढे बळी
िदले.

बलामचाबलामचा ितसराितसरा ससंदंदेेशश

इस्राएलला आशीवार्द द्यायची परमेशवराची इच्छा आहे हे
बलामने पािहले. म्हणून त्याने ते कुठल्याही प्रकारची जादू
वापरुन थांबवायचा प्रयत्न केला नाही. पण तो वळला आिण

त्याने वाळवंटाकडे पािहले. 2 बलामने वाळवंटाच्या कडे पािहले आिण
त्याला इस्राएलचे सगळे लोक िदसले. त्यांनी आपापल्या भागात
आपापल्या गटंासह तळ िदला होता. नतंर देवाचा आत्मा बलामावर
आला. 3 आिण बलामने हे शब्द उच्चारले:
“हा िनरोप बौराचा मुलगा बलाम याच्याकडून आहे.
मला ज्या गोष्टी स्पष्ट िदसतात त्यािवषयी मी बोलतो.

4 मी हा िनरोप देवाकडून ऐकला.
सवर्शिक्तमान देवाने मला जे दाखिवले ते मी पािहले.
मला जे िदसले त्याबद्दल मी नतमस्तक होऊन सांगत आहे.

5 “याकोबाच्या माणसांने तुमचे तबंू संुदर आहेत.
इस्राएल लोकांनो तुमचीघर ेसंुदर आहेत.

6 तुम्ही झऱ्याच्या काठी लावलेल्या बागेसारखे आहात.
नदीकाठी वाढणाऱ्या बागे प्रमाणे तुम्ही आहात.
तुम्ही परमेश्वराने लावलेल्या, गोड सुगधं असणाऱ्या झुडपाप्रमाणे
आहात.
पाण्याजवळ वाढणाऱ्या संुदर झाडाप्रमाणे तुम्ही आहात.

7 तुमच्याकडे नेहमी भरपूर पाणी असेल.
तुमचे बी वाढण्यासाठी लागणार ेपाणी तुमच्याकडे भरपूर असेल.
तुमचा राजा अगागच्या राजापेक्षा थोर असेल.
तुमचे राज्य खूप महान असेल.

8 “देवाने त्या लोकांना िमसरमधून आणले.
ते रानटी बलैासारखे शिक्तशाली आहेत.
ते त्यांच्या सवर् शत्रूंचा पराभव करतील.
ते त्यांची हाडे मोडतील आिण त्यांचे बाण तोडतील.

9 इस्राएल िंसहासारखा आहे.
तो वेटोळे करून झोपला आहे.
होय! तो लहान िंसहाप्रमाणे आहे
आिण त्याला उठवायची कोणीही इच्छा धरत नाही.
जो माणूस तुला आशीवार्द देईल त्याला आशीवार्द िमळेल.
जो माणूस तुझ्या िवरुद्ध बोलेल त्याच्यावर संकटे येतील.”
10 बालाक बलामवर खूप रागावला. तो बलामला म्हणाला, “मी तुला

माझ्या शत्रूंिवरुद्ध बोलण्यासाठी बोलावले, पण तू त्यांना आशीवार्द
िदलास. तू त्यांना तीन वेळा आशीवार्द िदलास. 11 आता इथून जा. घरी
जा. मी तुला चांगला मोबदला देईन असे म्हटले होते. परतंु परमेश्वराने
तुझे इनाम िहरावून घेतले.”

12 बलाम बालाकाला म्हणाला, “तूच माझ्याकडे माणसे पाठिवलीस.
त्या माणसांनी मला येण्याबद्दल िवचारले. पण मी त्यांना म्हणालो, 13

‘बालाक मला त्याचे सोन्या-चांदीने भरलेले घर देऊ शकेल. पण मी
परमेश्वराने आज्ञा केलेल्या गोष्टीच बोलेन. मी स्वतः काहीही चांगले
अथवा वाईट करु शकत नाही. परमेश्वर जेवढी आज्ञा देईल तेव्हढीच मी
बोलतो. तुला या गोष्टी नक्कीच आठवत असतील की मी हे तुझ्या
माणसांना सांिगतले होते.’ 14 आता मी माझ्या माणसांकडे परत जात
आहे. पण मी तुला एक इशारा देतो. इस्राएलचे हे लोक भिवष्यात तुला
आिण तुझ्या लोकांना काय करतील ते सांगतो.”

बलामचाबलामचा शशेेवटचावटचा ससंदंदेेशश
15 नतंर बलामने या गोष्टी सांिगतल्या:

“हा िनरोप बौरचा मुलगा बलाम याचा आहे.
मला ज्या गोष्टी स्पष्ट िदसतात त्याबद्दल मी बोलतो.

16 मी हा िनरोप देवाकडून ऐकला.
परात्पर देवाने मला जे िशकिवले ते मी िशकलो.
सवर्शिक्तमान देवाने मला जे दाखिवले ते मी पािहले.
मला जे स्पष्ट िदसते ते मी नतमस्तक होऊन सांगतो.

17 “मला परमेश्वर येताना िदसतो, पण एवढ्यात नाही.
तो मला एवढ्या लवकर येताना िदसत नाही.
याकोबच्या घराण्यातून एक तारा उदय पावेल
इस्राएल मधून एक राजा िनघेल.
तो राजा मवाबच्या लोकांना िचरडून टाकील.
सेथच्या सवर् मुलांचा तो चुराडा करील.

18 इस्राएल सवर्शिक्तमान बनेल.
त्याला अदोमचा प्रदेश िमळेल.
त्याला सेईरचा, त्याच्या शत्रूचा प्रदेश िमळेल.

19 “याकोबाच्या घराण्यातून नवा राजा येईल.
त्या शहरात जे लोक िजवंत रािहले असतील त्यांचा तो नाश करील.”

20 नतंर बलामने अमालेकी लोकांना पािहले आिण तो हे म्हणाला:
“सवर् अमालेकी बिलष्ठ आहेत.
पण अमालेकचा सुद्धा नाश होईल.”
21 नतंर बलामने केनी लोकांना पािहले आिण तो म्हणाला:

“उंच पवर्तावर असलेल्या पक्षाच्या घरट्याप्रमाणे
तुमचा प्रदेश सुरिक्षत आहे असे तुम्हाला वाटते.

22 पण केनी लोकांचासुद्धा नाश होईल.
परमेश्वराने काईनाचा जसा नाश केला त्याप्रमाणे.
अश्शूर तुला बिंदवान करील.”
23 नतंर बलाम हे शब्द बोलला:

“देव जेव्हा असे करतो तेव्हा कोणीही िजवंत रहात नाही.
24 िकत्तीच्या िकनाऱ्यावरुन बोटी येतील.

त्या अश्शूर आिण एबेर याचा नाश करतील.
पण त्या बोटींचासुद्धा नाश होईल.”
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25 नतंर बलाम उठला आिण त्याच्या घरी परत गेला आिण बालाकही
मागर्स्थ झाला.

इस्राएलइस्राएल लोकलोक पौरलापौरला जातातजातात

इस्राएल लोक िशद्दीमात रहात असताना त्यांनी मवाबच्या
बायकांबरोबर लैंिगक पाप करायला सुरुवात केली. 2

मवाबच्या िस्त्रयांनी पुरुषांना आमतं्रण िदले आिण त्यांच्या
खोट्या देवतेच्या अपर्णात त्यांना भाग घ्यायला सांिगतले. म्हणून
इस्राएलचे लोक त्या खोट्या देवतेच्या उपासनेत भाग घेऊ लागले. त्या
जागेत, इस्राएल लोकांनी बआल पौरट्ठ्या खोट्या देवताची उपासना
करायला सुरुवात केली आिण परमेश्वर त्यांच्यावर खूप रागावला.

4 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “त्या सवर् लोकांच्या पुढाऱ्यांना आण,
नतंर त्यांना मारून टाक म्हणजे सवर् लोकांना िदसेल. त्यांची प्रेते
परमेश्वरासमोर ठेव. नतंर परमेश्वर सवर् इस्राएल लोकांना त्याचा राग
दाखवणार नाही.”

5 मोशे इस्राएलच्या न्यायिधशांना म्हणाला, “तुमच्यापकैी प्रत्येकाने
अशा कुटंुब प्रमुखाला शोधले पािहजे की ज्याने लोकांना
बआलपौरट्ठ्या खोट्या देवताची उपासना करायला भाग पाडले. नतंर
तुम्ही त्या माणसांना मारून टाका.”

6 त्यावेळी मोशे आिण इस्राएलची वडीलधारी मडंळी (पुढारी) दशर्न
मडंपाच्या प्रवेशद्वाराशी जमले होते. एका इस्राएली माणसाने एक िमद्यानी
स्त्री त्यांच्यासमोर आपल्या भाऊंच्या घरी आणली. मोशे आिण इतर
वडील धारी (पुढारी) यांनी ते पािहले आिण ते खूप द:ुखी झाले. 7

िफनहास हा एलाजारचा मुलगा आिण याजक अहरोन याचा नातू होता.
िफनहासने या माणसाला त्या स्त्रीला आणताना पािहले. म्हणून
िफनहासने तबंू सोडला व त्याने त्याची बरची घेतली 8 त्याने त्या
इस्राएली माणसाचा त्याच्या तबंूपयर्ंत पाठलाग केला. नतंर त्याने त्या
इस्राएली माणसाला व िमद्यानी स्त्रीला ितच्या मडंपात मारण्यासाठी
बरचीचा उपयोग केला. त्याने बरची त्या दोघांच्या शरीरात खपुसली.
त्यावेळी इस्राएल लोकांमध्ये खूप मोठा आजार पसरला होता. पण
िफनहासने त्या दोघांना मारल्यानतंर त्या आजाराचा प्रसार थांबला. 9

या आजारामुळे एकून 24,000 लोक मेले.
10 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 11 “माझ्या लोकांिवषयी माझ्या भावना

तीव्र आहेत. ते फक्त माझेच असावेत असे मला वाटते. एलाजारच्या
मुलांने याजक अहरोनच्या नातवाने इस्राएल लोकांना माझ्या रागापासून
वाचवले. माझ्या लोकांबद्दलच्या त्या भावना दाखवून त्याने हे केले
म्हणून मला आधी वाटत होते त्याप्रमाणे मी आता त्या लोकांना मारणार
नाही. 12 िफिनहासला सांग की मी त्याच्याबरोबर शांितचा करार करीत
आहे. 13 तो करार हा आहे: तो आिण त्याच्या नतंरचे त्याचे वंशज
याजक होतील. कारण आपल्या देवाबद्दलच्या त्याच्या भावना खूप तीव्र
होत्या. आिण त्याने ज्या गोष्टी केल्या त्यामुळे इस्राएलचे लोक शुद्ध
झाले.”

14 िमद्यानी स्त्री बरोबर जो इस्राएली माणूस मारला गेला होता त्याचे
नाव िजम्री होते. तो सालूचा मुलगा होता. तो िशमोनी वंशातील एका
घराण्याचा प्रमुख होता. 15 आिण मारल्या गेलेल्या िमद्यानी स्त्रीचे नाव
कजबी होते. ती सूरची मुलगी होती. सूर िमद्यानी कुटंुबाचा प्रमुख होता व
पुढारी होता.

16 परमेश्वर मोशेला म्हणाला: 17 “तू त्यांना ठार मारले पािहजेस.
िमद्यानचे लोक तुझे शत्रू आहेत. 18 तू त्यांना ठार मारले पािहजेस.
त्यांनी अगोदरच तुम्हाला त्यांचे शत्रू केले आहे त्यांनी तुला िपओर येथे
फसवले आहे. आिण त्यांनी तुला कजबीच्या बाबतीतही नीचपणाने
फसवले. ती िमद्यानच्या पुढाऱ्याची मुलगी होती. पण इस्राएल लोकांमध्ये
आजार पसरला तेव्हा ती मारली गेली. बआल पौर या खोट्या देवतेची
लोकांना फसवून उपासना करायला लावली म्हणून तो आजार इस्राएल
लोकांमध्ये पसरला होता.”

लोकांचीलोकांची मोजणीमोजणी (गणनागणना) ककेेलीली

मोठ्या आजारानतंर परमेश्वर मोशे आिण अहरोनचा मुलगा
याजक एलाजार यांच्याशी बोलला: 2 तो म्हणाला,
“इस्राएल लोकांची मोजणी करा, 20 वषार्चे आिण 20

वषार्वरील सगव्व्या पुरुषांची मोजणी करा आिण त्यांची वंशाप्रमाणे यादी
करा. तेच पुरुष इस्राएलच्या सनै्यात काम करू शकतील.”

3 त्या वेळी लोकांनी मवाबमधील यादेर्न नदीच्या खोऱ्यात तळ िदला
होता. तो यरीहोंच्या पिलकडे यादेर्न नदीजवळ होता. तेव्हा मोशे आिण
याजक एलाजार लोकांशी बोलले, ते म्हणाले, 4 “वषार्वरील प्रत्येक
माणूस तुम्ही मोजा. परमेश्वराने मोशेला ही आज्ञा केली आहे.”
िमसरमधून आलेल्या इस्राएल लोकांची ही यादी आहे.

5 जे लोक रऊबेनच्या कुळातून आले (रऊनबेन हा इस्राएलचा
(याकोब) पिहला मुलगा होता.)
ती कुळे म्हणजे: हनोखचे हनोखी कूळ,
पल्लचेू पल्लवूी कूळ.
6 हेस्रोनचे हेस्रोनी कूळ,
कमीर्चे कमीर् कूळ.

7 रऊबेनच्या वंशातील ही कुळे. त्यात एकूण 43,730 पुरुष होते.
8 पल्लचूा मुलगा अिलयाब. 9 अलीयाबाची मुले नमुवेल, दाथान व

अबीराम. दाथान व अबीराम हे दोन पुढारी मोशेच्या आिण अहोरानाच्या
िवरुद्ध गेले होते. कोरह जेव्हा परमेश्वराच्या िवरुद्ध गेला तेव्हा त्यांनी
कोरहला पाठींबा िदला. 10 त्यावेळी धरती दुभंगली आिण ितने कोरह
आिण त्याचे पािठराखे यांना िगळकंृत केले. आिण 250 माणसे मेली. तो
इस्राएलच्या इतर लोकांना इशारा होता. 11 परतंु कोरहाच्या कुळातले
इतर लोक मात्र मेले नाहीत.
12 िशमोनाच्या कुळातलीही काही कुळे
नमुवेलाचे नमुवेली कूळ.
यामीनाचे यामीनी कूळ.
याकीनाचे याकीनी कूळ.
13 जेरहाचे जेरही कूळ.
शौलाचे शौली कूळ.

14 ही िशमोनी कूळातील कूळे. ते एकूण 22,200 होते.
15 गाद कुळातून जी कुळे िनणार्ण झाली ती अशी:
सफोनाचे सफोनी कूळ.
हग्गीचे हग्गी कूळ.
शूनीचे शूनी कूळ.
16 आजनीचे आजनी कूळ.
एरीचे एरी कूळ.
17 अरोदचे अरोदी कूळ.
अरलीचे अरलेी कूळ.

18 गादच्या कूळातील ही कूळे. त्यात एकूण 40,500 पुरुष होते.
19 यहुदाच्या कुळातून जी कूळे िनमार्ण झाली ती अशी:
शेलाचे शेलानी कूळ,
पेरसेाचे पेरसेी कूळ,
जेरहाचे जेरही कूळ.
(यहुदाची दोन मुले एर आिण ओनान हे कनान मध्ये मरण पावले.)

21 पेरसेच्या कुळातील ही कूळे:
हेस्रोनचे हेस्रोनी कूळ,
हामूलचे हामूली कूळ.

22 ही यहुदाच्या कुळातील कुळे. त्यात एकूण 76,500 पुरुष होते.
23 इस्साखारच्या कुळातील काही कुळे अशी:
तोलाचे तोलाई कूळ,
पूवाचे पुवाई कूळ.
24 याशूबचे याशूबी कूळ,
िशम्रोनचे िशम्रोनी कूळ.

25 इस्साखारच्या कुळातील ही कुळे. त्यांत एकूण 64,300 पुरुष होते.
26 जुबुलूनच्या कुळातील कुळे:
सेरदेचे सेरदेी कूळ,

गणना 24:25 108 गणना 26:26



27

एलोनचे एलोनी कूळ,
याहलेलचे याहलेली कूळ.

27 जुबुलूनच्या कुळातील ही कुळे. त्यांत एकूण 60,500 पुरुष होते.
28 योसेफची मुले मनश्शे व एफ्राईम. या प्रत्येकापासून कुळे िनमार्ण
झाली. 29 मनश्शेच्या कुळातील कुळे:
माखीरचे माखीरी कूळ (माखीर िगलादचा बाप होता.)
िगलादचे िगलादी कूळ.

30 िगलादची कूळे होती:
इयेजेराचे इयेजेरी कूळ,
हेलेकचे हेलेकी कूळ.
31 अिस्रयेलाचे अिस्रयेली कूळ.
शेखेमाचे शेखेमी कूळ.
32 शमीदचे शमीदाई कूळ
व हेफेरचे हेफेरी कूळ.
33 हेफेरचा मुलगा सलाफहाद याला मुले नव्हती-फक्त मुली होत्या.
त्याच्या मुलींची नावे महला, नोआ, होग्ला, िमल्का व ितरसा.

34 ही मनश्शेच्या कुळातील कुळे होती ते एकूण 52,700 पुरुष होते.
35 एफ्राइमच्या कुळातील घराणी पुढीलप्रमाणे होती:
शूथेलाहाचे शूथेलाही कूळ.
बेकेराचे बेकेरी कूळ
व तहनाचे तहनी कूळ.
36 एरान शूथेलाहाच्या कुटंुबातील होता.
एरानचे कूळ एरानी.

37 ही एफ्राइमच्या कुळातील कुळे: त्यात 32,500 पुरुष होते. ते सगळे
योसेफच्या कुळातील होते.
38 बेन्यामीनच्या कुळातील कुळे होती:
बेलाचे बेलाई कूळ.
आशबेलाचे आशबेली कूळ.
अहीरामचे अहीरामी कूळ.
39 शफूफामचे शफूफामी कूळ.
हुफामचे हुफामी कूळ.
40 बेलाची कुळे होती:
अदर्चे अदीर् कूळ
नामानचे नामानी कूळ.

41 ही सगळी कुळे बन्यामीनच्या कुळातील. त्यांतील पुरुषांची संख्या
45,600 होती.
42 दानच्या कुळातील कुळे होती:
शूहामचे शूहामी कूळ.

हे कूळे दानच्या कुळातील होते. 43 शूहामीच्या कुळात अनेक कुळे
होती. त्यातील पुरुषांची संख्या 64,400 होती.
44 आशेरच्या कुळातील कुळे होती:
इम्नाचे इम्नाई कूळ.
इश्वीचे इश्वी कूळ.
बरीयाचे बरीयाई कूळ.

45 बरीयाच्या कुळातील कुळे होती:
हेबेरचे हेबेराई कूळ.
मलकीएलचे मलकीएली कूळ.

46 (आशेरला सेरा नावाची मुलगी होती) 47 ही सगळे लोक आशेरच्या
कुळातील होते. त्यातील पुरुषांची संख्या 53,400 होती.
48 नफतालीच्या कुळातील कुळे होती:
यहसेलचे यहसेली कूळ.
गूनीचे गूनी कूळ.
49 येसेरचे येसेरी कूळ
व िशल्लेमचे िशल्लेमी कूळ.

50 ही नफतालीच्या कुळातील कुळे. त्यातील पुरुषांची संख्या 45,400
होती.
51 म्हणजे इस्राएलमधील एकूण पुरुषांची संख्या सहा लाख एक हजार
सातशे तीस होती.

52 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 53 “जिमनीचे भाग करुन ते लोकांना
िदले जातील. प्रत्येक कुळातील गणती केलेल्या सवर् लोकांना पुरशेी

इतकी जमीन िमळेल. 54 मोठ्या कुळाला जास्त जमीन िमळेल आिण
लहान कुळाला कमी जमीन िमळेल. त्यांना जी जमीन िमळेल ती त्या
कुळात मोजलेल्या माणसांच्या समप्रमाणात असेल. 55 पण तू कुठल्या
कुळाला कुठली जमीन द्यायची ते ठरवण्यासाठी िचठ्ठ्याफासे टाक.
प्रत्येक कुळाला त्याच्या जिमनीचा भाग िमळेल आिण त्या जिमनीला त्या
कुळाचे नाव िदले जाईल. 56 प्रत्येक लहान अिण मोठ्या कुळाला जमीन
िमळेल आिण िनणर्य करण्यासाठी तू िचठ्या टाकशील.”
57 त्यांनी लेव्याच्या कुळातील कुळांचीही गणती केली. लेव्याच्या
कुळातील कुळे ही होती:
गेषोर्नाचे गेषोर्नी कूळ.
कहाथचे कहाथी कूळ
मरारीचे मरारी कूळ.

58 लेव्याच्या कुळात ही कूळे सुद्धा होती:
लीब्नी कूळ.
हेब्रोनी कूळ.
महली कूळ.
मूशी कूळ.
कोरही कूळ.
अम्राम कोहाथच्या कुळातील होता. 59 अम्रामच्या बायकोचे नाव

योखबेद होते. ती सुद्धा लेव्याच्या कुळातील होती. ती िमसर देशात
जन्मली. अम्राम आिण योखाबेदला दोन मुले: अहरोन आिण मोशे. त्यांना
एक मुलगीही होती. ितचे नाव िमयार्म.

60 नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार यांचे अहरोन वडील होते. 61

पण नादाब व अबीहू मेले. ते मेले कारण त्यांनी परमेश्वराने परवानगी न
िदलेल्या अग्नीने अपर्णे केली.

62 लेव्याच्या कुळातील एकूण पुरुषांची संख्या 23,000 होती. परतंु
यांची गणती इस्राएलच्या इतर लोकांबरोबर केली नाही. परमेश्वराने इतर
लोकांना जमीन िदली त्यात यांना िहस्सा िमळाला नाही.

63 मोशे आिण याजक एलाजार यांनी ते यादेर्न नदीच्या खोऱ्यात
मवाब येथे होते तेव्हा लोक मोजले. हे यरीहोच्या पिलकडे यादेर्न
नदीजवळ होते. 64 खूप वषार्पूवीर् सीनायाच्या वाळवंटात मोशे आिण
याजक अहरोन यांनी इस्राएल लोकांची गणती केली होती. पण ते सगळे
लोक आता मेले होते. त्यापकैी कोणीही आता िजवंत नव्हते. 65 कारण
इस्राएल लोकांना तुम्ही वाळवंटात मराल असे परमेश्वराने सांिगतले होते.
फक्त दोन पुरुषांना परमेश्वराने िजवंत ठेवले होते. ते होते यफुन्नेचा मुलगा
कालेब व नूनचा मुलगा यहोशवा.

सलाफहादचीसलाफहादची मुलगीमुलगी

सलाफहाद हेफरचा मुलगा होता. हेफर िगलादचा मुलगा
होता. िगलाद मािखरचा मुलगा होता. मािखर मनश्शेचा
मुलगा होता. मनश्शे योसेफचा मुलगा होता. सलाफहादला

पाच मुली होत्या. त्यांची नावे महला, नोआ, होग्ला, िमल्का व ितरसा. 2

या पाच िस्त्रया दशर्न मडंप प्रवेशद्वारापाशी गेल्या आिण मोशे, याजक
एलाजार, पुढारी आिण इस्राएलचे लोक यांच्यासमोर जाऊन उभ्या
रािहल्या.
त्या पाच मुली म्हणाल्या, 3 “आम्ही वाळवंटातून प्रवास करीत

असताना आमचे वडील गेले. त्यांना नसैिर्गक मरण आले. ते कोरहाच्या
समूहाला िमळण्यांपकैी नव्हते (कोरह हा परमेश्वराच्या िवरुद्ध
जाणाऱ्यापकैी होता.) पण आमच्या विडलांना एकही मुलगा नव्हता. 4

याचा अथर् असा की आमच्या विडलांचे नाव पुढे चालू राहणार नाही.
आमच्या विडलांचे नाव पुढे चालू राहणार नाही हे योग्य नाही. त्यांचे नाव
संपून जाईन कारण त्यांना मुले नाहीत. म्हणून आम्ही तुम्हाला िवनतंी
करायला आलो की आमच्या विडलांच्या भावांना जी जमीन िमळेल
त्यातली थोडी आम्हाला द्या.”

5 तेव्हा मोशेने परमेश्वराला त्याने काय करायला हवे ते िवचारले. 6

परमेश्वर त्याला म्हणाला, 7 “सलाफहादच्या मुलींचे म्हणणे बरोबर आहे.
त्यांच्या विडलांच्या भावांना िमळणाऱ्या जिमनीत त्यांचाही वाटा
असायला पािहजे. म्हणून त्यांच्या विडलांना जी जमीन िमळाली असती
ती त्यांना दे.”
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8 “इस्राएल लोकांसाठी हा िनयम कर: ‘जर एखाद्याला मुलगा नसला
आिण तो मेला तर त्याच्या मुलींना त्याचे सवर् काही िमळावे. 9 जर
त्याला मुलीही नसल्या तर त्याची िमळकत त्याच्या भावांना िमळावी.
10 जर त्याला भाऊही नसला तर त्याच्या वस्तू त्याच्या विडलांच्या
भावाला िमळाव्या. 11 जर त्याच्या विडलांना भाऊ नसेल तर त्याची
सगळी िमळकत घरातल्या सगव्व्यात जवळच्या नातेवाईकाला
िमळावी.’” इस्राएल लोकांमध्ये हा कायदा असावा अशी आज्ञा
परमेशवराने मोशेला केली. हा इस्राएली लोकांचा कायदा व्हावा.

यहोशवायहोशवा नवीननवीन पुढारीपुढारी झालाझाला

12 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडच्या
वाळवंटातील डोंगरावर जा. मी इस्राएल लोकांना जी जमीन देणार आहे
ती तुला तेथे िदसेल. 13 तू ही जागा बिघतल्यानतंर तू तुझ्या
भावाप्रमाणे. अहरोनाप्रमाणे मरशील. 14 जेव्हा लोक त्सीनच्या
वाळवंटात पाण्यासाठी रागावले होते तेव्हा तुम्ही दोघांनी. तू आिण
अहरोनाने माझ्या आज्ञा पाळायला नकार िदला. तुम्ही मला मान िदला
नाही आिण लोकांना मी पिवत्र आहे असे दाखवले नाही.” (हे त्सीनच्या
वाळवंटात कादेश जवळ मिरबाच्या पाण्याजवळ घडले.)

15 मोशे परमेश्वराला म्हणाला, 16 “लोक काय िवचार करतात ते
परमेश्वर देवाला कळते. 17 परमेश्वरा, मी प्राथर्ना करतो की तू या
लोकांसाठी नेता िनवडशील.” 18 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“नूनाचा मुलगा यहोशवा. तो खूप शहाणा आहे. त्याला नवीन नेता कर.
19 त्याला याजक एलाजार आिण इतर लोकांसमोर उभे रहायला सांग
आिण नतंर त्याला नेता कर.

20 “लोकांना असे दाखव की तू त्याला नेता करीत आहेस. नतंर सवर्
लोक त्याच्या आज्ञा पाळतील. 21 जर यहोशवाला काही िनणर्य घ्यायचे
असतील तर तो याजक एलाजारकडे जाईल. एलाजार उरीमचा उपयोग
करुन परमेशवराचे उत्तर माहीत करुन घेईल. नतंर यहोशवा आिण
इस्राएलचे सवर् लोक देवाच्या सांगण्याप्रमाणे करतील. जर तो म्हणेल
की, ‘यदु्ध करा,’ तर ते यदु्ध करतील. आिण त्याने सांिगतले की ‘घरी जा’,
तर ते घरी जातील.”

22 मोशेने परमेश्वराची आज्ञा पाळली. त्याने यहोशवाला एलाजारच्या
आिण लोकांच्या पुढे उभे राहाण्यास सांिगतले. 23 नतंर मोशेने तो
नवीन नेता आहे हे दाखवण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले.
परमेश्वराने त्याला जसे सांिगतले होते तसेच त्याने केले.

रोजचीरोजची अपअपर्र्णणेे

नतंर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “इस्राएल
लोकांना ही आज्ञा दे. योग्यवेळी धान्यापर्णे आिण बळी न
िवसरता मला अपर्ण करायला त्यांना सांग. अग्नी बरोबर

देण्याची ती अपर्णे आहेत. त्यांचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत करतो. 3

अग्नीबरोबरची अपर्णे त्यांनी परमेश्वराला िदलीच पािहजेत. त्यांनी रोज
एक वषार्ची दोन कोकर ेिदली पािहजेत. ती दोषरिहत असली पािहजेत.
4 एक कोकरू सकाळच्या वेळी आिण दसुर ेसंिधप्रकाशाच्या वेळी अपर्ण
करावे. 5 िशवाय आठ कप पीठ पाव कप हीन तेलात िमसळून केलेले
धान्यापर्णही द्यावे.” 6 (ही रोजची अपर्णे देणे त्यांनी सीनाय पवर्तावर
सुरु केले. ही अग्नी बरोबर िदलेली अपर्णे होती. त्यांचा सुवास परमेश्वराला
प्रसन्न करीत असे.) 7 “लोकांनी धान्यापर्णाबरोबरच िदली जाणारी
पेयाअपर्णेसुद्धा द्यावीत. त्यांनी एक पाव द्राक्षाचा रस प्रत्येक मेंढी बरोबर
द्यावा. हे पेय वेदीवर एका पिवत्र जागेवर ओतावे. ती परमेश्वराला
द्यावयाची भेट आहे. 8 दसुरी मेंढी संिधप्रकाशाच्या वेळी अपर्णे करावी.
ही िशजवलेली असावी हे अपर्ण सकाळच्या अपर्णाप्रमाणेच द्यावे. तसेच
त्याबरोबरची पेयापर्णेही करावीत. हे होमापर्ण असेल. त्याचा सुवास
परमेश्वराला आनदं देतो.”

शब्बाथचीशब्बाथची अपअपर्र्णणेे
9 “शब्बाथच्या वेळी तुम्ही एक वषार्च्या दोन मेंढ्या िदल्या पािहजेत.

त्या दोषरिहत असाव्यात. तुम्ही 16 कप पीठ हीन तेलात िमसळून
केलेले धान्याचे अपर्ण आिण पेयाचे अपर्णही िदले पािहजे. 10

िवश्रांतीच्या िदवसाचे हे खास अपर्ण आहे. रोज देण्यात येणार ेअपर्ण
आिण पेयापर्णा व्यतीिरक्त हे अपर्ण आहे.”

मिहन्याच्यामिहन्याच्या सभासभा

11 “प्रत्येक मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही परमेश्वराला खास
होमापर्णे द्याल. या अपर्णात दोन बलै, 1 मेंढा आिण 1 वषार्च्या सात
मेंढ्या असतील. त्या मेंढ्या दोषरिहत असाव्यात. 12 प्रत्येक
बलैाबरोबर तुम्ही 24 कप पीठ हीन तेलात िमसळून अपर्ण करा. आिण
मेंढ्याबरोबर 16 कप पीठ हीन तेलात िमसळून द्या. 13 प्रत्येक
मेंढीबरोबर आठ कप पीठ हीन तेलात िमसळून अपर्ण करा. ही
अग्नीबरोबर द्यायची अपर्णे असतील. त्याचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत
करतो. 14 तसेच प्रत्येक बलैाबरोबर 2 िहन द्राक्षारस, 1 1/2 िहन
द्राक्षारस प्रत्येक मेंढ्याबरोबर आिण 1 िहन प्रत्येक कोकराबरोबर अपर्ण
करा. ही होमापर्णे प्रत्येक वषार्च्या प्रत्येक मिहन्याला अपर्ण केली
पािहजेत. 15 प्रत्येक िदवशी करण्यात येणाऱ्या अपर्णा व्यितिरक्त तुम्ही
1 बकरा परमेश्वराला अपर्ण केला पािहजे. तो पापापर्ण म्हणून द्यावा.

वल्हांडणवल्हांडण

16 “परमेश्वराचा वल्हांडण मिहन्याच्या 14 व्या िदवशी असेल. 17

बेखमीर भाकरीचा सण मिहन्याच्या 15 व्या िदवशी सुरु होतो. हा सण
सात िदवस असेल. खमीरािशवाय (यीस्ट) केलेली भाकरीच फक्त तुम्ही
खाऊ शकता. 18 या सणाच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही खास सभा
बोलावली पािहजे. त्या िदवशी तुम्ही कुठलेही काम करायचे नाही. 19

तुम्ही परमेश्वराला होमापर्णे द्याल. या अपर्णात दोन बलै, 1 मेंढा आिण 1
वषार्ची सात कोकर ेअसतील. ती दोषरिहत असावीत. 20 या बरोबरच
24 कप पीठ तेलात िमसळून केलेले धान्यापर्ण प्रत्येक बलैाबरोबर, 16
कप पीठ मेंढ्याबरोबर व आठ कप पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर द्या. 22

तुम्ही एक बकराही अपर्ण केला पािहजे. तुम्हाला शुद्ध करण्यासाठी
देण्यात येणार ेते पापापर्ण असेल. 23 ही अपर्णे नेहमीच्या सकाळच्या
अपर्णाव्यितिरक्त करायची आहेत.

24 “त्याचबरोबर सात िदवस दररोज ही होमापर्णे आिण पेयापर्णे तुम्ही
परमेश्वराला िदली पािहजेत. त्यांच्या सुवासाने परमेश्वराला आनदं होईल.
ही अपर्णे म्हणजे लोकांचे अन्न असेल. ही अपर्णे नेहमीच्या
होमापर्णाव्यितिरक्त असतील.

25 “नतंर या सणाच्या सातव्या िदवशी तुम्ही एक खास सभा घ्याल.
तुम्ही त्या िदवशी काहीही काम करणार नाही.

सप्ताहांचासप्ताहांचा सणसण
26 “पिहल्या फळाच्या हगंामाच्या सणाला (सप्ताहांचा सण)

परमेश्वराला धान्यापर्णे देण्यासाठी नवीन धान्य वापरा. त्यावेळी तुम्ही
एक खास सभाही बोलवा त्या िदवशी तुम्ही काहीही काम करायचे नाही.
27 तुम्ही होमापर्णे द्यावे. अग्नीबरोबर िदलेली ही अपर्णे असतील. तुम्ही
दोन बलै, एक मेंढा व 1 वषार्ची साकोकर ेअपर्ण करा. िह सवर् दोषरिहत
असावीत. 28 तुम्ही प्रत्येक बलैाबरोबर 24 कप पीठ तेलात िमसळून
द्यावे. 16 कप पीठ मेंढ्याबरोबर 29 व आठ कप पीठ प्रत्येक कोकऱ्या
बरोबर द्यावे. 30 स्वतःला शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही एक बकरा बळी द्या.
31 रोजच्या होमापर्णािशवाय व धान्यपर्णािशवाय तुम्ही ही अपर्णे द्या.
प्राणी आिण पेय दोषरिहत आहेत याची खात्री करा.

कण्यार्चाकण्यार्चा सणसण

“सातव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी खास सभा असेल.
त्या िदवशी तुम्ही काहीही काम करणार नाही. हा कणार्
वाजवण्याचा िदवस आहे. 2 तुम्ही होमापर्णे द्याल. त्याचा

सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील. तुम्ही एक बलै, एक मेंढा आिण एक
वषार्ंची सात कोकर ेअपर्ण करा. ती सवर् दोषरिहत असावीत. 3 तुम्ही
24 कप पीठ तेलात िमसळून बलैाबरोबर, 16 कप पीठ 4 मेंढ्याबरोबर
व आठ कप पीठ प्रत्येक कोकराबरोबर अपर्ण कराल. 5 एक बकरासुद्धा
पापापर्ण म्हणून द्या. त्यामुळे तुम्ही शुद्ध व्हाल. 6 अमावास्याचे होमापर्ण
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आिण धान्यापर्ण ही नेहमीच्या अपर्णांव्यिरिरक्त असतील. आिण ही
रोजच्या धान्यापर्णे व पेयापर्णे यांच्या व्यितरीक्त असतील. हे सवर्
िनयमाप्रमाणे केले पािहजे. ही सवर् अग्नीबरोबर करावयाची अपर्णे आहेत.
त्यांचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील.

प्रायिश्चत्ताचाप्रायिश्चत्ताचा िदवसिदवस

7 “सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी एक खास सभा बोलावण्यात
येईल. त्या िदवशी तुम्ही अन्न घ्यायचे नाही आिण काही कामही करायचे
नाही. 8 तुम्ही होमापर्णे द्यायची. त्यांचा सुवास परमेश्वराला आनिंदत
करील. तुम्ही एक बलै, एक मेंढा आिण एक वषर् वयाचे सात कोकर ेअपर्ण
करावेत. ते दोषरिहत असले पािहजेत. 9 त्याबरोबर तुम्ही 24 कप पीठ
तेलात िमसळून बलैाबरोबर, 16 कप पीठ 10 मेंढ्या बरोबर आिण आठ
कप पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर अपर्ण केले पािहजे. 11 पापापर्ण म्हणून
तुम्ही एक बकराही अपर्ण कराल. प्रायिश्चत्ताच्यािदवशी करावयाच्या
पापापर्णाबरोबरच ही अपर्णे द्यायची. तसेच रोजच्या बळीच्या, धान्याच्या
व पेयाच्या अपर्णाबरोबर ही अपर्णे करावीत.

ममंडंपाचाडपाचा सणसण
12 “सातव्या मिहन्याच्या पधंराव्या िदवशी एक खास सभा असेल. तो

मडंपाचा सण असेल. त्या िदवशी तुम्ही काहीही काम करायचे नाही
आिण परमेश्वरासाठी सात िदवसांची खास सुट्टी साजरी करायची. 13

तुम्ही होमापर्णे करावीत. ही अग्नीबरोबर करावयाची अपर्णे आहेत. त्यांचा
सुवास परमेश्वराला आनिंदत करील. तुम्ही 13 बलै, 2 मेंढे, 14 कोकरे
अपर्ण कराल. ते सवर् दोषरिहत असले पािहजेत. 14 तुम्ही 24 कप पीठ
तेलात िमसळून प्रत्येक बलैाबरोबर, 16 कप पीठ प्रत्येक मेंढ्याबरोबर व
15 आठ कप पीठ प्रत्येक कोकरा बरोबर अपर्ण करावे. 16 तुम्ही एक
बकराही अपर्ण केला पािहजे. रोजच्या अपर्णाव्याितिरक्त आिण
त्याबरोबरच्या धान्य व पेय यांच्या अपर्णाव्याितिरक्त ही अपर्णे असतील.

17 “या सुट्ठीच्या दसुऱ्या िदवशी तुम्ही 12 बलै, 2 मेंढे आिण 1 वषार्चे
14 कोकर ेअपर्ण करावेत. ती दोषरिहत असावी. 18 बलै, मेंढे आिण
कोकर ेयांच्याबरोबर तुम्ही योग्य प्रमाणात धान्यापर्ण आिण पेयापर्ण केले
पािहजे. 19 एक बकरा पापापर्ण म्हणून द्यावा. ही सवर् रोजच्या बळीच्या
व धान्य व पेय यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असली पािहजे.

20 “या सुट्ठीच्या ितसऱ्या िदवशी तुम्ही 11 बलै, 2 मेंढे आिण एक
वषार्चे 14 कोकर ेअपर्ण करावेत. ते दोषरिहत असले पािहजेत. 21 बलै,
मेंढे आिण कोकर ेयांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्ण
केले पािहजे. 22 पापापर्ण म्हणून एक बकराही द्यावा. हे सवर् रोजच्या
बळीच्या व धान्य व पेय यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असले पािहजे.

23 “सुट्ठीच्या चौथ्या िदवशी तुम्ही 10 बलै, 2 मेंढे व 1 वषार्चे 14
कोकर ेअपर्ण करवेत. ते िनदोर्ष असले पािहजेत. 24 बलै, मेंढे व कोकरे
यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्णही केले पािहजे.
25 एक बकरा पापापर्ण म्हणून िदला पािहजे. हे सवर् रोजच्या बळी, धान्य
व पेय यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असले पािहजे.

26 “सुट्ठीच्या पाचव्या िदवशी तुम्ही 9 बलै, 2 मेंढे व एक वषार्चे 14
कोकर ेअपर्ण केले पािहजे. ते दोषरिहत असावेत 27 बलै, मेंढे व कोकरे
यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्ण ही केले पािहजे.
28 एक बकरा पापापर्ण म्हणून िदला पािहजे. हे सवर् रोजच्या बळी, धान्य
व पेय यांच्या अपर्णा व्यितिरक्त असले पािहजे.

29 “सुट्ठीच्या सहाव्या िदवशी तुम्ही 8 बलै, 2 मेंढे व एक वषार्ंचे 14
कोकर ेअपर्ण केले पािहजेत. ते दोषरिहत असावेत. 30 बलै, मेंढे व
कोकर ेयांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण, व पेयापर्णही केले
पािहजे. 31 एक बकरा पापापर्ण म्हणून द्यावा. हे सवर् रोजच्या बळी,
धान्य व पेय यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असले पािहजे.

32 “सुट्ठीच्या सातव्या िदवशी तुम्ही 7 बलै, 2 मेंढे व एक वषार्ंचे 14
कोकर ेअपर्ण करावेत. ते दोषरिहत असावेत. 33 बलै, मेंढे व कोकरे
यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्णही केले पािहजे.
34 एक बकरा पापापर्ण म्हणून द्यावा. हे सवर् रोजच्या बळी, धान्य व पेय
यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असले पािहजे.

35 “या सुट्ठीच्या आठव्या िदवशी तुमच्यासाठी एक खास सभा
भरवावी. त्या िदवशी तुम्ही कोणतेही काम करू नये. 36 तुम्ही होमापर्ण
करावे. ते अग्नीबरोबर करायचे अपर्ण असेल. त्याचा सुवास परमेश्वराला
आनिंदत करील. तुम्ही एक बलै, 1 मेंढा व एक वषार्चे सात कोकर ेअपर्ण
करावेत. ते दोषरिहत असावेत. 37 प्रत्येक बलै, मेंढा व कोकरा
यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यप्रमाणात धान्यापर्ण व पेयापर्ण िदले पािहजे. 38

एक बकरा पापापर्ण म्हणून िदला पािहजे. हे सवर् रोजच्या बळी, धान्य व
पेय यांच्या अपर्णाव्यितिरक्त असले पािहजे.

39 “या खास सुट्टीत तुम्ही होमापर्ण व पेयापर्ण ही नवस व
शांत्यपर्णाची अपर्णे म्हणून आणली पािहजेत. ही सवर् अपर्णे तुम्ही
परमेश्वराला करावीत. ही सवर् अपर्णे तुम्हाला परमेश्वराला खास भेट
द्यायची असेल िंकवा परमेश्वराला काही खास वचन िदले आहे म्हणून
द्यावयाच्या अपर्णाव्यितिरक्त असतील.”

40 मोशेने परमेश्वराच्या या सवर् आज्ञा इस्राएल लोकांना सांिगतल्या.

खासखास वचनवचनेे

मोशे इस्राएलच्या सवर् वंशप्रमुखांशी बोलला. त्याने त्यांना
परमेश्वराकडून आलेल्या आज्ञांबद्दल सांिगतले:

2 “जर एखाद्याला देवाला काही खास वचन द्यायचे
असेल िंकवा त्याने देवाला खास वस्तू द्यायचे वचन िदले असेल तर
त्याला ती गोष्ट करु द्या. पण त्या माणसाने जे वचन िदले असेल तेच
नेमके केले पािहजे.

3 “एखादी तरुण स्त्री असून ितच्या विडलांच्या घरात रहात असेल
आिण ितने परमेश्वराला खास वस्तू देण्याचे वचन िदले असेल. 4 जर
ितच्या विडलांनी या वचनाबद्दल ऐकले आिण ते सहमत झाले तर त्या
स्त्रीने वचनाप्रमाणे केले पािहजे. 5 पण जर ितच्या विडलांनी वचनाबद्दल
ऐकले आिण ते सहमत झाले नाहीत तर ती ितच्या वचनातून मुक्त होईल.
ितने जे वचन िदले ते ितला पूणर् करावे लागणार नाही.

6 “ितला ितच्या विडलांनी ितला मना केले म्हणून परमेश्वर ितला
माफ करील. 7 ितच्या नवऱ्याने त्या वचनाबद्दल ऐकले आिण तो
त्याच्याशी सहमत झाला तर त्या रत्रीने पचनाची पूतर्ता केली पािहजे. 8

पण जर नवऱ्याने वचनाबद्दल ऐकले आिण तो सहमत झाला नाही तर
ितला वचन पूणर् करण्याची गरज नाही. ितच्या नवऱ्याने वचन मोडले-
ितने जे सांिगतले ते पूणर् करण्याची त्याने परवानगी िदली नाही-म्हणून
परमेश्वर ितला क्षमा करील.

9 “िवधवा िंकवा घटस्फोिटता स्त्रीने परमेश्वराला वचन िदले असेल
तर ितने वचनाप्रमाणे केले पािहजे. 10 लग्न झालेल्या स्त्रीने परमेश्वराला
काही वचन िदले असेल. 11 ितच्या नवऱ्याने त्यावचनाबद्दल ऐकले
आिण त्याची पूणर्ता करण्याची त्याने ितला परवानगी िदली तर ितने
त्याप्रमाणे केले पािहजे. 12 पण जर ितच्या नवऱ्याने वचनाबद्दल ऐकले
आिण त्याने ितला त्याप्रमाणे करण्याची परवानगी िदली नाही तर ितने
वचनाप्रमाणे वागण्याची गरज नाही. ितने काय वचन िदले होते त्याला
महत्व नाही. ितचा नवरा वचन मोडू शकतो. ितच्या नवऱ्याने वचन
मोडले तर परमेश्वर ितला क्षमा करील. 13 लग्न झालेल्या स्त्रीने
परमेश्वराला काही वचन िदले असेल िंकवा काही गोष्टी सोडण्याचे वचन
ितने िदले असेल िंकवा ितने देवाला काही खास वचन िदले असेल. 14

नवरा यापकैी कुठल्याही वचनाला मनाई करु शकतो. िंकवा त्यापकैी
कुठल्याही वचनाची पूणर्ता करण्याची परवानगी तो देऊ शकतो. 15 पण
जर नवऱ्याने वचनांबद्दल ऐकले आिण त्यांच्यावर त्याने बदंी आणली तर
ितने िदलेले वचन मोडण्याला तो जबाबदार असेल.”

16 परमेश्वराने मोशेला या आज्ञा िदल्या. या एक पुरुष आिण त्याची
बायको यांच्याबद्दलच्या आज्ञा आिण वडील व वडीलांच्या घरी राहणारी
मुलगी यांच्याबद्दलच्या या आज्ञा आहेत.

इस्राएलइस्राएल िमद्यान्यांच्यािमद्यान्यांच्या िवरुद्धिवरुद्ध लढतातलढतातs

परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला: 2 “मी इस्राएल
लोकांना िमद्यान्यांचा सूड घ्यायला मदत करीन. मोशे, तू
त्यानतंर मरशील.”
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3 तेव्हा मोशे लोकांशी बोलला. तो म्हणाला, “तुमच्यातल्या काहींची
सिैनक म्हणून िनवड करा. परमेश्वर त्यांचा उपयोग िमद्यान्याचा सूड
घेण्यासाठी करील. 4 इस्राएलच्या प्रत्येक वंशातून 1,000 लोक
िनवडा. 5 म्हणजे इस्राएलमधून 12,000 सिैनक होतील.”

6 मोशेने त्या 12,000 लोकांना लढाईवर पाठवले. त्याने
त्यांच्याबरोबर याजक एलाजारचा मुलगा िफनहास याला पाठवले.
िफनहासने बरोबर पिवत्र गोष्टी, रणिंशगे आिण तुताऱ्या घेतल्या. 7 लोक
परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे िमद्यान्यांबरोबर लढले. त्यांनी सवर् िमद्यानी
पुरुषांना मारले. 8 त्यांनी जे लोक मारले त्यांत अवी, रकेेम, सूर, हूर व
रबेा हे िमद्यानाचे राजे होते. त्यांनी बौराचा मुलगा बलामलांही तलवारीने
मारले.

9 इस्राएल लोकांनी िमद्यानाच्या िस्त्रयांना व मुलांना कैद करुन नेले.
त्यांनी त्यांच्या गायी. मेंढ्या व इतर गोष्टीही नेल्या. 10 त्यांनी त्यांची सवर्
शहर ेव खेडीही जाळली. 11 त्यांनी त्यांची सवर् माणसे. पशू घेतले आिण
त्यांना 12 मोशे, याजक एलाजार आिण इस्राएलच्या इतर लोकांकडे
आणले. त्यांनी यदु्धात ज्या गोष्टी घेतल्या त्या सवर् इस्राएलींच्या तळावर
आणल्या. इस्राएलचा एक तळ यादेर्न नदीच्या खोऱ्यात मवाबमध्ये होता.
हा तळ यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला यरीहोपलीकडे होता. 13 नतंर मोशे,
याजक एलाजार आिण लोकांचे पुढारी सिैनकांना भेटण्यासाठी
छावणीबाहेर गेले.

14 मोशे सिैनकांच्या प्रमुखावर खूप रागावला. तो यदु्धावरुन
परतलेल्या 1,000 सिैनकांच्याप्रमुखावर आिण 100 सिैनकांच्या
प्रमुखावर खूप रागावला. 15 मोशे त्यांना म्हणाला, “तुम्ही िस्त्रयांना
िजवंत का ठेवले? 16 या िस्त्रया इस्राएलच्या पुरुषांसाठी वाईट आहेत.
लोक परमेश्वरा पासून दरू जातील. बलामच्या वेळी झाले तसे होईल.
परमेश्वराच्या लोकांना पुन्हा रोगराई येईल. 17 आताच िमद्यानाच्या सवर्
मुलांना ठार मारा आिण पुरुषाबरोबर रािहलेल्या सवर् िस्त्रयांना मारून
टाका. कुठल्याही पुरुषाबरोबर लैंिगक संबधं असलेल्या सवर् िस्त्रयांना
मारून टाका. 18 आिण नतंर तुमच्या पकैी ज्यांनी दसुऱ्यांना मारले
असेल त्यांनी सात िदवस तळाच्या बाहेर राहावे. 19 तुम्ही प्रेताला
केवळ हात जरी लावला असला तरीही तुम्ही बाहेर राहावे. ितसऱ्या
िदवशी तुम्ही स्वतःला आिण तुमच्या कैद्यांना शुद्ध करा. हीच गोष्ट पुन्हा
सातव्या िदवशीही करा. 20 तुम्ही तुमचे सवर् कपडे धुवा. लाकूड, लोकर
आिण चामडे यांपासून बनवलेल्या वस्तू धुवा. तुम्ही शुद्ध झालेच
पािहजे.”

21 नतंर याजक एलाजार सिैनकांशी बोलला. तो म्हणाला,
“परमेश्वराने मोशेला सांिगतले ते हे िनयम आहेत. यदु्धावरुन परत
आलेल्या सिैनकांसाठी हे िनयम आहेत. तुम्ही सोने, चांदी, तांबे, 22

लोखडं, पत्रा िंकवा िशसे अग्नीत टाकले पािहजे. नतंर त्या वस्तू खास
पाण्याने धुवाव्यात म्हणजे त्या शुद्ध होतील. जर काही वस्तू अग्नीत
टाकता येत नसतील तर त्या तुम्ही िविशष्ट पाण्याने धुवाव्यात. 24

सातव्या िदवशी तुम्ही तुमचे सवर् कपडे धुवा. नतंर तुम्ही शुद्ध व्हाल
त्यानतंर तुम्ही तळावर येऊ शकता.”

25 नतंर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 26 “सिैनकांनी जे कैदी, प्राणी
आिण इतर गोष्टी यदु्धावरुन आणल्या आहेत त्यांची मोजदाद एलाजार
याजक, तू आिण नेत्यांनी करावी. 27 नतंर यदु्धावर गेलेल्या सिैनकांत
आिण इस्राएलच्या इतर लोकांत त्यांची वाटणी करा. 28 यदु्धावर
गेलेल्या सिैनकांच्या िहश्श्यातून काही भाग वेगळा करा. तो भाग
परमेश्वराचा आहे. परमेश्वराचा 500 वस्तूत 1 वस्तू असा भाग आहे.
त्यांत माणसे, गायी, गाढवे व मेंढ्या यांचा समावेश आहे. 29 यदु्धावरून
सिैनकांनी आणलेल्या लुटीचा त्यांच्यातला अधार् भाग घ्या. नतंर त्या
वस्तू याजक एलाजारला द्या. तो भाग परमेश्वराचा आहे. 30 नतंर
लोकांच्या अध्यार् भागातील प्रत्येक 50 वस्तू मधील एक वस्तू घ्या.
त्यात माणसे, गायी, गाढवं, बकऱ्या व इतर प्राणी यांचा समावेश आहे. तो
भाग लेवी लोकांना द्या. कारण लेवी लोक परमेश्वराच्या पिवत्र िनवास
मडंपाची काळजी घेतात.”

31 म्हणून मोशे आिण एलाजारने परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या
आजे्ञप्रमाणे केले. 32 सिैनकांनी 6,75,000 बकऱ्या, 33 72,000
गायी, 34 81,000 गाढवे 35 आिण 32,000 िस्त्रयां आणल्या. (यांत
कोणत्याही पुरुषाबरोबर लैंिगक संबधं न आलेल्या िस्त्रयांचाच फक्त

समावेश आहे) 36 यदु्धावर गेलेल्या सिैनकांना 3,37,500 मेंढ्या
िमळाल्या. 37 त्यांनी 675 मेंढ्या परमेश्वराला िदल्या. 38 सिैनकांना
36,000 गायी िमळाल्या. त्यांतील 72 गायी त्यांनी परमेश्वराला िदल्या.
39 सिैनकांना 30,500 गाढवे िमळाली. त्यांतील 61 गाढवें त्यांनी
परमेश्वराला िदले. 40 सिैनकांना 16,000 स्त्रीया िमळाल्या. त्यांपकैी
32 त्यांनी स्त्रीया परमेश्वराला िदल्या. 41 मोशेने परमेश्वराच्या या सवर्
भेटी त्याच्या आजे्ञनुसार याजक एलाजारला िदल्या.

42 नतंर मोशेने लोकांतल्या िहश्श्याच्या अध्यार् भागाची मोजणी
केली. हा यदु्धावर गेलेल्या सिैनकांकडून मोशेने घेतलेला अधार् भाग
होता. 43 लोकांना 337,500 मेंढ्या. 44 36,000 गायी, 45 गाढवे
30,500 46 आिण 16,000 िस्त्रया िमळाल्या. 47 प्रत्येक 50
वस्तूमागे मोशेने एक वस्तू परमेश्वरासाठी घेतली. त्यांत पशू आिण माणसे
याचा समावेश होता. नतंर त्याने या वस्तू लेवींना िदल्या. कारण त्यांनी
परमेश्वराच्या पिवत्र िनवास मडंपाची काळजी घेतली.

48 नतंर सिैनकांचे पुढारी (1,000 सिैनकांचे व 100 सिैनकांचे
पुढारी) मोशेकडे आले. 49 त्यांनी मोशेला सांिगतले, “आम्ही तुझ्या
सेवकांनी आमचे सिैनक मोजले. आम्ही एकही सिैनक सोडला नाही. 50

म्हणून आम्ही प्रत्येक सिैनकाकडून परमेशवराची भेट आणत आहोत.
आम्ही सोन्याच्या वस्तू आणत आहोत-बाजूबदं, बांगड्या, आंगठ्या,
कुड्या आिण हार. आम्हाला शुद्ध करण्यासाठी या परमेशवराच्या भेटी
आहेत.”

51 मोशेने सोन्याच्या सवर् वस्तू घेतल्या आिण त्या याजक
एलाजारला िदल्या. 52 हजार आिण शभंर सिैनकावरच्या प्रमुखांनी जे
सोने परमेश्वरला िदले त्याचे वजन 420 पौंड होते. 53 सिैनकांनी त्यांना
यदु्धात िमळालेल्या इतर वस्तू स्वतःजवळ ठेवल्या. 54 मोशे आिण
एलाजार यांनी हजार आिण शभंर सिैनकांवरच्या प्रमुखांकडून सोने
घेतले. नतंर त्यांनी ते सोने दशर्न मडंपात ठेवले. ही भेट म्हणजे इस्राएल
लोकांनी परमेश्वराला आठवणी खातर िदलेली भेट होती.

यादयादेर्ेर्नन नदीच्यानदीच्या पूवपूवेर्ेर्कडचीकडची घराणीघराणी

रऊबेन आिण गाद या घराण्यांकडे खूप गायी होत्या. त्यांनी
याजेर व िगलाद येथील जिमनी पािहल्या. ही जमीन
आपल्या गायींसाठी चांगली आहे असे त्यांना वाटले. 2

म्हणून रऊबेन व गाद यांच्या घराण्यातील लोक मोशेकडे आले. ते मोशे,
याजक एलाजार आिण लोकांचे पुढारी यांच्याशी बोलले. 3 ते म्हणले,
“आम्ही तुमचे गुलाम आहोत. आमच्याकडे खूप गायी आहेत आिण
इस्राएलच्या लोकांसाठी देवाने जी जमीन िंजकली ती खूप चांगली आहे.
या जिमनीत अटारोथ, दीबोन, याजेर, िनम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम,
नबो व बौन यांच्या आसपास असलेल्या प्रदेशाचा समावेश होतो. 5 जर
तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर तो प्रदेश आम्हाला देण्यात यावा असे
आम्हाला वाटते. आम्हाला यादेर्न नदीच्या पिलकडे नेऊ नका.”

6 रऊबेन आिण गादच्या घराण्यातील लोकांना मोशे म्हणाला, “स्वतः
इथे राहून तुम्ही तुमच्या भावाना लढायला पाठवाल का? 7 तुम्ही
इस्राएल लोकांना का िनरूत्सािहत करीत आहात? तुम्ही त्यांना नदी पार
करण्याच्या इच्छेपासून परावृत कराल आिण परमेश्वराने त्यांना िदलेली
जमीन तुम्ही घ्याल. 8 तुमच्या वाडविडलांनी हीच गोष्ट माझ्याबाबतीत
केली होती. कादेश-बण्यार्ला मी काही हेरांना जमीन बघण्यासाठी
पाठवले. 9 ते लोक अष्कोल खोऱ्यापयर्ंत गेले. त्यांनी जमीन बिघतली
आिण त्या लोकांनी इस्राएल लोकांना परमेश्वराने िदलेल्या प्रदेशात
जाण्याच्या इच्छेपासून परावृत केले. 10 परमेश्वर त्या लोकांवर खूप
रागावला. परमेश्वराने ही शपथ घेतली: 11 ‘िमसर देशातून आलेल्या 20
वषार्ंवरील कुठल्याही माणसाला हा प्रदेश बघू िदला जाणार नाही. मी
अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांना वचन िदले होते. त्याना मी ही जमीन
द्यायचे कबूल केले होते. परतंु त्यांनी मला मनापासून अनुसरले नाही.
म्हणून त्यांना हा प्रदेश िमळणार नाही. 12 फक्त यफुन्नेचा मुलगा कारबे
आिण नूनाचा मुलगा यहोशवा हे मनापासून परमेश्वराला अनुसरले.’

13 “परमेश्वर इस्राएल लोकांवर खूप रागावला होता. म्हणून
परमेशवराने त्यांना 40 वषेर् वाळवंटात ठेवले. ज्या लोकांनी
परमेश्वरािवरुद्ध पाप केले त्या लोकांना परमेश्वराने मरण येईपयर्ंत ितथे

गणना 31:3 112 गणना 32:13



33

ठेवले. 14 आिण आता तुमच्या वाडविडलांनी जी गोष्ट केली तीच तुम्ही
करीत आहात. पाप्यांनो परमेश्वराने त्याच्या लोकांवर आणखी रागवावे
अशी तुमची इच्छा आहे का? 15 जर तुम्ही परमेश्वराची भिक्त करायचे
सोडले तर परमेश्वर इस्राएल लोकांना अिधक काळ वाळवंटात ठेवील
आिण नतंर तुम्ही त्या सवर् लोकांचा नाश कराल.”

16 पण रऊबेनच्या आिण गादच्या घराण्यातील लोक मोशेकडे गेले.
ते म्हणाले, “आम्ही या जागेवर आमच्या मुलांसाठी शहर ेआिण आमच्या
जनावरांसाठी गोठे उभारू. 17 त्यामुळे आमची मुले या िठकाणी
राहाणाऱ्या इतर लोकांपासून सुरिक्षत राहतील. पण आम्ही इस्राएलच्या
इतर लोकांना मदत करण्यासाठी आनदंाने येऊ. आम्ही त्यांना त्यांच्या
प्रदेशात आणू. 18 इस्राएलमधल्या प्रत्येकाने त्याच्या वाट्याची जमीन
घेतल्यािशवाय आम्ही परत येणार नाही. 19 यादेर्न नदीच्या
पिश्चमेकडची कुठलीही जमीन आम्ही घेणार नाही. आमच्या वाट्याची
जमीन यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला आहे.”

20 तेव्हा मोशे त्यांना म्हणाला, “जर तुम्ही या सवर् गोष्टी केल्या तर हा
प्रदेश तुमचा होईल. परतंु तुमच्या सिैनकांनी परमेश्वरासमोर लढाईत
उतरले पािहजे. 21 तुमच्या सनै्याने यादेर्न नदी पार करून शत्रु सनै्याला
या प्रदेशातून हाकलले पाहीजे. 22 सगळा प्रदेश घेण्यासाठी परमेश्वराने
आपल्याला मदत केली की तुम्ही घरी जाऊ शकता. नतंर परमेश्वराला
आिण इस्राएलला तुम्ही पापी आहात असे वाटणार नाही. नतंर परमेश्वर
तुम्हाला ही जमीन देईल. 23 पण जर तुम्ही या गोष्टी केल्या नाहीत तर
तुम्ही परमेश्वरािवरुद्ध पाप कराल आिण तुमच्या पापाबद्दल तुम्हाला
शासन होईल याची खात्री बाळगा. 24 तुमच्या मुलांसाठी शहर ेबसवा
आिण जनावरांसाठी गोठे बांधा. पण तुम्ही वचन िदल्याप्रमाणे सार ेकाही
करा.”

25 नतंर रऊबेन आिण गादच्या कुटंुबातील लोक मोशेला म्हणाले,
“आम्ही तुझे नोकर आहोत. तू आमचा मालक आहेस म्हणून तू जे
सांगतोस ते आम्ही करु. 26 आमच्या बायका, मुले आिण आमची सवर्
जनावर ेिगलाद शहरात राहतील. 27 पण आम्ही, तुझे नोकर यादेर्न नदी
पार करु. आम्ही परमेश्वरापुढे लढाईस जाऊ. जसे आमचा धनी सांगत
आहे.”

28 याप्रमाणे त्यांनी वचन िदले. ते मोशे, याजक एलाजार, नूनाचा
मुलगा यहोशवा आिण इस्राएलचे सवर् कुटंुबप्रमुख या सवार्ंनी ते ऐकले.
29 मोशे त्यांना म्हणाला, “गाद आिण रऊबेनचे लोक यादेर्न नदी पार
करतील. ते लढाईत परमेश्वराच्या पुढे चालतील. ते तुम्हाला प्रदेश
िंजकायला मदत करतील आिण तुम्ही िगलादचा प्रदेश त्यांच्या वाटेचा
भाग म्हणून द्याल. 30 पण ते तुमच्या सनै्याबरोबर जाण्यात अपयशी
ठरले तर कनानमध्ये तुमच्यामध्ये त्यांना जमीन िमळेल.”

31 गाद आिण रऊबेनच्या लोकांनी उत्तर िदले. “आम्ही परमेश्वराच्या
आजे्ञप्रमाणे सवर्काही करण्याचे वचन देतो. 32 आम्ही यादेर्न नदी पार
करु आिण लढाईत परमेश्वरापुढे कनानच्या प्रदेशात जाऊ. आमच्या
देशाचा प्रदेश यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला आहे.”

33 तेव्हा मोशेने ती जमीन गादच्या, रऊबेनच्या लोकांना आिण
मनश्शेच्या कुटंुबातील अध्यार् लोकांना िदली. (मनश्शे योसेफचा मुलगा
होता.) त्या प्रदेशात अमोऱ्याचा राजा सीहोन आिण बाशानाचा राजा ओग
यांच्या राज्याचा त्या भूमीत समावेश होता. त्यांत आजुबाजूच्या
प्रदेशातील शहर ेहोती.

34 गादच्या लोकांनी दीबोन, अटारोथ, अरोएर, 35 अटारोथ-
शोफान, याजेर यागबहा, 36 बेथिनम्रा आिण बेथ-हारान ही शहरे
वसवली. त्यांनी शहराभोवती तटबदंी उभारली आिण त्यांच्या
जनावरांसाठी गोठे बांधले.

37 रऊबेनच्या लोकांनी हेशबोन, एलाले, िकयार्थाईम. 38 नबो व
बाल-मौन आिण िसबमाह ही शहर ेवसवली. त्यांनी पुन्हा वसवलेल्या
शहरांना जुनीच नावे िदली. पण नेबो आिण बाल-मोनचे नांव त्यांनी
बदलले.

39 माखीरच्या कुटंुबातील लोक िगलादला गेले (माखीर मनश्शेचा
मुलगा होता.) त्यांनी त्या शहराचा पराभव केला. तेथे राहणाऱ्या आमोरी
लोकांचा त्यांनी पराभव केला. 40 मोशेने िगलाद मनश्शेच्या कुटंुबातील
माखीरला िदले. म्हणून त्याचे कुटंुब तेथे रािहले. 41 मनश्शेच्या
कुटंुबातील याईर याने छोट्या शहरांचा पराभव केला. नतंर त्याने त्यांना

याईरची शहर ेअसे म्हटले. 42 नोबहने कनाथ व त्याच्या आसपासच्या
छोट्या शहरांचा पराभव केला. नतंर त्याने त्या जागेला आपले नाव
िदले.

इस्राएलचाइस्राएलचा िमसरपासूनचािमसरपासूनचा प्रवासप्रवासs

मोशे आिण अहरोन यांनी इस्राएल लोकांना िमसरामधून
लहान लहान टोव्व्यांनी बाहेर काढले. त्यांनी ज्या ज्या
देशांतून प्रवास केला ते या प्रमाणे: 2 त्यांनी जेथे जेथे प्रवास

केला त्याबद्दल मोशेने िलिहले आहे. परमेश्वराला जे हवे होते तेच मोशेने
िलिहले. ते ज्या िठकाणी गेले ती िठकाणे आिण तेथून ते कधी गेले त्या
वेळा या प्रमाणे:
3 पिहल्या मिहन्याच्या पधंराव्या िदवशी त्यांनी रामसेस सोडले.
वल्हांडणाच्या दसुऱ्या िदवशी इस्राएलचे लोक िवजयोत्सवात हात वर
करुन बाहेर पडले. िमसर देशाच्या सगळ्या लोकांनी त्यांना पािहले. 4

िमसर देशाचे लोक परमेश्वराने मारलेल्या लोकांचे दफन करीत होते. ते
त्यांच्या पिहल्या मुलांचे दफन करीत होते. परमेश्वराने िमसर देशाच्या
देवतांना कडक शासन केले.
5 इस्राएल लोकांनी रामसेस सोडले आिण ते सुक्कोथला गेले. 6 ते
सुक्कोथहून एथामला गेले. लोकांनी तेथे वाळवंटाच्या काठावर तबंू
ठोकले. 7 त्यांनी एथाम सोडले आिण ते पीहहीरोथला गेले. ते बाल-
सफोन जवळ होते. लोकांनी िमगदोलसमोर तबंू ठोकले.
8 लोकांनी पीहहीरोथ सोडले आिण ते समुद्रामधून चालत गेले. ते
वाळवंटाकडे गेले. नतंर ते तीन िदवस वाळवंटातून चालत होते. लोकांनी
मारा येथे तळ िदला.
9 लोकांनी मारा सोडले व ते एिलमला जाऊन रािहले. ितथे 12
पाण्याचे झर ेहोते आिण 70 खजुराची झाडे होती.
10 लोकांनी एिलम सोडले व त्यांनी तांबड्या समुद्राजवळ तबंू ठोकले.
11 त्यांनी तांबडा समुद्र सोडला आिण त्सीन वाळवंटात तळ िदला.
12 त्सीन वाळवंट सोडून ते दफकाला आले.
13 लोकांनी दफका सोडले व ते आलूश येथे रािहले.
14 लोकांनी आलूश सोडले व रिफिदमला तळ िदला. त्या जागी
िपण्यासाठी पाणी नव्हते.
15 लोकांनी रिफिदम सोडले व त्यांनी सीनाय वाळवंटात तळ िदला.
16 त्यांनी सीनाय वाळवंट सोडले व िकब्रोथ-हत्तव्वा येथे तळ िदला.
17 िकब्रोथ-हत्तव्वा येथून ते हसेरोथला रािहले.
18 हसेरोथ येथून त्यांनी िरथमाला तबंू ठोकले.
19 िरथमा सोडून ते िरम्मोन-पेरसेला आले.
20 िरम्मोन-पेरसे सोडल्यावर त्यांनी िलब्नाला तळ िदला.
21 लोकांनी िलब्ना सोडले व िरस्सा येथे तळ िदला.
22 िरस्सा सोडून ते कहेलाथा येथे तळ िदला.
23 लोकांनी कहेलाथा सोडले व त्यांनी शेफेर पवर्तावर तबंू ठोकले.
24 शेफेर पवर्त सोडून लोक हरादांत आले.
25 लोकांनी हरादा सोडले व मकहेलोथ येथे तळ िदला.
26 मकहेलोथ सोडून ते तहथाला आले.
27 लोकांनी तहथा सोडले व ते तारहला आले.
28 तारह सोडून त्यांनी िमथकाला तळ िदला.
29 लोकांनी िमथका सोडले व हशमोना येथे तबंू ठोकले.
30 हशमोना सोडून ते मोसेरोथला आले.
31 त्यांनी मोसेरोथ सोडले व बनेयाकानला तळ िदला.
32 बनेयाकान सोडून ते होर-हािगदगादला आले.
33 होर-हािगदगाद सोडून त्यांनी याटबाथाला तबंू ठोकले.
34 याटबाथा येथून ते अब्रोनाला आले.
35 अब्रोनाहून त्यांनी एसयोन-गेबेर येथे तळ िदला.
36 लोकांनी एसयोन-गेबेर सोडले व त्यांनी त्सीन वाळवंटात कादेश येथे
तबंू ठोकले.
37 लोकांनी कादेश सोडले व त्यांनी होरला तबंू ठोकले. अदोम देशाच्या
सीमेवरील हा एक पवर्त होता. 38 याजक अहरोनने परमेश्वराची आज्ञा
पाळली व तो होर पवर्तावर गेला. अहरोन त्याजागी मरण पावला. हा
इस्राएल लोकांनी िमसर देश सोडल्याचा चाळीसाव्या वषार्च्या पाचव्या
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मिहन्याचा पिहला िदवस होता. 39 अहरोन होर पवर्तावर मेला तेव्हा तो
123 वषार्चा होता.
40 कनान देशातील नेगब जवळ अराद शहर होते. अदर् येथे असलेल्या
कनानी राजाने इस्राएलचे लोक येत असल्याबद्दल ऐकले. 41 लोकांनी
होर पवर्त सोडला व सलमोनाला तबंू ठोकले.
42 त्यांनी सलमोना सोडले व ते पुनोनला आले.
43 पूनोन सोडून त्यांनी ओबोथला तळ िदला.
44 लोकांनी ओबोथ सोडले व ते इये-अबािरमला आले. हे मवाब
देशाच्या सीमेवर होते.
45 मग ईयीमाहून (इये-अबािरम) ते दीबोन-गादला आले.
46 लोकांनी दीबोन-गाद सोडले व अलमोन िदबलाथाईमला आले.
47 अलमोन-िदलाथाईमहून त्यांनी नबोजवळच्या अबारीम पवर्तावर तबंू
ठोकले.
48 लोकांनी अबारीम पवर्त सोडला व ते यादेर्न खोऱ्यातल्या मवाब येथे
आले. हे यरीहोच्या समोर यादेर्न नदीजवळ होते. 49 त्यांनी यादेर्न
नदीच्या यादेर्न खोऱ्यात तबंू ठोकले. त्यांचे तबंू बेथ-यारीमोथापासून
अकाशीयाच्या शेतापयर्ंत होते.

50 त्या िठकाणी परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 51 “इस्राएल
लोकांशी बोल, त्यांना या गोष्टी सांग: तुम्ही यादेर्न नदी पार कराल. तुम्ही
कनान देशात जाल. 52 ितथे जे लोक तुम्हाला आढळतील
त्यांच्यापासून तुम्ही तो प्रदेश घ्याल. तेव्हा तुम्ही त्यांच्या कोरीव
पुतळयांचा आिण मूतीर्चा नाश करा. त्यांच्या उंचावरच्या पुजेच्या
िठकाणांचा नाश करा. 53 तुम्ही तो प्रदेश घ्या आिण ितथेच रहा. कारण
मी हा प्रदेश तुम्हाला देत आहे. तो तुमच्या कुटंुबाचा होईल. 54

तुमच्यातील प्रत्येक कुळाला जिमनीचा काही भाग िमळेल. तुम्ही िचठ्ठया
टाकून कोणाला कुठली जमीन िमळते ते ठरवाल. मोठ्या कुळाला
जिमनीचा मोठा भाग िमळेल. लहान कुळाला लहान भाग िमळेल. िचठ्यां
कुठल्या कुळाला कुठली जमीन िमळाली ते कळेल. प्रत्येक कुळाला
त्याचा स्वतःचा जिमनीचा तुकडा िमळेल.

55 “तुम्ही त्या लोकांना जबरदस्तीने बाहेर काढा, जर तुम्ही त्यांना
ितथेच राहू िदले तर ते तुमच्यावर अनेक संकटे आणतील. ते तुमच्या
डोव्व्यातील कुसळासारखे आिण शरीरातल्या काट्यासारखे बोचतील.
तुम्ही ज्या देशात रहाल त्या देशात ते अनेक संकटे आणतील. 56 मी
तुमच्याबाबत काय करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवले आहे. आिण
जर तुम्ही त्यांना त्या देशात राहू िदले तर मी ते सवर् तुमच्याबाबतीत
करीन.”

कनानच्याकनानच्या सीमासीमा

परमेश्वर मोशेशी बोलला, तो म्हणाला, 2 “इस्राएल लोकांना
ही आज्ञा दे: तुम्ही कनान देशात येत आहात. तुम्ही त्या
देशाचा पराभव करा. तुम्ही सवर् कनान देश घ्या. 3 दिक्षणे

कडे अदोमजवळच्या त्सीन वाळवंटाचा काही भाग तुम्हाला िमळेल.
तुमची दिक्षणेकडची सीमा मृत समुद्राच्या दिक्षण टोकापासून सुरु होईल.
4 तेथून अक्रब्बीम चढावाचे दिक्षण टोक पार करुन ती त्सीन
वाळवंटातून कादेश-बण्यार्ला जाईल. आिण नतंर हसर-अद्दारपयर्ंत
जाऊन असमोनाला पोहोचेल. 5 असमोनहून ती िमसर देशाच्या
नदीपयर्ंत जाईल आिण भूमध्यसमुद्रात ितची समाप्ती होईल. 6 तुमची
पिश्चमेकडची सीमा म्हणजे भूमध्यसमुद्र (महासमुद्र). 7 तुमची
उत्तरकेडची सीमा भूमध्यसमुद्रात सुरु होईल व होर पवर्ताकडे जाईल
(लेबानान मध्ये). 8 होर पवर्तावरुन ती लेबो-हमासला जाईल व तेथून
सदादला. 9 नतंर ती सीमा िजप्रोनला जाईल व हसर-एनानला ती
संपेल. तेव्हा ती तुमची उत्तर सीमा. 10 तुमची पूवर् सीमा एनानजवळ
सुरु होईल व ती शफामपयर्ंत जाईल. 11 शफामपासून ती अईनच्या
पूवेर्कडे िरब्लाला जाईल. ती सीमा गालीली तलावाजवळच्या पवर्तांच्या
रांगापयर्ंत जाईल. 12 आिण नतंर ती यादेर्न नदीच्या काठाने जाऊन
मृतसमुद्रात ितची समाप्ती होईल. तुझ्या देशाच्या या सीमा आहेत.”

13 तेव्हा मोशेने इस्राएल लोकांना या आज्ञा िदल्या, “तुम्हाला हा
प्रदेश िमळेल. तुम्ही नऊ कुळात आिण मनश्शेच्या अध्यार् कुळात
जिमनीची िवभागणी करण्यासाठी िचठ्ठ्या टाकाल. 14 रऊबेन आिण

गादची कुळे आिण मनश्शेच्या अध्यार् कुळांनी आधीच त्यांची जमीन
घेतली आहे. 15 त्या अडीच कुळानी यरीहोजवळ यादेर्न नदीच्या
पूवेर्कडची जागा घेतली आहे.”

16 नतंर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 17 “जिमनीची
िवभागणी करण्यासाठी तुला या माणसांची मदत होईल: याजक एलाजार
आिण नूनाचा मुलगा यहोशवा. 18 आिण सवर् कुळांचे प्रमुख. प्रत्येक
कुळाचा एक प्रमुख असेल. ते लोक जिमनीची िवभागणी करतील. 19

प्रमुखांची ही नावे आहेतः
यहुदाच्या वंशातला यफुन्नेचा मुलगा कालेब.
20 िशमोनेच्या कुटंुबातील अम्मीहुदाचा मुलगा शमुवेल.
21 बन्यािमनच्या कुटंुबातील िकसलोनच्या मुलगा अलीदाद.
22 दानी कुटंुबातील यागलीचा मुलगा बुक्की.
23 योसेफच्या वंशातील
मनश्शेच्या कुटंुबातील एफोदचा मुलगा हन्नीएल.
24 एफ्राईम कुटंुबातील िशफटानचा मुलगा कमुवेल.
25 जबुलून वंशातील पनार्कचा मुलगा अलीसाफान.
26 इस्साखार वंशातील अज्जानचा मुलगा पलटीयेल.
27 आशेरी वंशातील शलोमीचा मुलगा अहीहूद.
28 आिण नप्ताली वंशातील अम्मीहुदाचा मुलगा पदाहेल.”

29 परमेश्वराने कनानच्या भूमीची इस्राएल लोकांमध्ये वाटणी
करण्यासाठी या माणसांची िनवड केली.

ललेेवींचीवींची शहरशहरेे

परमेश्वर मोशेशी बोलला. हे मवाबमधील यादेर्नच्या खोऱ्यात
यहीहोसमोर यादेर्न नदीजवळ घडले. परमेश्वर म्हणाला, 2

“इस्राएल लोकांना सांग की त्यांनी त्यांच्या भागातील काही
शहर ेलेवी लोकांना िदली पािहजेत. इस्राएल लोकांनी काही शहर ेआिण
त्याच्या आजूबाजूची कुरणे लेवी लोकांना िदली पािहजेत. 3 लेवी लोक
त्या शहरात राहू शकतील आिण लेवी लोकांच्या गायी आिण इतर
जनावर ेशहराभोवतालच्या कुरणात चरु शकतील. 4 तुम्ही तुमच्या
प्रदेशातील िकती भाग लेवी लोकांना देणार? 5 शहरांच्या तटबदंीपासून
1,500 फूट भाग लेवी लोकांच्या मालकीचा असेल. 3,000 फूट पूवेर्ला
आिण 3,000 हात दिक्षणेला, 3,000 हात फिश्चमेला आिण 3,000
हात उत्तरपेयर्ंतची जागा लेवींना िमळेल. (शहर या सवर् प्रदेशाच्या
मध्यभागी असेल) 6 त्यापकैी सहा शहर ेशरणपुर ेअसतील. जर एखाद्या
माणसाने चुकून कुणाला मारले तर तो माणूस संरक्षणासाठी त्या शहरात
जाऊ शकतो. त्या सहा शहरांखेरीज आणखी 42 शहर ेतुम्ही लेवींना
द्या. 7 म्हणजे तुम्ही एकूण 48 शहर ेलेवींना द्या. त्या शहरांभोवतालची
जमीनही तुम्ही लेवींना द्या. 8 इस्राएलच्या मोठ्या कुटंुबांना जिमनीचे
मोठे तुकडे िमळतील आिण लहान कुळांना लहान तुकडे िमळतील.
म्हणून मोठी कुळे जास्त शहर ेआिण लहान कुळे थोडी शहर ेलेवींना
देतील.”

9 नतंर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 10 “लोकांना या गोष्टी
सांग: तुम्ही लोक यादेर्न नदी पार करुन कनानच्या प्रदेशात जाल. 11

तेव्हा तुम्ही शरणपुर ेिनवडा. जर एखाद्याने चुकून कुणाला ठार मारले तर
तो संरक्षणासाठी त्यापकैी एखाद्या शहरात जाऊ शकतो. 12 तेथे तो
माणूस बदला घेणाऱ्या मृत माणसाच्या कुटंुिबयांपासून सुरिक्षत राहू
शकतो. त्या माणसाचा कोटार्त न्याय होईपयर्ंत तो तेथे सुरिक्षत राहू
शकतो. 13 अशी 6 संरक्षक शहर ेअसतील. 14 यापकैी तीन शहरे
यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला असतील आिण तीन शहर ेकनानच्या प्रदेशात
यादेर्न नदीच्या पिश्चमेला असतील. 15 ही शहर ेइस्राएलच्या
नागिरकांसाठी, परदेशी नागािरकासाठी आिण प्रवाशांसाठी शरणपुरे
असतील. यांच्यापकैी कुणीही चुकून कुणाला ठार मारले तर ते
संरक्षणसाठी या शहरात जाऊ शकतात.

16 “जर एखादा माणूस कुणाला मारण्यासाठी लोखडंी शस्त्राचा
उपयोग करत असेल तर त्याने मेले पािहजे. 17 आिण जर एखाद्याने
दगड घेऊन कुणाला मारले तर त्यानेसुध्दा मेले पािहजे. (पण त्या
दगडाचा आकार एखाद्याला मारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या
दगडाएवढा असला पािहजे.) 18 आिण जर एखादा माणूस कुणाला
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मारण्यासाठी लाकडाच्या तुकड्याचा उपयोग करीत असेल तर तो
माणूस सुद्धा मेला पाहीजे. (हा लाकडाचा तुकडा म्हणजे सामान्यतः
कोणाला तरी मारण्यासाठी उपयोगात आणतात तसे लाकडाचे शस्त्र
असले पािहजे.) 19 मेलेल्या माणसाच्या कुटंुबातील कुणीही त्या
खनु्याचा पाठलाग करुन त्याला ठार मारू शकतो.

20 “माणूस एखाद्याला हाताने मारून सुद्धा ठार मारू शकतो. िंकवा
एखाद्याला ढकलून देऊन सुद्धा ठार मारू शकतो. िंकवा कुणाला काही
फेकून मारून सुद्धा त्याला ठार करु शकतो. जर कुणी ते हेतूपूवर्क
द्वेषबुद्धीने केले असेल तर तो खनुी ठरतो. त्या माणसाला ठार मारलेच
पािहजे. मेलेल्या माणसाच्या कुटंुबातील कुणीही त्या खनु्याचा पाठलाग
करुन त्याला मारु शकतो.

22 “एखादा माणूस अपघाताने दसुऱ्याला मारू शकेल. मेलेल्या
माणसाचा त्याने द्वेष केला नाही त्याला त्याने चुकून मारले असेल. िंकवा
त्याने एखादी वस्तू चुकून फेकली असेल आिण ती चुकून एखाद्याला
लागून तो मेला-तर त्याने ते िवचारपूवर्क केले असे नाही. 23 िंकवा
एखाद्या माणसाने दगड फेकला आिण तो त्याला न िदसलेल्या
माणसाला लागला व तो मेला तर त्या माणसाने योजनापूवर्क मारले असे
नाही. तो माणूस मेलेल्या माणसाचा द्वेष करत नव्हता. तो केवळ
योगायोगाने मेला. 24 जर असे घडले तर काय करायचे ते समाजाने
ठरवायचे. मेलेल्या माणसाच्या कुटंुबातील एखादा माणूस त्याला मारु
शकतो की नाही ते लोक न्यायालयाने ठरवायचे. 25 जर लोकांनी
खनु्याचे त्या कुटंुबापासून रक्षण कराचये असे ठरवले तर समाजाने
खनु्याला संरक्षक शहरात परत न्यावे आिण जोपयर्ंत मुख्य याजक मरत
नाही तोपयर्ंत खनु्याने ितथेच रहावे.

26 “त्या माणसाने संरक्षक शहराच्या बाहेर जायचे नाही. जर त्याने
त्या सीमा ओलांडल्या आिण मृत माणसाच्या कुटंुबाने त्याला पकडले
आिण मारले तर त्या कुटंुबातील तो माणूस खनुाचा अपराधी ठरणार
नाही. 28 एखाद्या माणसाने चुकून कोणाला मारले असेल तर त्याने
मुख्य याजक मरपेयर्ंत शरणपुरातच रािहले पािहजे. मुख्य याजक
मेल्यानतंर तो माणूस त्याच्या स्वतःच्या प्रदेशात जाऊ शकतो. 29

तुम्हा लोकांच्या सवर् शहरांमध्ये हाच िनयम सदवै लागू राहील.
30 “मारणाऱ्याला मरणाची िशक्षा जर साक्षीदार असेल तरच िदली

जाईल. जर एकच साक्षीदार असेल तर कोणालाही मरणाची िशक्षा िदली
जाणार नाही.

31 “जर एखादा माणूस खनुी असेल तर त्याला मारलेच पािहजे. पसेै
घेऊन त्याची िशक्षा बदलू नका. त्या खनु्याला मारलेच पािहजे.

32 “जर एखाद्याने कुणाला मारले आिण तो संरक्षक शहरात पळून
गेला तर घरी जाण्यासाठी त्याच्याकडून पसेै घेऊ नका. मुख्य याजक
मरपेयर्ंत त्याने शरणापुरातच रािहले पािहजे.

33 “तुमच्या प्रदेशाला िनष्पाप रक्ताने भ्रष्ट करु नका जर एखाद्याने
कुणाचा खून केला तर त्या अपराधासाठी असलेली एकमेव िशक्षा म्हणजे

त्या खनु्याला ठार मारणे. त्यािशवाय त्याप्रदेशाची त्या अपराधपासून
सुटका होऊच शकत नाही. 34 मी परमेश्वर आहे. मी तुमच्या देशांत
इस्राएल लोकांबरोबर राहीन. मी ितथे राहणार आहे. म्हणून ती जागा
िनष्पाप लोकांच्या रक्ताने अशुद्ध करु नका.”

सलाफहादच्यासलाफहादच्या मुलींचीमुलींची जमीनजमीन

मनश्शे योसेफचा मुलगा होता. मािखर मनश्शेचा मुलगा
होता. िगलाद मािखरचा मुलगा होता. िगलादच्या कुटंुबातील
प्रमुख लोक मोशेशी व इस्राएलच्या कुटंुबातील प्रमुखांशी

बोलायला गेले. 2 ते म्हणाले, “परमेश्वराने आम्हाला िचठ्या टाकून
आमची जमीन घेण्याची आज्ञा केली आहे. आिण परमेश्वराने
सलाफहादची जमीन त्याच्या मुलींना द्यायची आज्ञा केली आहे.
सलाफहाद आमचा भाऊ होता. 3 कदािचत दसुऱ्या कुटंुबातील एखादा
माणूस सलाफहादच्या एका मुलीशी लग्न करील तर ती जमीन आमच्या
कुटंुबातून जाईल. ती जमीन त्या दसुऱ्या कुटंुबाकडे जाईल का? िचठ्या
टाकून िमळालेली आमची जमीन आम्हाला दरुावणार का? 4 लोक
त्यांची जमीन िवकतील सुद्धा. पण पन्नासव्या वषार्त सवर् जमीन ज्या
कुटंुबाची होती त्या कुटंुबाला परत केली जाते त्यावेळी सलाफहादची
जमीन कोणाला िमळेल? ती जमीन आमच्या कुटंुबाकडून कायमचीच
जाईल का?”

5 मोशेने इस्राएल लोकांना ही आज्ञा केली: ही परमेश्वराची आज्ञा
होती, “योसेफच्या कुटंुबातील ह्या लोकांचे म्हणणे बरोबर आहे. 6

सलाफहादच्या मुलींसाठी परमेश्वराची ही आज्ञा आहे: जर तुम्हाला
कोणशी लग्न करायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या कुळातील कोणाशी तरी
लग्न करा. 7 यामुळे इस्राएल लोकांमध्ये जमीन एका कुळाकडून दसुऱ्या
कुळाकडे जाणार नाही. आिण प्रत्येक इस्राएली माणसाला त्याच्या
पूवर्जांकडून िमळालेली जमीन ठेवता येईल. 8 आिण जर एखाद्या स्त्रीला
ितच्या विडलांकडून जमीन िमळाली तर ितने ितच्या कुळातील
एखाद्याशीच लग्न केले पािहजे. यामुळे प्रत्येकाला पूवर्जांकडून िमळालेली
जमीन ठेवता येईल. 9 तेव्हा इस्राएल लोकांमध्ये जमीन एक कुळाकडून
दसुऱ्या कुळाकडे जाऊ शकणार नाही. प्रत्येक इस्राएली माणूस त्याच्या
पूवर्जांकडून िमळालेली जमीन जवळ बाळगू शकेल.”

10 सलाफहादच्या मुलींनी परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आज्ञांचे
पालन केले. 11 म्हणून सलाफहादच्या महाला, ितरसा, होग्ला, िमल्का
व नोआ यांनी त्यांच्या चुलत भावांशी लग्न केले. 12 त्यांचे नवरे
मनश्शेच्या कुळातील होते. म्हणून त्याची जमीन त्यांच्या विडलांच्या
कुळाकडेच रािहली.

13 परमेश्वराने यादेर्न नदीजवळ मवाबमधील पलीकडे मोशेला
िदलेल्या या आज्ञा आहेत.
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अनुवादअनुवाद

इस्राएलइस्राएल लोकांसमोरलोकांसमोर मोशमोशेेचचेे प्रवचनप्रवचन

मोशेने इस्राएल लोकांना हा संदेश िदला. तेव्हा ते सवर् यादेर्न
नदीच्या पूवेर्कडील रानात सूफाच्या समोर एकीकडे पारान
आिण दसुरीकडे तोफेल, लाबान, हसेरोथ व दी-जाहाब या

नगरांच्या मध्ये होते.
2 होरबेा (िसनाई) पासून कादेश-बण्यार्पयर्ंतची वाट सेईर डोंगरांच्या

मागे फक्त अकरा िदवसांची आहे. 3 पण इस्राएलांनी िमसर सोडले
आिण ते या जागी आले याला चाळीस वषेर् लागली. तेव्हा चाळीसाव्या
वषार्च्या अकराव्या मिहन्यातील पिहल्या िदवशी मोशे इस्राएल लोकांशी
हे बोलला. परमेश्वराने जे जे काही सांगायची आज्ञा केली होती; ते सवर्
त्याने सांिगतले. 4 अमोऱ्यांचा राजा सीहोन आिण बाशानचा राजा ओग
यांना परमेश्वराने ठार मारल्यानतंरची ही गोष्ट आहे. (सीहोन अमोरी
लोकांचा राजा होता. तो हेशबोनमध्ये राहात असे. ओग बाशानचा राजा
होता. तो अष्टेरोथ व एद्रई येथे राहाणारा होता.) 5 परमेश्वराच्या
आजे्ञप्रमाणे मोशे आता यादेर्नच्या पूवेर्ला मवाबच्या देशात िनयमशास्त्राचे
िववरण करु लागला.

6 “मोशे म्हणाला, आपला देव परमेश्वर होरबेात (िसनाई) आपल्याशी
बोलला. त्याने सांिगतले, ‘या डोंगरातील तुमचे वास्तव्य आता पुर ेझाले.
7 आता तुम्ही इथून अमोऱ्यांच्या डोंगराळ प्रदेशात जा. आसपासच्या
सवर् प्रदेशात प्रवास करा. यादेर्नेच्या खोऱ्यात, अराबांच्या पहाडी
प्रदेशात, पिश्चमेकडील उतारावर, नेगेवमध्ये समुद्रिकनारी जा. कनान
आिण लबानोन मागेर् फरात या महानदीपयर्ंत जा. 8 पाहा हा प्रदेश मी
तुम्हाला देऊ करत आहे. जा आिण त्यावर ताबा िमळवा. अब्राहाम,
इसहाक आिण याकोब या तुमच्या पूवर्जांना व त्यांच्यानतंर त्यांच्या
वंशजांना हा प्रदेश देण्याचे मी वचन िदले होते.’”

अिधकाऱ्यांचीअिधकाऱ्यांची ननेेमणमणूूकक
9 मोशे पुढे म्हणाला, “‘तेव्हा मी तुम्हाला सांिगतले होते की मी एकटा

तुमचा सांभाळ करु शकणार नाही. 10 आिण आता तर तुमची संख्या
िकतीतरी वाढली आहे. परमेश्वर देवाच्या कृपेने ती वाढून आकाशातील
ताऱ्यांइतकी झाली आहे. 11 तुमच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर ह्याच्या
कृपेने ती आणखी वाढून आत्ताच्या हजारपट होवो आिण त्याने कबूल
केल्याप्रमाणे त्याचा आशीवार्द तुम्हाला िमळो. 12 पण मी एकटा तुमचा
सांभाळ करायला तसेच तुमची आपापसांतली भांडणे सोडवायला
असमथर् आहे. 13 म्हणून मी तुम्हाला सांिगतले, आपापल्या वंशातून
अनुभवी, ज्ञानी व समजंस व्यक्तींची िनवड करा. मी त्यांना प्रमुख म्हणून
नेमतो.’

14 “त्यावर ‘हे चांगलेच झाले’ असे तुम्ही म्हणालात.
15 “म्हणून मी त्या ज्ञानी व अनुभवी व्यक्तींना तुमचे प्रमुख म्हणून

नेमले. हजारांच्या समूहावर एक अिधकारी, शभंरांवर एक, पन्नासांवर,
दहावर तसेच घराण्यावर अशा या अिधकाऱ्यांच्या नेमणकुा केल्या.

16 “या न्यायाधीशांना मी त्यावेळी सांिगतले की तुमच्या
भाऊबदंांतील वाद नीट ऐकून घ्या. िनवाडा करताना पक्षपात करु नका.
मग तो वाद दोन इस्राएलींमधला असो की एक इस्राएली व एक उपरा
यांच्यातील असो. नीतीने न्याय करा. 17 कोणालाही कमी अिधक लेखू
नका. सवार्ंना समान लेखा. कोणाचीही भीती बाळगू नका. कारण तुम्ही
िदलेला न्याय हा देवाचा आहे. एखादे प्रकरण तुम्हाला िवशेष अवघड
वाटले तर ते माझ्याकडे आणा. मी त्याचा िनवाडा करीन. 18 तुमच्या
इतर कतर्व्यांबद्दलही मी तेव्हाच तुम्हांला सांिगतले होते.

कनानातकनानात पाठवलपाठवलेेललेे हहेेरर
19 “मग आपला देव परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञनुसार आपण होरबेहून पुढे

अमोऱ्यांच्या डोंगराळ प्रदेशाकडे िनघालो. तेव्हा वाटेत आपल्याला ते
िवस्तीणर् आिण भयकंर वाळवंट लागले. ते ओलांडून आपण कादेश-
बण्यार्ला पोचलो. 20 ितथे मी तुम्हाला म्हणालो की पाहा, अमोऱ्यांच्या
पहाडी प्रदेशात तुम्ही पोचलात. आपला देव परमेश्वर तुम्हाला हा प्रदेश
देणार आहे. 21 हा प्रदेश तुमचाच आहे. तुमच्या पूवर्जांचा परमेश्वर
ह्याच्या आजे्ञनुसार तो हस्तगत करा. कचरु नका व कशाचीही भीती
बाळगू नका.

22 “पण तेव्हा तुम्ही सगळे मला म्हणालात की, आधी आपण काही
जणांना त्या प्रदेशाच्या पाहाणीसाठी पुढे पाठवू. म्हणजे ते त्या देशाची
मािहती िमळवून आपल्याला कोणत्या मागार्ने जावे लागेल, कोणकोणती
नगर ेतेथे लागतील याची खबर आणतील.

23 “मलाही ते पटले. म्हणून प्रत्येक घराण्यातून एक अशी बारा
माणसे मी िनवडली. 24 ते लोक मग िनघाले व पहाडी प्रदेशात जाऊन
अष्कोल ओढ्यापयर्ंत पोचले. त्यांनी तो देश हेरला. 25 येताना त्यांनी
ितकडे होणारी काही फळे बरोबर आणली. त्या प्रदेशाची मािहती
सांिगतली व ते म्हणाले की, आपला देव परमेश्वर देत असलेला हा भूभाग
उत्तम आहे.

26 “पण तुम्ही तेथे जायचे नाकारलेत. आपला देव परमेश्वर याच्या
आजे्ञिवरुद्ध बडं केलेत. 27 तुम्ही आपापल्या तबंूत जाऊन कुरकुर
करत म्हणालात की परमेश्वर आमचा द्वेष करतो. अमोऱ्यांच्या हातून
आमचा नाश व्हावा म्हणूनच आम्हाला त्याने िमसर देशातून बाहेर
काढले. 28 आता आम्ही कुठे जाणार? आमच्या या भावांच्या (12
हेरांच्या) बातम्यांमुळे घाबरुन आमच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
त्यांच्या खबरीनुसार हे लोक िधप्पाड व आमच्यापेक्षा उंच आहेत. तेथील
नगर ेमोठी असून त्यांची तटबदंी आकाशाला िभडली आहे. आिण तेथे
अनाक वंशी महाकाय आहेत.

29 “तेव्हा मी तुम्हाला म्हणालो की हताश होऊ नका. त्या लोकांना
घाबरु नका. 30 स्वतः परमेश्वर देव तुमचा पािठराखा आहे. िमसर देशात
तुमच्यादेखत त्याने जे केले तेच तो येथेही करील. तुमच्यासाठी लढेल.
31 ितकडे तसेच या रानातल्या वाटचालीतही, माणूस आपल्या मुलाला
जपून नेतो तसे त्याने तुम्हांला येथपयर्ंत सांभाळून आणले.

32 “तरीही तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवावर िवश्वास ठेवला नाही. 33

प्रवासात तो तुमच्यासाठी मुक्कामाचे िठकाण शोधायला तसेच रात्री
अग्नीत व िदवसा मेघात प्रकट होऊन तुम्हाला मागर्दशर्न करायला
तुमच्यापुढे चालत असे.

लोकांनालोकांना कनानातकनानात प्रवप्रवेेशश बबंदंीदी
34 “परमेश्वराने तुमचे बोलणे ऐकले व तो संतापला. कठोरपणे

शपथपूवर्क तो म्हणाला, 35 ‘तुमच्या पूवर्जांना कबूल केलेला हा उत्तम
प्रदेश या कृतघ्न िपढीतील एकाच्याही दृष्टीस पडणार नाही. 36 यफुन्नेचा
मुलगा कालेब मात्र तो पाहील. त्याचे पाय या भूमीला लागले आहेत.
त्याला व त्याच्या वंशजांना मी ही भूमी देईन. कारण तो परमेश्वराचा खरा
अनुयायी आहे.’

37 “तुमच्यामुळे परमेश्वराचा माझ्यावरही कोप झाला. तो म्हणाला,
‘मोशे, तूही या प्रदेशात प्रवेश करणार नाहीस. 38 पण तुझ्या सेवेस हजर
राहणारा, नूनाचा मुलगा यहोशवा तेथे जाईल. त्याला तू प्रोत्साहन दे
कारण इस्राएलांना तोच देश वतन म्हणून िमळवून देईल.’ 39 परमेश्वर
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पुढे आपल्याला म्हणाला, ‘िशवाय आपले शत्रू आपल्या मुलाबाळांना
पळवतील असे तुम्ही म्हणालात. ती मात्र या देशात जातील. मी मुलांवर
तुमच्या चुकांचे खापर फोडत नाही. कारण बर ेवाईट ठरिवण्याइतकी ती
मोठी नाहीत. 40 पण तुम्ही-तुम्ही मात्र परत िफरुन तांबड्या समुद्राच्या
वाटेने रानाकडे कूच करा.’

41 मग तुम्ही मला म्हणालात की आमच्या हातून पाप घडले आहे.
आपल्या परमेश्वर देवाच्या आजे्ञनुसार आम्ही वर जाऊन लढू. मग तुम्ही
शस्त्रास्त्रे घेऊन सज्ज झालात.
तो डोंगराळ भाग सर करणे सहज जमेल असे तुम्हांला वाटले. 42 पण

परमेश्वर मला म्हणाला, ‘त्यांना तेथे जाऊन यदु्ध करण्यापासून परावृत
कर. कारण मी त्यांच्या बाजूचा नाही. शत्रू त्यांना पराभूत करले.’

43 “त्याप्रमाणे मी त्यांना सांिगतले. पण तुम्ही ऐकले नाही. तुम्ही
परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाहीत. आिण िधटाई करुन त्या डोंगराळ
प्रदेशात चढून गेलात. 44 तेव्हा तेथील अमोरी तुमच्याशी सामना
करायला सामोर ेआले. आिण चवताळलेल्या मधमाश्यांप्रमाणे त्यांनी
सेईर देशातील हमार्पयर्ंत तुम्हाला िपटाळून लावले. 45 मग तुम्ही परत
येऊन परमेश्वराकडे मदतीसाठी याचना केलीत. पण त्याने तुमचे काहीही
ऐकले नाही. 46 तेव्हा तुम्ही कादेश येथे बरचे िदवस रािहलात.

रानातरानात इस्राएलांनीइस्राएलांनी ककंंठलठलेेलीली वषवषेर्ेर्

“मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे आपण मागे िफरुन तांबड्या
समुद्राच्या वाटेने रानात िनघालो आिण बरचे िदवस सेईर
डोंगराभोवती िफरत रािहलो. 2 परमेश्वर तेव्हा मला म्हणाला,

3 ‘या डोंगराभोवती तुम्ही फार िदवस िफरत रािहला आहात. आता
उत्तरकेडे वळा. 4 आिण लोकांना आणखी एक सांग. म्हणावे, की
तुम्हाला वाटेत सेईर लागेल. ती भूमी एसावच्या वंशाजांची, तुमच्या
भाऊबदंांची आहे. त्यांना तुमची भीती वाटेल. तेव्हा सांभाळा. 5

त्यांच्याशी भांडू नका. त्यांच्यातली तसूभरही जमीन मी तुम्हाला देणार
नाही. कारण सेईर डोंगर मी एसावला वतन म्हणून िदला आहे. 6

तुमच्या अन्नपाण्याचा खचर् तुम्ही त्यांना द्या. 7 तुमच्या सवर् कायार्त
तुमचा देव परमेश्वर याचे तुम्हाला आशीवार्द आहेत. तुमच्या या रानातील
वाटचालीकडे त्याचे लक्ष आहे. गेली चाळीस वषेर् तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने तुम्हाला साथ िदली आहे. तुम्हाला कशाचीही वाण पडली नाही.’

8 “तेव्हा एसावचे वंशज राहात असलेल्या सेईर वरुन आपण गेलो.
एलाथ आिण एसयोन-गेबर वरुन येणारा अराबाचा मागर् आपण सोडला
आिण मवाबच्या रानातल्या रस्त्याला आपण वळलो.

इस्राएलइस्राएल लोकलोक आरआर ययेेथथेे ययेेताततात

9 “परमेश्वराने मला सांिगतले, ‘मवाबाला उपद्रव पोचू देऊ नका.
त्यांना यदु्धाला प्रवृत करु नका. त्यांच्यातली जमीन मी तुम्हाला देणार
नाही. कारण आर नगर मी लोटच्या वंशजांना इनाम िदले आहे.’”

10 (पूवीर् तेथे एमी लोक राहात असत. ते बहुसंख्य, िधप्पाड व
अनाकी लोकांप्रमाणे महाकाय होते. 11 या एमींना लोक अनाकी
यांच्यासारखे रफेाई समजत असत. पण मवाबी लोक त्यांना एमी
म्हणतात. 12 पूवीर् सेईरात होरी लोकही राहात असत. पण एसावांनी
त्यांची जमीन बळकावली, होरींचा संहार केला व तेथे स्वतः वस्ती केली.
परमेश्वराने त्यांना िदलेल्या देशाचे इस्राएलांनी जसे केले तसेच त्यांनी
इथे केले.)

13 “मग परमेश्वराने मला जेरदे ओढ्यापलीकडे जायला सांिगतले.
त्याप्रमाणे आपण जेरदे ओढ्यापलीकडे गेलो. 14 कादेश-बणार्या सोडून
जेरदे ओढ्यापलीकडे पोहोंचेपयर्ंत अडतीस वषेर् उलटली होती. तोपयर्ंत
आपल्या गोटातील सवर् लढवय्ये मरण पावले होते. परमेश्वराने हे भािकत
केलेच होते. 15 त्यांचे समूळ उच्चाटन होईपयर्ंत परमेश्वराचा त्यांच्यावर
कोप होता.

16 “ती िपढी नामशेष झाल्यावर 17 परमेश्वर मला म्हणाला, 18

‘तुला आज मवाबची सीमा ओलांडून आर नगरापलीकडे जायचे आहे.
19 तेथे अम्मोनी लोक भेटतील. त्यांना उपद्रव देऊ नको. त्यांच्याशी
यधु्द करु नको. त्यांच्या जिमनीतील वाटा मी तुला देणार नाही. कारण
ते लोटाचे वंशज असून त्यांना मी ती वतन िदली आहे.’”

20 त्या भागाला रफेाईम देश असेही म्हणतात. पूवीर् तेथे रफेाई
लोकांची वस्ती होती. अम्मोनी त्यांना जमजुम्मी म्हणत. 21 जमजुम्मी
संख्येने पुष्कळ व सशक्त होते. अनाकी लोकांप्रमाणे ते िधप्पाड होते. पण
त्यांचा संहार करायला अम्मोनी लोकांना परमेश्वराचे साहाय्य होते. आता
त्या जिमनीचा ताबा घेऊन अम्मोनी तेथे राहतात. 22 एसावाच्या
वंशजांनाही देवाचे असेच पाठबळ होते. पूवीर् सेईर येथे होरी लोक राहात
असत. पण एसावाच्या वंशजांनी होरींचा संहार केला व आजतागायत ते
तेथे राहतात. 23 कफतोरी लोकांबद्दलही हेच म्हणता येईल. त्यांचा
कफतोराहून आलेल्या लोकांनी उच्छेद करुन त्यांची भूमी बळकावली
आिण आता ते तेथे राहात आहेत.

अमोरींशीअमोरींशी सामनासामना

24 “पुढे परमेश्वर मला म्हणाला, ‘आता उठा व आणोर्नचे खोरे
ओलांडून जा. हेशबोनचा अमोरी राजा सीहोन याच्याबरोबरच्या यदु्धात
मी तुम्हाला यश देईन. त्याचा देश ताब्यात घ्या. 25 तुमच्यािवषयी मी
सवर् लोकांच्या मनात दहशत िनमार्ण करीन. तुमचे नाव ऐकताच ते
भयभीत होतील.’

26 “मग मी कदेमोथच्या रानातून हेशबोनचा राजा सीहोन याच्याकडे
दतूांकरवी सलोख्याचा िनरोप पाठवला की, 27 तुमच्या देशातून
आम्हाला जाऊ दे. आमची वाट सोडून आम्ही डावी उजवीकडे वळणार
नाही. आम्हाला खायला प्यायला लागेल ते आम्ही चांदीच्या मुद्रा देऊन
िवकत घेवू. 28 आम्हाला फक्त इथून पलीकडे जाऊ दे. 29

यादेर्नपलीकडे आमचा देव परमेश्वर आम्हाला देणार असलेल्या
जिमनीपयर्ंत आम्हाला जायचे आहे. सेईरच्या एसाव लोकांनी आिण आर
येथील मवाबी लोकांनी आम्हाला जाऊ िदले तसेच तूही कर.

30 “पण हेशबोनचा राजा सीहोन आपल्या देशातून जाऊ देईना.
आपण त्याला पराभूत करावे म्हणूनच तुमचा देव परमेश्वर ह्याने त्याला
अडेलतटू्ट केले. आज तुम्ही पाहातच आहात की तो देश आपल्या हाती
आहे.

31 “परमेश्वर मला म्हणाला, ‘सीहोन राजा आिण त्याचा देश हे मी
तुमच्या हवाली करत आहे. त्यांचा ताबा घ्या.’

32 “आिण अशा वेळी सीहोन व त्याची प्रजा याहस येथे लढाईसाठी
सज्ज झाले. 33 पण आमच्यावर परमेश्वर देवाची कृपा होती म्हणून आम्ही
त्याचा, त्याच्या मुलांचा व प्रजेचा पराभव करु शकलो. 34 त्याच्या
कके्षतील सवर् नगरांचा आम्ही ताबा घेतला.पुरुष,िस्त्रया,मुलेबाळे
कोणालाही िजवंत ठेवले नाही. 35 तेथील पशुधन आिण मौल्यवान
िचजा मात्र आम्ही आमच्यासाठी घेतल्या. 36 आणोर्न खोऱ्याच्या
कडेला वसलेले अरोएर नगर, खोऱ्याच्या मध्यावरील एकनगर तसेच
आणोर्न खोर ेते िगलाद या टापूतील सवर् नगर,े परमेश्वर आमच्या पाठीशी
असल्यामुळे आम्ही िंजकून घेतली. आम्हाला दगुर्म असे एकही नगर
नव्हते. 37 अम्मोन्यांचा प्रदेश वगळता फक्त यब्बोक नदीच्या
िकनाऱ्यावर तसेच डोंगराळ प्रदेशातील नगरांकडे आम्ही मोचार् वळवला
नाही. कारण आमच्या परमेश्वराने तेथे जाण्यास बदंी केली होती.

बाशानातीलबाशानातील लोकांशीलोकांशी ससंघंषघषर्र्

“मग आपण वळसा घेऊन बाशानच्या वाटेने िनघालो. तेव्हा
एद्राई येथे बाशानचा राजा ओग आिण त्याची सेना यदु्धासाठी
सामोरी आली. 2 परमेश्वर मला म्हणाला, ‘ओगला िभऊ नका.

तो, त्याची प्रजा आिण त्याची भूमी मी तुमच्याच हाती सोपवणार आहे.
हेशबोनवर राज्य करणारा अमोऱ्यांचा राजा सीहोन याचा पराजय केलात
तसाच याचाही कराल.’

3 “आमचा देव परमेश्वर ह्याने बाशानचा राजा ओग आिण त्याची प्रजा
आमच्या हाती िदली. आम्ही त्यांचा असा समाचार घेतला की
त्यांच्यापकैी कोणीही िजवंत रािहले नाही. 4 मग ओगच्या
अखत्यारीतील सवर्च्या सवर् साठ नगर ेम्हणजे अगेार्बचा सारा प्रदेश
घेतला. बाशानातले ओगचे राज्य ते हेच. 5 या सवर् नगरांना भक्कम
तटबदंी होती. त्यांना उंच िंभती, वेशी, मजबूत अडसर होते. यािशवाय
तट नसलेली गावे पुष्कळच होती. 6 हेशबोनच्या सीहोन राजाच्या
नगरांप्रमाणेच येथेही आम्ही संहार केला. पुरुष, बायका, मुलबंाळं-
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कोणालाही म्हणून िशल्लक ठेवल नाही. 7 गुरढंोर ंआिण िंकमती लूट मात्र
घेतली.

8 “अशाच पद्धतीने अमोऱ्यांच्या दोन राजांच्या ताब्यातला प्रदेशही
आपण घेतला. तो म्हणजे यादेर्नच्या पूवेर्कडचा, आणोर्न खोऱ्यापासून
हमोर्न पवर्तापयर्ंतचा. 9 (सीदोनी लोक या हमोर्न पवर्ताला िसयोर्न
म्हणतात. पण अमोरी लोक सनीर म्हणतात.) 10 माळावरील सवर् नगर,े
सगळा िगलाद प्रांत तसेच बाशानच्या ओगच्या राज्यातील सलका व
एद्रई सकट सवर् प्रांत आपण काबीज केला.”

11 (रफेाईम लोकांपकैी बाशानचा राजा ओग तेवढा अजून िजवंत
होता. त्याचा पलगं लोखडंाचा होता. तो पलगं तेरा फूट लांब आिण सहा
फूट रंुद होता. अम्मोन्यांच्या रब्बा नगरात तो अजूनही आहे.)

यादयादेर्ेर्नन नदीच्यानदीच्या पूवपूवेर्ेर्कडीलकडील वस्तीवस्ती

12 “तेव्हा ती जमीन आम्ही काबीज केली. रऊबेनी आिण गादी यांना
त्यातील काही भाग मी िदला. तो असा-आणोर्न खोऱ्यातल अरोएर
नगरापासून िगलादाच्या डोंगराळ प्रदेशाचा अधार् भाग व त्यातील नगर.े
13 िगलादाचा उरलेला अधार् भाग आिण संपूणर् बाशान मनश्शेच्या अध्यार्
वंशाला िदले.”

(बाशान म्हणजे ओगचे राज्य. त्याच्या एका भागाला अगोर्ब म्हणतात.
ह्यालाच रफेाईचा देशही म्हणतात. 14 मनश्शेचा मुलगा याईर याने गशूरी
आिण माकाथी ह्यांचा सीमेपयर्ंतचा अगोर्बचा सवर् प्रदेश हस्तगत केला.
त्याच्या नावानेच तो भाग ओळखला जात असे. म्हणून आजही लोक
त्याला याईरची नगरचे म्हणतात.)

15 “आिण िगलाद मी माखीराला िदला. 16 त्याचा पुढचा प्रदेश
रऊबेनी आिण गादी यांना िदला. आणोर्न खोऱ्याच्या मध्यभागापासून
अम्मोन्यांच्या सीमेवरील यब्बोक नदीपयर्ंत त्याची सरहद्द ठरवली. 17

पिश्चमेला यादेर्न नदी. उत्तरलेा गािलल सरोवर, पूवेर्ला िपसागाची उतरण
व त्याच्या तळाशी दिक्षणेला मृत समुद्र म्हणजेच क्षार समुद्र.

18 “त्यावेळी मी त्या सवार्ंना आज्ञा िदली की यादेर्न नदीच्या
अलीकडचा हा प्रदेश तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या हवाली केला
आहे. पण तुमच्यापकैी सवर् लढाऊ पुरुषांनी पुढाकार घेऊन, हत्यारबदं
होऊन आपल्या इस्राएली भाऊबदंाना पलीकडे घेऊन जावे. 19

तुमच्या बायका, मुलेबाळे आिण गायीगुर े(ती बरीच आहेत हे मला माहीत
आहे) इथेच मी िदलेल्या प्रदेशात राहतील. 20 यादेर्न नदी पलीकडचा
प्रदेश इस्राएली बांधवांनी ताब्यात घेईपयर्ंत त्यांना मदत करा.
परमेश्वराच्या कृपेने ते तुमच्या प्रमाणे िस्थरस्थावर झाले की मग तुम्ही
आपापल्या प्रदेशात परत या.

21 “मग मी यहोशवाला सांिगतले, ‘या दोन राजांचे तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने काय केले हे तू पािहलेच. पुढेही ज्या ज्या राज्यात तू जाशील त्या
सवार्ंचे परमेश्वर असेच करील. 22 तेथील राजांना घाबरु नका. कारण
यदु्धात तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या बाजूने लढणार आहे.’

कनानमध्यकनानमध्येे मोशमोशेेलाला प्रवप्रवेेशबशबंदंीदी
23 “मग मी माझ्यासाठी काहीतरी िवशेष करण्यासाठी परमेश्वराची

आळवणी केली. मी म्हणालो, 24 ‘परमेश्वरा, मी तुझा दास आहे. तुझ्या
थक्क करुन टाकणाऱ्या पराक्रमाची तू मला फक्त चुणूक दाखवली आहेस.
तुझ्यासारखे थोर प्रताप करणारा स्वगार्त िंकवा पृथ्वीवर दसुरा कोण
आहे? 25 तेव्हा कृपा करुन मला यादेर्न नदी पलीकडची सुपीक भूमी,
चांगला डोंगराळ प्रदेश आिण लबानोन पाहू दे.’

26 “पण तुमच्यापायी परमेश्वर माझ्यावर रुष्ट झाला होता. त्याने माझे
म्हणणे ऐकले नाही. तो म्हणाला, ‘पुर,े आता एक शब्दही बोलू नको. 27

िपसगाच्या िशखरावर जा. आिण तेथून पूवर्, पिश्चम, उत्तर, दिक्षण अशा
चारी िदशांना बघ. तेथून तुला सवर् काही िदसेल पण यादेर्नच्या पलीकडे
तू पाऊल ठेवू शकणार नाहीस. 28 यहोशवाला मात्र तू सूचना दे. त्याला
उत्तेजन देऊन समथर् कर. कारण तोच लोकांना पलीकडे नेईल. तू तो
देश पाहशील पण यहोशवाच त्यांना ती जमीन राहाण्यासाठी िमळवून
देईल.’

29 “आिण म्हणून आम्ही बेथ-पौराच्या समोरच्या खोऱ्यात रािहलो.”

परमपरमेेश्वरश्वर ददेेवाच्यावाच्या आज्ञाआज्ञा पाळण्यािवषयीपाळण्यािवषयी मोशमोशेेचाचा लोकांनालोकांना उपदउपदेेशश

“इस्राएल लोकहो, आता मी जे िनयम आिण आज्ञा सांगतो ते
नीट ऐकून घ्या. त्यांचे पालन केलेत तर िजवंत राहाल आिण
तुमच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर जो देश तुम्हाला देणार आहे

त्याचा ताबा घ्याल. 2 माझ्या आज्ञांमध्ये तुम्ही अिधक-ऊणे करु नका.
या तुमचा देव ह्याच्या आज्ञा मी तुम्हाला देत आहे. त्या तुम्ही पाळा.

3 “बाआल पौराच्या जे नादी लागले त्यांना परमेश्वराने नष्ट केले. 4

पण परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहलेले तुम्ही आज िजवंत आहा.
5 “परमेश्वराने आज्ञा िदली त्याप्रमाणे िवधी आिण िनयम मी तुम्हाला

िशकवले. तुम्ही जो देश ताब्यात घ्यायला जात आहात तेथे तुम्ही ते
पाळावेत म्हणून मी ते सांिगतले. 6 त्यांचे काटेकोरपणे पालन करा.
म्हणजे तुम्ही सूज्ञ व समजूतदार आहात हे इतर देशवािसयांना कळेल. ते
हे िनयम ऐकून म्हणतील, ‘खरचं, हे महान राष्ट्र  (इस्राएल) बुिद्धमान व
समजंस लोकांचे आहे.’

7 “आपण आपला देव परमेश्वर ह्याचा धावा करतो तेव्हा तो आपल्या
जवळच असतो, असे कोणत्या राष्ट्र ाचे आहे बर?े 8 ज्या िवधी आिण
िनयमांची िशकवण मी तुम्हाला िदली तसे िनयमशास्त्र असणार ेदसुर ेराष्ट्र
तरी कोठे आहे? 9 पण तुम्ही हे डोळ्यांत तेल घालून जपले पािहजे.
नाही तर तुम्ही ज्या गोष्टी पािहल्या आहेत त्या िवसरुन जाल. आपल्या
मुला नातवंडांना त्याची मािहती द्या. 10 तुम्ही सवर् होरबे पवर्तापाशी
परमेश्वरासमोर उभे होतात तो िदवस आठवा. परमेश्वर मला म्हणाला
होता, ‘मला काही सांगायचे आहे तेव्हा सवार्ंना एकत्र बोलाव. म्हणजे
आयषु्यभर ते माझ्याबद्दल आदर बाळगतील. आपल्या मुलबाळांनाही
तशीच िशकवण देतील.’ 11 मग तुम्ही जवळ आलात व पवर्ताच्या
पायथ्याशी उभे रािहलात. तेव्हा डोंगर उभा पेटला होता व त्याच्या
ज्वाळा आकाशाला िभडल्या होत्या. सवर्त्र काळेकुट्ट ढग आिण अधंार
पसरला होता. 12 परमेश्वर त्या अग्नीतून तुमच्याशी बोलला. तुम्हाला
आवाज ऐकू आला पण िदसले काहीच नाही. फक्त वाणी ऐकू आली. 13

परमेश्वराने आपला पिवत्र करार तुम्हाला सांिगतला. त्याने तुम्हाला दहा
आज्ञा सांिगतल्या व त्यांचे पालन करण्यािवषयी तुम्हाला आज्ञा िदली.
त्याने त्या आज्ञा दोन दगडी पाट्यांवर िलहून िदल्या. 14 त्याचवेळी
तुम्ही ज्या देशात वस्ती करणार होतात तेथे पाळण्यासाठी आणखीही
काही िवधी िनयम परमेश्वराने मला तुम्हाला िशकवण्यास सांिगतले.

15 “होरबे पवर्तावरुन अग्रीतून परमेश्वर तुमच्याशी बोलला. त्या
िदवशी तो तुम्हाला िदसला नाही. कारण त्याला कोणताही आकार
नव्हता. 16 तेव्हा जपून असा. कोणत्याही सजीवाची प्रितमा िंकवा खोटी
दवैते उभारण्याचे पाप करुन स्वतःला िबघडवू नका. स्त्री िंकवा
पुरुषासारखी िदसणारी मूतीर् करु नका. 17 जिमनीवरील प्राणी िंकवा
आकाशात उडणारा पक्षी, 18 जिमनीवर सरपटणारा जीव िंकवा
समुद्रातील मासा अशासारखीही मूतीर् करु नका. 19 तसेच
आकाशातील सूयर्, चंद्र, तार ेआिण इतर गोष्टी पाहाताना सावध राहा.
त्यांच्यापुढे लोटांगण घालून त्यांची उपासना करु नका. या गोष्टी तो
जगातील इतरांना करु देतो. 20 पण तुम्हाला त्याने िमसर देशाबाहेर
आणले आिण तुम्हाला स्वतःचे खास लोक केले. जणू तापलेल्या
लोखडंी भट्टीतून त्याने तुम्हाला बाहेर काढले आिण तुम्ही आता त्याचे
खास लोक आहा!

21 “तुमच्यामुळे परमेश्वराचा माझ्यावर कोप झाला व त्याने िनश्चयाने
सांिगतले की मी यादेर्न नदीपलीकडे पाऊल ठेवू शकणार नाही.
परमेश्वराने तुम्हाला िदलेल्या ज्या सुपीक भूमीत तुम्ही प्रवेश करणार
आहात, तेथे मला मज्जाव आहे. 22 त्यामुळे मी येथेच देह ठेवणार आहे.
मी यादेर्न नदीपलीकडे येऊ शकत नसलो तरी तुम्ही तो चांगला प्रदेश
ताब्यात घ्या व राहा. 23 तेथे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्याशी
केलेला पिवत्रकरार िवसरु नका व त्याच्या आज्ञा पाळा. कुठल्याही
प्रकार ेकोणत्याही आकाराची मूतीर् करु नका. 24 कारण मूतीर्पूजेचा
त्याला ितटकारा आहे. परमेश्वर देव ईष्यार्वान् असून तो क्षणात भस्म
करणारा अग्नी आहे.

25 “त्या देशात तुम्ही दीघर्काळ राहाल. तुमचा वंश वाढेल. तुम्ही
म्हातार ेव्हाल. आिण मग तुम्ही स्वतःचा नाश ओढवून घ्याल तुम्ही सवर्
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तऱ्हेच्या मूतीर् कराल. या तुमच्या कृत्यामुळे देव कु्रद्ध होईल. 26 म्हणून
मी आत्ताच तुम्हाला सावध करत आहे. स्वगर् आिण पृथ्वी याला साक्ष
आहेत. ही नीच गोष्ट कराल तर तुमचा नाश त्वरीत होईल. तुम्ही त्या
प्रदेशात वस्ती करायला यादेर्न नदी पार करत आहात. पण मूतीर् केल्यात
तर मात्र तुम्ही तेथे फार काळ राहणार नाही. नव्हे, तुमचा सवर्स्वी
नायनाट होईल. 27 परमेश्वर देव तुम्हांला वेगवेगळ्या राष्ट्र ात िवखरुन
टाकील. आिण जेथे जेथे तो पाठवील तेथे तुमची संख्या अगदीच अल्प
राहील. 28 तेथे तुम्ही माणसांनी घडवलेल्या दगडी, लाकडी दवैातांची-
जे पाहू शकत नाहीत, ऐकत नाहीत, खात नाहीत की वास घेत नाहीत
अशांची सेवा कराल. 29 परतंु तेथूनही तुम्ही परमेश्वराला, आपल्या
देवाला काया वाचा मने शरण गेलात तर तो तुम्हाला पावेल. 30 या सवर्
गोष्टी घडतील, तुम्ही संकटात असाल तेव्हा तुम्ही पुन्हा त्याच्या कडेच
परतून याल व त्याला शरण जाल. 31 आपला परमेश्वर देव दयाळू आहे.
तो तुम्हाला अतंर देणार नाही. तो तुमचा सवर्नाश होऊ देणार नाही. तो
तुमच्या पूवर्जांशी त्याने केलेला पिवत्रकरार तो िवसरणार नाही.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या महानमहान लीलांचलीलांचेे स्मरणस्मरण कराकरा

32 “असा चमत्कार कधी घडला आहे का? कधीच नाही. पूवीर्चे
आठवून बघा. तुमच्या जन्मा आधीपासूनच्याही सवर् गोष्टी आठवा. देवाने
पृथ्वीवर माणूस िनमार्ण केला. तेव्हापासून आजपयर्ंत जगाच्या
कानाकोपऱ्यात घडलेल्या सवर् गोष्टी पाहा. असा महान चमत्कार
कोणाच्या ऐिकवात तरी आहे का? 33 साक्षात अग्नीमधून देव तुमच्याशी
बोलला, ते तुम्ही ऐकले आिण तरीही तुम्ही िजवंत आहात. असे कधी
दसुऱ्या राष्ट्र ाच्या बाबतील घडले आहे? 34 दसुऱ्या राष्ट्र ात जाऊन
त्यातून एक राष्ट्र  आपलेसे करायचे असा दसुऱ्या कुठल्या परमेश्वराने
प्रयत्न तरी केला आहे का? नाही ना? पण आपल्या परमेश्वर देवाने या
महान गोष्टी केल्याचे तुम्ही स्वतः पािहले आहे. त्याने आपले सामथ्यर् व
प्रताप तुम्हाला दाखवले आहेत. कसोटी पाहणाऱ्या प्रसंगांतून तुम्ही
गेलात. तुम्ही अनेक चमत्कार व नवलपूणर् गोष्टी पािहल्यात. तसेच यदु्ध
आिण भयानक घटनाही पािहल्यात. 35 परमेश्वर हाच खरा देव आहे हे
तुम्हाला कळावे म्हणून त्याने तुम्हाला हे दाखवले. त्याच्यासारखा दसुरा
देव नाही. 36 तुम्हाला िशकवण द्यावी म्हणून त्याने आकाशातून आपली
वाणी ऐकवली. पृथ्वीवर आपला महान अग्नी त्याने दाखवला व त्यातून
त्याचे शब्द तुम्ही ऐकले.

37 “त्याचे तुमच्या पूवर्जांवर प्रेम होते. म्हणून त्याने तुमची िनवड
केली. त्यामुळेच त्याने तुम्हाला आपल्या महान सामथ्यार्ने िमसर
देशातून बाहेर आणले. तो तुमच्या पाठीशी रािहला. 38 तुम्ही जसे पुढे
जाल तसे त्याने तुमच्यापेक्षा मोठ्या व समथर् राष्ट्र ांना हुसकून लावले
आिण तेथे तुमचा िशरकाव करुन िदला. त्यांचा प्रदेश त्याने तुम्हाला
राहाण्यासाठी िदला. आजही तो हे करत आहे.

39 “तेव्हा, वर आकाशात आिण खाली पृथ्वीवर परमेश्वर हाच देव
आहे, दसुरा कोणीही नाही. हे आज तुम्ही नीट समजून घ्या व लक्षात
ठेवा. 40 आज मी तुम्हाला त्याचे िनयम व आज्ञा सांगणार आहे, त्या
पाळा. त्याने तुमचे व तुमच्या मुलाबाळांचे भले होईल. तुमच्या परमेश्वर
देवाने िदलेल्या प्रदेशात तुमचे वास्तव्य दीघर्काळ राहील. तो प्रदेश
कायमचा तुमचाच होईल.”

सुरिक्षतसुरिक्षतेेसाठीसाठी तीनतीन नगरांचीनगरांची िनवडिनवड

41 मग मोशेने यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला तीन नगरांची िनवड केली. 42

अशासाठी की, पूवीर् काही वरै नसताना, न जाणता एखाद्याने कोणाची
चुकून हत्या केली तर त्याला ह्यातल्या एखाद्या नगराचा आसरा घेता
यावा. मृत्यदुडंाला सामोर ेजावे लागू नये. 43 ती नगर ेअशी:
रऊबेनींसाठी रानातील माळावरचे बेसेर. गादींसाठी िगलादमधील रामोथ
आिण मनश्शे लोकांसाठी बाशान मधील गोलान.

परमपरमेेश्वरानश्वरानेे घालूनघालून िदलिदलेेल्याल्या िनयमांचीिनयमांची मोशमोशेेननेे करुनकरुन िदलिदलेेलीली तोंडतोंड ओळखओळख

44 इस्राएल लोक िमसर देशातून बाहेर पडल्यावर मोशेने त्यांना हे
िनयमशास्त्र, िशकवण िदली. 46 मोशेने हे िनबर्ंध त्यांना सांिगतले तेव्हा
ते बेथपौरच्या समोरच्या खोऱ्यात यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला होते. म्हणजेच

हेशबोनचा अमोऱ्यांचा राजा सीहोन याला परािजत केले त्याच्या देशात.
(मोशे आिण इस्राएलच्या लोकांनी िमसरातून बाहेर पडल्यावर सीहोनचा
पराभव केला होता.) 47 त्यांनी हा देश आिण बाशानचा राजा ओग
याचाही देश ताब्यात घेतला. अमोऱ्यांचे हे दोन्ही राजे यादेर्न नदीच्या
पूवेर्कडे राहात असत. 48 आणोर्न खोऱ्याच्या सीमेवरील अरोएर
नगरापासून थेट िसयोर्न (म्हणजेच हमोर्न) पवर्तापयर्ंत हा प्रदेश पसरलेला
आहे. 49 यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील संपूणर् खोर,े दिक्षणेला अराबा (मृत)
समुद्रापयर्ंतचा िवस्तार, आिण पूवेर्ला िपसगा पवर्ताच्या पायथ्यापयर्ंत
एवढा हा प्रदेश त्यांनी काबीज केला होता.

दहादहा आज्ञाआज्ञा

मोशेने सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र बोलवून सांिगतले,
“इस्राएल लोकहो, आज मी जे िवधी आिण िनयम सांगतो ते
ऐका. ते नीट समजून घ्या आिण त्यांचे काटेकोरपणे पालन

करा. 2 होरबे पवर्ताजवळ असताना तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
आपल्याबरोबर कारार केला होता. 3 हा पिवत्र करार आपल्या पूवर्जांशी
नव्हता तर आपल्याशीच-आज ह्यात असणाऱ्या आपल्या सवार्ंशी केला
होता. 4 त्या पवर्तावर प्रत्यक्ष आपल्यासमोर उभे राहून, अग्नीतून त्याने
आपल्याशी संवाद केला. 5 पण त्या अग्नीच्या भीतीने तुम्ही तो पवर्त
चढला नाहीत. तेव्हा त्याचे म्हणणे तुमच्यापयर्ंत पोचवायला मी तुम्हा
दोघांच्यामध्ये उभा रािहलो. परमेश्वर तेव्हा म्हणाला,

6 ‘मी परमेश्वर, तुमचा देव आहे. िमसरमध्ये तुम्ही गुलामीत होतात
तेथून मी तुम्हाला बाहेर काढले. तुम्ही आता या आज्ञा पाळा.
7 ‘माझ्याखेरीज दसुऱ्या कोणाचीही तुम्ही उपासना करता कामा नये.
8 ‘तुम्ही कोणतीही मूतीर् करु नका. आकाश, पृथ्वी िंकवा पाणी यातील
कोणाचीही प्रितमा िंकवा मूतीर् करु नका. 9 कोणत्याही प्रकारच्या
मूतीर्ची पूजा िंकवा सेवा करु नका. कारण मी तुमचा देव परमेश्वर आहे.
माझ्या लोकांनी इतर देवांची पूजा करावी ह्याचा मला द्वेष आहे. जे
माझ्यािवरुध्द पाप करतात ते माझे शत्रू बनतात. त्यांना मी शासन
करीन. एवढेच नव्हे तर त्यांची मुले, नातवंडे अशा व पतंवडे चार
िपढ्यांना शासन करीन. 10 पण जे माझ्यावर प्रेम करतील आिण माझ्या
आज्ञा पाळतील त्यांच्यावर मी दया करीन. त्यांच्या हजारो िपढ्यांवर
माझी कृपा राहील.
11 ‘तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या नावाचा तुम्ही गरैवापर करु नका. जो
गरैवापर करील तो दोषी ठरले. मग परमेश्वर त्याची गय करणार नाही.
12 ‘शब्बाथ िदवस तुमचा देव परमेश्वरा ह्याच्या आजे्ञप्रमाणे िवशेष िदवस
म्हणून पाळा. 13 आठवड्यातील सहा िदवस काम करा. 14 पण सातवा
िदवस हा तुमचा देव परमेश्वरा ह्याच्या सन्मानाथर् िवश्रांतीचा िदवस आहे.
म्हणून त्या िदवशी कोणीही काम करता कामा नये. तुम्ही तुमची मुल,ं
मुली, अितथी िंकवा दास-दासी, एवढेच नव्हे तर तुमचे बलै, गाढव
इत्यादी पशू यांनी सुद्धा काम करु नये. तुमच्या गुलामांनाही तुमच्या
सारखाच िवसावा घेता आला पािहजे. 15 िमसर देशात तुम्ही गुलाम
होता याचा िवसर पडू देऊ नका. तुमचा देव परमेश्वर ह्याने आपल्या
सामथ्यार्ने तुम्हाला तेथून बाहेर आणले, त्याने तुम्हाला मुक्त केले.
म्हणून शब्बाथ नेहमी िवशेष िदवस म्हणून पाळा, ही तुमचा देव परमेश्वर
ह्याचा आज्ञा आहे.
16 ‘आपल्या आईवडलांचा आदर ठेवा. ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याची
आज्ञा आहे. िहचे पालन केले तर तुम्हाला दीघार्यषु्य िमळेल. तुम्हाला
िदलेल्या प्रदेशात तुमचे कल्याण होईल.
17 ‘कोणाचीही हत्या करु नका.
18 ‘व्यिभचार करु नका.
19 ‘चोरी करु नका.
20 ‘आपल्या शेजाऱ्यािवरुद्ध खोटी साक्ष देऊ नका.
21 ‘दसुऱ्याच्या पत्नीची अिभलाषा बाळगू नका. दसुऱ्याचे घर, शेत,
दास दासी, गुर-ेगाढवे, कशाचीही हाव बाळगू नका.’”

लोकांनालोकांना ददेेवाचीवाची दहशतदहशत

22 पुढे मोशे, म्हणाला, “ही वचने परमेश्वराने अग्नी, मेघ आिण घनदाट
अधंार यातून तुम्हाला मोठ्या आवाजात सांिगतली. तेव्हा तुम्ही त्या
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पवर्ताशी एकत्र जमला होता. एवढे सांिगतल्यावर अिधक न बोलता त्याने
ती दोन दगडी पाट्यांवर िलहून माझ्याकडे िदली.

23 “पवर्त धगधगून पेटलेला असताना तुम्ही त्याची वाणी
काळोखातून ऐकलीत. तेव्हा तुमच्या वंशातील वडीलधार ेआिण प्रमुख
माझ्याकडे आले. 24 आिण म्हणाले, ‘आमचा देव परमेश्वर ह्याने
आम्हाला त्याचे तेज आिण महानता दाखवली आहे. त्याला प्रत्यक्ष
अग्नीतून बोलताना आम्ही ऐकले. देव माणसाशी बोलला तरी माणूस जगू
शकतो हे आम्ही पािहले आहे. 25 पण पुन्हा परमेश्वर देव आमच्याशी
बोलला तर आम्ही नक्की मरु. तो भयकंर अग्नी आम्हाला बेिचराख
करील. आिण आम्हाला मरायचे नाही. 26 साक्षात देवाला अग्नीतून
बोलताना ऐकूनही नतंर िजवंत रािहला आहे, असा आमच्याखेरीज
कोणी ही नाही. 27 तेव्हा मोशे, तूच आपला देव परमेश्वर ह्याच्या जवळ
जाऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घे. आिण मग ते आम्हाला सांग. आम्ही ते
ऐकून त्याप्रमाणे वागू.’

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा मोशमोशेेशीशी ससंवंादवाद
28 “हे तुमचे बोलणे परमेश्वराने ऐकले. तो मला म्हणाला, ‘मी सवर्

ऐकलेले आहे आिण ते ठीकच आहे. 29 ते माझ्याशी आदराने वागले,
माझ्या आज्ञा मनापासून पाळल्या तर त्यांचे व त्यांच्या वंशजांचे िनरतंर
कल्याण होईल. एवढेच मला त्यांच्याकडून हवे आहे.

30 “‘त्यांना म्हणावे तुम्ही परत आपापल्या जागी जा. 31 पण मोशे तू
इथेच थांब. त्यांना द्यायच्या सवर् आज्ञा, िवधी िनयम मी तुला सांगतो.
त्यांना मी जो देश वतन म्हणून देत आहे तेथे त्यांनी ते पाळावे.’

32 “तेव्हा परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे आपले आचरण राहील याची
खबरदारी घ्या. त्यालाच अनुसरा. 33 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
दाखवलेल्या मागार्नेच चाला. म्हणजे तुम्हाला वतन िदलेल्या प्रदेशात
तुम्ही सुखाने व दीघर्काळ रहाल.

परमपरमेेश्वराचीश्वराची आज्ञाआज्ञा पाळापाळा वव परमपरमेेश्वरावरश्वरावर प्रेमप्रेम कराकरा

“तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हाला सांगण्यासाठी सांिगतलेले
िवधी, िनयम व आज्ञा त्या ह्याच. ज्या प्रदेशात तुम्ही
राहण्यासाठी जात आहात तेथे हे िनयम पाळा. 2 तुम्ही व

तुमची मुले नातवंडे-सवार्ंनी आमरण आपल्या परमेश्वराचा आदर बाळगा.
त्याने घालून िदलेल्या िनयमांप्रमाणे वागा, म्हणजे दीघार्यषुी व्हाल. 3

इस्राएल लोकहो, काळजीपूवर्क ऐका व हे िनयम पाळा. मग तुमचे भले
होईल. तुम्हाला भरपूर संतती होईल आिण तुमच्या देशात दधुामधाचे
पाट वाहतील. परमेश्वर देवाने कबूल केल्याप्रमाणे सवर्काही िमळेल.

4 “हे इस्राएल लोकहो, ऐका! परमेश्वर हाच आपला देव आहे. परमेश्वर
एकच आहे. 5 आिण आपला देव परमेश्वर ह्यावर संपूणर् अतंःकरणाने,
संपूणर् मनाने व संपूणर् शक्तीने प्रेम करा. 6 मी आज िदलेल्या आज्ञा
तुमच्या कायम लक्षात असू द्या. 7 त्या आपल्या मुलाबाळांनाही िशकवा.
घरी, दारी, झोपता-उठताना, त्यािवषयी बोलत राहा. 8 त्या िलहून
आठवणीसाठी हाताला बांधा व कपाळावर िचकटवा. 9 दरवाजाच्या
खांबांवर व फाटकांवर त्या िलहून ठेवा.

10 “अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या तुमच्या पूवर्जांना तुम्हांला
हा देश देण्याचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने वचन िदले होते. तो तुम्हांला
िमळेल. तुम्ही स्वतः वसवलेली नाहीत अशी मोठी, समृध्द नगर ेतो
तुम्हाला देईल. 11 उत्तम वस्तंूनी भरलेली घर ेपरमेश्वर तुम्हाला देईल.
तुम्हाला खोदाव्या न लागलेल्या िविहरी परमेश्वर तुम्हांला देईल. तुम्ही
लागवड न केलेले द्राक्षांचे आिण जतैून वृक्षांचे मळे तुम्हाला देईल. आिण
मुबलक अन्नधान्याने तुम्ही तृप्त व्हाल.

12 “पण सावध राहा! परमेश्वराला िवसरु नका. िमसरमध्ये तुम्ही
गुलाम होता पण तेथून त्याने तुम्हांला बाहेर आणले. 13 त्याचा आदर
ठेवा व त्याचीच सेवा करा. शपथ घेताना त्याच्या नावाने शपथ वाहा,
खोट्या देवांच्या नावाने घेऊ नका. 14 तुमच्या आसपासच्या राष्ट्र ातील
लोकांच्या दवैतांच्या नादी लागू नका. 15 तुमचा देव परमेश्वर सतत
तुमच्या बरोबर आहे. त्याच्या लोकांनी इतर दवैतांची पूजा केलेली
परमेश्वराला आवडत नाही. भलत्याच दवैतांची तुम्ही पूजा केल्यास

त्याचा कोप होईल. त्या क्रोधाने तो तुम्हाला पृथ्वीच्या पाठीवरुन नष्ट
करील.

16 “मस्सा येथे तुम्ही आपला देव परमेश्वर याची परीक्षा पािहलीत,
तसे इथे करु नका. 17 त्याच्या आज्ञा कटाक्षाने पाळा. त्याच्या
िशकवणीचे व िनयमांचे पालन करा. 18 उिचत आिण चांगले आहे तेच
करा. त्यानेच परमेश्वर प्रसन्न होतो. त्याने तुमचे कल्याण होईल.
परमेश्वराने जो चांगला प्रदेश तुम्हांला द्यायचे तुमच्या पूवर्जांना कबूल केले
आहे, त्यात तुमचा प्रवेश होईल. 19 परमेश्वराने कबूल केल्याप्रमाणे,
तुम्ही आपल्या शत्रूंना हुसकावून लावाल.

ददेेवानवानेे जजेे ककेेललेे ततेे मुलांनामुलांना िशकवािशकवा

20 “आपल्या परमेश्वर देवाने जी िशकवण िदली, िवधी िनयम
सांिगतले त्याचा अथर् काय असे पुढे तुमची मुले िवचारतील. 21 तेव्हा
त्यांना सांगा की आम्ही िमसरमध्ये फारोचे गुलाम होतो. परतंु परमेश्वराने
आपल्या प्रचंड सामथ्यार्ने आम्हाला तेथून बाहेर आणले. 22 त्याने
िमसरी लोक, फारो व त्याचे कुटंुब यांच्यािवरुद्ध मोठे प्रभावी चमत्कार
करुन दाखवले ते आम्ही प्रत्यक्ष पािहले आहेत. 23 आपल्या पूवर्जांना
कबूल केलेला प्रदेश आपल्याला द्यायला त्याने आम्हांला िमसरमधून
बाहेर आणले. 24 ही सवर् िशकवण पाळायची आज्ञा परमेश्वराने
आम्हाला िदली आहे. आपण आपला देव परमेश्वर ह्याचा आदर बाळगला
पािहजे. मग तो आपल्याला कायम जीवंत ठेवील व भले करील. 25 जर
आपण काळजीपूवर्क परमेश्वराचे सवर् िनयम पाळले तर आपण फार
चांगली गोष्ट केली आहे असे तो म्हणेल.

इस्राएलइस्राएल म्हणजम्हणजेे ददेेवाचीवाची पिवत्रपिवत्र प्रजाप्रजा

“जो देश वतन करुन घ्यायला तुम्ही िनघाला आहात तेथे
तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला नेईल. आिण िहत्ती, िगगार्शी,
अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी अशा तुमच्यापेक्षा

मोठ्या आिण बलाढ्य अशा सात राष्ट्र ांना तेथून घालवून देईल. 2 तुमचा
देव परमेश्वर त्यांना तुमच्या अिधपत्याखाली आणेल आिण तुम्ही त्यांचा
पराभव कराल तेव्हा तुम्ही त्यांचा समूळ िवध्वंस करा. त्यांच्याशी
कुठलाही करार करु नका. त्यांना दया दाखवू नका. 3 त्यांच्याशी
सोयरीक जुळवू नका. आपल्या मुली त्यांना देऊ नका. त्याच्या मुली
आपल्या मुलांना करुन घेऊ नका. 4 कारण हे लोक तुमच्या मुलांना
माझ्यापासून िवचलीत करतील. त्यामुळे तुमची मुले अन्य दवैतांचे
भजनपूजन करतील. अशाने परमेश्वराचा तुमच्यावर कोप होईल व तो
तात्काळ तुमचा नाश करील.

खोट्याखोट्या ददेेवांचावांचा नाशनाश कराकरा

5 “त्या देशात तुम्ही असे करा. त्यांच्या वेद्या पाडून टाका. त्यांचे
स्मारकस्तभं फोडून टाका. अशेरा दवैताचे स्तभंउपटून टाका, मूतीर्
जाळून टाका. 6 कारण तुम्ही परमेश्वराची पिवत्र प्रजा आहात. जगाच्या
पाठीवरील सवर् लोकांमधून त्याने आपली खास प्रजा म्हणून तुमचीच
िनवड केली आहे. 7 परमेश्वराने प्रेमाने तुम्हालाच का िनवडले? तुम्ही
एखाद्या मोठ्या राष्ट्र ातील होता म्हणून नव्हे. उलट तुम्ही संख्येने
सगळ्यात कमी होता. 8 पण सवर् सामथ्यार्िनशी तुम्हाला दास्यातून मुक्त
करुन परमेश्वराने तुम्हाला िमसर बाहेर आणले, फारोच्या अमंलातून
सुटका केली. याचे कारण हेच की तुमच्यावर त्याचे प्रेम आहे आिण
तुमच्या पूवर्जांना िदलेले वचन त्याला पाळायचे होते.

9 “तेव्हा लक्षात ठेवा तुमचा देव परमेश्वर हाच एक देव आहे. त्यावर
िवश्वास ठेवा. तो आपला करार पाळतो. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या आिण
त्याच्या आज्ञा पाळणाऱ्या लोकांवर व त्यांच्या पुढच्या हजार िपढ्यांवर
तो दया करतो. 10 पण त्याचा द्वेष करणाऱ्यांना तो शासन करतो. तो
त्यांचा नाश करील. त्याचा द्वेष करणाऱ्यांना शासन करण्यास तो िवलबं
करणार नाही. 11 जेव्हा ज्या आज्ञा व िवधी, िनयम आज मी सांिगतले
त्यांचे काळजीपूवर्क पालन करा.

12 “हे िनयम तुम्ही नीट ऐकून त्यांचे काटेकोर पालन केलेत तर
तुमच्या पूवर्जांशी केलेला प्रेमाचा पिवत्र करार तो पाळेल. 13 तो
तुमच्यावर प्रेम करील, तुम्हाला आशीवार्द देईल. तुमच्या राष्ट्र ाची तो वाढ
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करील. तो तुमच्या मुलाबाळांना आशीर्वाद देईल. तुमची शेते िपके तो
आशीवार्दीत करील. तो तुम्हाला धान्य, नवीन द्राक्षारस व तेल देईल.
तुमची गाया बलेै, वासर,े मेंढ्या व कोंकर ेह्यांना तो आशीवार्द देईल.
तुमच्या पूवर्जांना वचन िदलेल्या प्रदेशात हे सवर् आशीवार्द तो तुम्हाला
देईल.

14 “इतरांपेक्षा तुम्ही जास्त आशीवार्दीत व्हाल. प्रत्येक दांपत्याला
मुलबंाळं होतील. गाई वासरांना जन्म देतील. 15 परमेश्वर सवर् आजार
काढून टाकील. िमसर देशात तुम्हाला माहीत असलेली कोणतीही
भयकंर रोगराई इथे होणार नाही. हे रोग परमेश्वर तुमच्या शत्रूंवर आणील.
16 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या हाती सोपवलेल्या सवार्ंचा तुम्ही
पराभव करुन िवध्वंस करा. त्यांच्याबाबतीत वाईट वाटून घेऊ नका.
त्यांच्या दवैतांची पूजा करु नका. कारण ती दवैते म्हणजे तुम्हाला
अडकवणारा सापळा आहे. त्याने तुमच्या आयषु्याचा नाश होईल.

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे मदतीचमदतीचेे वचनवचन

17 “हे देश आपल्यापेक्षा बलवान आहेत, त्यांना आम्ही कसे घालवून
देऊ असा िवचारही मनात आणू नका. 18 त्यांची मुळीच भीती बाळगू
नका. आपल्या परमेश्वर देवाने फारोचे आिण िमसर देशाचे काय केले ते
आठवा. 19 त्यांच्यावर कशी भयकंर संकटे आणली, काय चमत्कार
केले हे तुम्ही पािहलेले आहे. तुम्हाला िमसरबाहेर काढतानाचे त्याचे
प्रताप व सामथ्यर् तुम्हाला माहीत आहेत. ज्या लोकांची तुम्हाला भीती
वाटते आहे त्यांच्यािवरुध्द तुमचा देव परमेश्वर असेच सामथ्यर् वापरील.

20 “यािशवाय, जे तुमच्या तावडीतून िनसटतील, लपून बसतील
त्यांच्या मागावर परमेश्वर आपला देव गांधील माश्या पाटवील. त्यामुळे
त्यांचाही नाश होईल. 21 तेव्हा त्यांना घाबरु नका. कारण परमेश्वर
आपला देव तुमच्या बरोबर आहे. तो महान आिण भययोग्य देव आहे.
22 त्या राष्ट्र ांना आपला देव परमेश्वर हळूहळू घालवून देईल. त्यांचा तुम्ही
एकाच वेळी िवध्वंस करणार नाही. कारण तसे झाले तर वन्यपशंूची
संख्या प्रमाणाबाहेर वाढेल. 23 पण त्या राष्ट्र ांचा िबमोड करण्यात तुमचा
देव परमेश्वर तुम्हाला साहाय्य करील. यदु्धात त्यांच्यात गोंधळ माजवील
आिण शेवटी त्यांचा नाश होईल. 24 परमेश्वराच्या मदतीने तुम्ही त्यांच्या
राजांचा पराभव कराल, त्यांना ठार कराल आिण जगाच्या
आठवणीतूनही ते पुसले जातील. कोणीही तुम्हांला अडवू शकणार नाही.
तुम्ही सवार्ंचा िवध्वंस कराल!

25 “त्यांच्या दवैतांच्या मूतीर् तुम्ही आगीत टाकून जाळून टाका. त्या
मूतीर्वरच्या चांदीसोन्याचा मोह धरु नका, ते घेऊ नका. कारण तो
सापळाच आहे. त्याने तुमचे आयषु्य बरबाद होईल. परमेश्वर आपला देव
मूिर्तद्वेष्टा आहे. 26 त्या अमगंळ, हािनकारक मूतीर् तुम्ही घरीही आणू
नका. त्यांची घृणा बाळगा आिण त्या नष्ट करुन टाका.

परमपरमेेश्वराचीश्वराची आठवणआठवण कराकरा

“आज मी िदलेल्या सवर् आज्ञांचे पालन करा. कारण त्याने
तुम्ही जगाल, आिण वाढून एक महान राष्ट्र  बनाल. तुमच्या
राष्ट्र ाची भरभराट होईल. तुमच्या पूवर्जांना परमेश्वराने कबूल

केलेला प्रदेश तुम्ही ताब्यात घ्याल. 2 तसेच गेली चाळीस वषेर् आपल्या
परमेश्वर देवाने तुम्हाला रानावनातून कसे चालवले, त्या प्रवासाची
आठवण ठेवा. परमेश्वर तुमची परीक्षा पाहात होता. तुम्हाला नम्र करावे,
तुमच्या अतंःकरणातील गोष्टी जाणून घ्याव्या, तुम्ही त्याच्या आज्ञा
पाळता की नाही ते बघावे म्हणून त्याने हे केले. 3 परमेश्वराने तुम्हाला
लीन केले, तुमची उपासमार होऊ िदली आिण मग, तुम्ही अन् तुमचे
पूवर्ज यांना माहीत नसलेला मान्ना तुम्हाला खाऊ घातला. माणूस फक्त
भाकरीवर जगत नाही तर परमेश्वराच्या मुखातील वचनाने जगतो हे
तुम्हाला कळावे म्हणून त्याने हे सवर् केले. 4 गेल्या चाळीस वषार्त तुमचे
कपडे िझजले-फाटले नाहीत की तुमचे पाय सुजले नाहीत. का बर?े
कारण परमेश्वराने तुमचे रक्षण केले. 5 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
तुमच्यासाठी ह्या सवर् गोष्टी केल्या आहेत ह्याची आठवण तुम्ही ठेवलीच
पािहजे. बाप आपल्या मुलाला िशकवतो, त्याच्यावर संस्कार करतो तसा
तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला आहे.

6 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या आज्ञा पाळा, त्याला अनुसरा आिण
त्याच्याबद्दल आदर बाळगा. 7 तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला उत्तम देशात
घेऊन जात आहे. ती भूमी सुजला, सुफला आहे. तेथे डोंगरात उगम
पावून जिमनीवर वाहणार ेनद्यानाले आहेत. 8 ही जमीन गहू, जव,
द्राक्षमळे, अजंीर, डािंळब यांनी समृद्ध आहे. येथे जतैून तेल, मध यांची
रलेचेल आहे. 9 येथे मुबलक धान्य आहे. कोणत्याही गोष्टीची तुम्हाला
उणीव नाही. येथील दगड लोहयकु्त आहेत. तुम्हाला डोंगरातील तांबे
खणून काढता येईल. 10 तेव्हा तुम्ही खाऊन तृप्त व्हावे आिण असा
चांगला प्रदेश िदल्याबद्दल तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे गुणगान गावे.

परमपरमेेश्वराचीश्वराची ककृृत्यत्येे िवसरुिवसरु नकानका

11 “सावध असा! तुमचा देव परमेश्वर याचा िवसर पडू देऊ नका! मी
िदलेल्या आज्ञा िनयम, िवधी, यांचे कटाक्षाने पालन करा. 12 त्यामुळे
तुम्हाला अन्न धान्याची कमतरता पडणार नाही. चांगली घर ेबांधून त्यात
राहाल. 13 तुमची गायीगुर ेआिण शेळ्या मेंढ्या यांची संख्या वाढेल.
सोनेरुपे आिण मालमत्ता वाढेल. 14 या भरभराटीने उन्मत्त होऊ नका.
आपला देव परमेश्वराला िवसरु नका. िमसरमध्ये तुम्ही गुलाम होता.
परतंु िमसरमधून परमेश्वराने तुमची सुटका केली व बाहेर आणले. 15

िवषारी नाग आिण िंवचू असलेल्या िनजर्ल, रखरखीत अशा भयकंर
रानातून त्याने तुम्हाला आणले. त्याने तुमच्यासाठी खडकातून पाणी
काढले. 16 तुमच्या पूवर्जांनी कधीही न पािहलेला मान्ना तुम्हाला
खायला घालून पोषण केले. परमेश्वराने तुमची परीक्षा पािहली. शेवटी
तुमचे भले व्हावे म्हणून परमेश्वराने तुम्हांला नम्र केले. 17 ‘हे धन मी
माझ्याट बळावर आिण कुवतीवर िमळवले’ असे चुकूनसुद्धा मनात आणू
नका. 18 तुमचा देव परमेश्वर याचे स्मरण ठेवा. त्यानेच तुम्हाला हे
सामथ्यर् िदले हे लक्षात ठेवा. त्याने तरी हे का केले? कारण
आजच्याप्रमाणेच त्याने तुमच्या पूवर्जांशी पिवत्रकरार केला होता, तोच
तो पाळत आहे.

19 “तेव्हा आपला देव परमेश्वर ह्याला िवसरु नका. इतर दवैतांना
अनुसरु नका. त्यांची पूजा िंकवा सेवा करु नका. तसे केलेत तर तुमचा
नाश ठरलेलाच ही ताकीद मी आत्ताच तुम्हाला देऊन ठेवतो. 20 त्याचे
म्हणणे तुम्ही ऐकले नाही तर तुमच्या देखत इतर राष्ट्र ांचा नाश परमेश्वराने
केला तसाच तो तुमचाही करील!

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएलांचाइस्राएलांचा पािठराखापािठराखा

“हे इस्राएलांनो ऐका, तुम्ही आज यादेर्न नदी पलीकडे जाणार
आहात. तुमच्यापेक्षा मोठी आिण शिक्तशाली अशी राष्ट्र े
ताब्यात घेणार आहात. तेथील नगर ेमोठी आहेत. त्यांची

तटबदंी आकाशाला िभडलेली आहे. 2 तेथील अनाकी वंशाचे लोक उंच
आिण िधप्पाड आहेत. हे तुम्हाला माहीत आहेच. त्यांचा पाडाव कोणी
करु शकणार नाही असे त्यांच्याबद्दल आपल्या हेरांनी म्हटलेले तुम्ही
ऐकलेले आहे. 3 पण तुमचा देव परमेश्वर नदी उतरुन आधी तुमच्यापुढे
जाणार आहे ह्याची खात्री बाळगा. आिण िवध्वंस करणाऱ्या अग्नीसारखा
तो आहे. तो राष्ट्र ांचा िवध्वंस करील. त्या राष्ट्र ांना तुमच्यापुढे नमवेल. मग
तुम्ही त्यांना घालवून द्याल, त्यांचा तात्काळ पराभव कराल. हे घडणार
आहे, असे परमेश्वराने वचनच िदले आहे.

4 “तुमचा देव परमेश्वर त्या राष्ट्र ांना तुमच्यापुढून हुसकावून लावेल.
पण ‘आमच्या पुण्याईमुळेच परमेश्वराने हा प्रदेश आमच्या ताब्यात िदला’
असे मनात आणू नका. कारण ते खोटे आहे. परमेश्वराने त्यांना घालवले
ते त्यांच्या दषु्टपणामुळे, तुमच्या साित्वकपणामुळे नव्हे. 5 तुम्ही फार
चांगले आहा आिण योग्य मागार्ने जगता म्हणून तुम्ही येथे राहायला
जाणार आहात असे नाही. त्यांच्या दषु्टपणामुळे तुमचा देव परमेश्वर त्यांना
घालवून देत आहे आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब या पूवर्जांना
िदलेला शब्द तो पाळत आहे. 6 तेव्हा तुमचा चांगूलपणा याला
कारणीभूत नाही. उलट, खर ेसांगायचे तर तुम्ही फार हटृी लोक आहात.

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा रागराग आठवाआठवा

7 “रानात असताना तुम्ही तुमच्या परमेश्वर देवाचा कोप ओढवून
घेतला होता. िमसर सोडल्या िदवसापासून ते इथे येईपयर्ंत तुम्ही
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10

परमेश्वराच्या आजे्ञिवरुद्ध बडं करीत आलेले आहात. 8 होरबेात तुम्ही
त्याला कु्रद्ध केलेत. तेव्हाच तो तुमचा नाश करणार होता. 9 त्याचे असे
झाले. परमेश्वराने तुमच्याशी केलेला पिवत्र करार दगडी पाट्यांवर खोदनू
शब्दबद्ध केला होता. त्या पाट्या आणायला मी डोंगरावर चढून गेलो.
तेथे मी चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्री अन्नपाणी न घेता रािहलो. 10

परमेश्वराने त्या पाट्या माझ्या हवाली केल्या. परमेश्वराने आपल्या हाताने
त्या पाट्यांवर त्याच्या आज्ञा िलिहल्या. तुम्ही पवर्तापाशी जमलेले
असताना देव अग्नीतून तुमच्याशी जे बोलला ते सवर् त्याने िलिहले

11 “चाळीस िदवस, चाळीस रात्रीअखेर त्याने त्या आज्ञापटाच्या
पाट्या मला िदल्या. 12 तो म्हणाला, ‘ऊठ आिण ताबडतोब खाली जा.
िमसरहून तू आणलेले लोक िबघडले आहेत. इतक्यातच ते माझ्या
आज्ञांपासून ढळले आहेत. त्यांनी सोने िवतळवून मूतीर् केली आहे.’

13 “तो असेही म्हणाला, ‘त्यांचे मी एक पाहून ठेवले आहे. ते फार हट्टी
आहेत. 14 त्यांची नाविनशाणीही राहणार नाही असा मला त्यांचा नाश
कुरु दे. मग मी तुझे, त्यांचाहून शे्रष्ठ आिण समथर् असे दसुर ेराष्ट्र
उभारीन.’

सोन्याचसोन्याचेे वासरुवासरु

15 “मग मी मागे िफरुन डोंगर उतरुन आलो. डोंगरावर आग धगधगत
होती. माझ्या हातात आज्ञापटाच्या दोन पाट्या होत्या. 16 “मी पािहले
की तुमचा देव परमेश्वर याच्या इच्छेिवरुद्ध वागून तुम्ही पाप केले होते.
तुम्ही वासराची सोन्याची ओतीव मूतीर् केली होती. तुम्ही परमेश्वर
देवाच्या आज्ञा पाळण्याचे थांबिवलेत! 17 तेव्हा मी धरलेल्या त्या
आज्ञापटाच्या पाट्या हातातून फेकून िदल्या आिण तुमच्या समोर
त्यांच्या िठकऱ्या िठकऱ्या केल्या. 18 मग मी परमेश्वरापुढे जिमनीवर
डोके टेकून पूवीर्प्रमाणेच चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्र पालथा पडून
रािहलो. तुमच्या घोर पापामुळे मी हे केले. परमेश्वराच्या दृिष्टने तुम्ही हे
फार वाईट केले आिण परमेश्वराचा कोप ओढवून घेतलात. 19

परमेश्वराच्या कोपाची मला िभती वाटत होती कारण संतापाच्या भरात
त्याने तुमचा संहार केला असता. पण या ही वेळी परमेश्वराने माझे ऐकले.
20 अहरोनला तर तो संतापाने ठारच करणार होता. पण मी
त्याच्यांसाठी प्राथर्ना केली. 21 मग तुमचे ते पापीकृत्य तुम्ही केलेली
वासराची मूतीर् मी आगीत जाळून टाकली. नतंर ितचे तुकडे तुकडे करुन
भस्म करुन टाकले व डोंगरावरुन वाहाणाऱ्या ओढ्यात फेकून िदले.

इस्राएलइस्राएल लोकांनालोकांना क्षमाक्षमा करणकरणेे बाबतबाबत मोशमोशेे ददेेवालावाला िवनिवनंतंीती करतोकरतो

22 “नतंर तबेरा, मस्सा व िकब्रोथ-हत्तव्वा येथेही तुम्ही परमेश्वराला
संतप्त केलेत. 23 परमेश्वराने तुम्हाला कादेश-बण्यार् सोडण्यास सांिगतले
तेव्हाही तुम्ही त्याचे ऐकले नाहीत. त्याने तुम्हाला तो देत असलेला प्रदेश
काबीज करायला सांिगतले पण त्याचे सांगणे ऐकले नाहीत. त्याच्यावर
भरवसा ठेवला नाहीत. त्याची आज्ञा पाळली नाहीत. 24 जेव्हापासून मी
तुम्हाला ओळखतो तेव्हापासून तुम्ही परमेश्वराचे ऐकण्यासाठी नेहमीच
नकार िदलेला आहे.

25 “तेव्हा मी त्याच्या पायाशी चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्री पडून
रािहलो. कारण तुमचा नाश करीन असे तो म्हणाला होता. 26 मी त्याची
िवनवणी केली की हे प्रभो तुझ्या प्रजेचा नाश करु नकोस. ती तुझीच
आहे. तुझ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना िमसरमधून मुक्त करुन बाहेर आणले
आहेस. 27 अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या तुझ्या सेवकांना तू शब्द
िदला आहेस तो आठव. त्यांचा ताठरपणा िवसरुन जा. त्यांची पापे िंकवा
दरुाचार यांच्याकडे दलुर्क्ष कर. 28 तू त्यांना शासन केलेस तर
िमसरमधील लोकं म्हणतील, ‘परमेश्वर त्यांना स्वतःच कबूल केलेल्या
प्रदेशात नेऊ शकला नाही. त्यांचा तो द्वेष करत होता. म्हणून मारुन
टाकण्यासाठीच त्याने त्यांना रानात आणले.’ 29 पण हे लोक तुझेच
आहेत. तू त्यांना महासामथ्यार्ने आपण होऊन िमसर मधून बाहेर
आणले आहेस.

नवीननवीन दगडीदगडी पाट्यापाट्या

“तेव्हा हुबेहूब पिहल्यासारख्या दोन सपाट दगडी पाट्या
परमेश्वराने मला घडवायला सांिगतल्या. ‘त्या घेऊन
माझ्याकडे डोंगरावर ये आिण एक लाकडी पेटीही कर’ असे

ही सांिगतले. 2 तो पुढे म्हणाला, ‘तू फोडून टाकलेल्या पाट्यांवर होता
तोच मजकूर मी या पाट्यांवर िलहीन मग तू या नवीन पाट्या पेटीत ठेव.’

3 “मग मी बाभळीच्या लाकडाची पेटी केली. पिहल्यासारख्याच दोन
दगडी पाट्या केल्या आिण डोंगरावर गेलो. पाट्या माझ्या हातातच
होत्या. 4 मग, डोंगरावर सवर् जमले होते तेव्हा ज्या दहा आज्ञा
परमेश्वराने अग्नीतून तुम्हाला िदल्या त्याच त्याने पिहल्या लेखाप्रमाणे या
पाट्यांवर िलिहल्या आिण त्या माझ्या स्वाधीन केल्या. 5 मी डोंगर
उतरुन खाली आलो. त्या पाट्या मी केलेल्या पेटीत ठेवल्या. त्या तशा
ठेवायला मला परमेश्वराने सांिगतले होते. आिण अजूनही त्या ितथे
आहेत.”

6 (इस्राएल लोक प्रवास करत बनेयाकान िविहरींवरुन मोसेरा येथे
आले. तेथे अहरोन मरण पावला. त्याला तेथेच दफन केले. त्याच्या
जागी त्याचा मुलगा एलाजार याजकाचे काम करु लागला. 7 इस्राएल
लोक मग मोसेराहून गुदगोधा येथे आिण तेथून पुढे थाटबाधा या नद्यांच्या
प्रदेशात आले. 8 त्यावेळी परमेश्वराने एका खास कामिगरीसाठी लेवीचा
वंश इतरांपेक्षा वेगळा केला. परमेश्वराच्या आज्ञापटाची ती पेटी वाहून
नेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. याजक म्हणून परमेश्वराची सेवा
करणे, परमेश्वराच्या वतीने लोकांना आशीवार्द देणे ही त्यांची कामे होती.
ती ते अजूनही करतात. 9 त्यामुळेच लेवींना इतरांसारखा जिमनीत
वाटा िमळाला नाही. परमेश्वराने कबूल केल्याप्रमाणे त्यांची मालमत्ता
म्हणजे खदु्द परमेश्वरच आहे.)

10 “मी पिहल्यावेळेप्रमाणेच चाळीस िदवस आिण रात्र डोंगरावर
रािहलो. याहीवेळी परमेश्वराने माझे ऐकले व तुमचा नाश न करायचे
ठरिवले. 11 त्याने मला सांिगतले, ‘ऊठ आिण लोकांना पुढच्या
प्रवासाला घेऊन जा. म्हणजे मी त्यांच्या पूवर्जांना जो प्रदेश द्यायचे वचन
िदले तेथे ते जाऊन राहतील.’

परमपरमेेश्वरालाश्वराला खरखरंचंच कायकाय पािहजपािहजेे

12 “आता, हे इस्राएल लोकांहो तुमच्या परमेश्वराची तुमच्याकडून
काय अपेक्षा आहे ते आता ऐका. परमेश्वराची अशी इच्छा आहे की तुम्ही
त्याचा मान राखावा आिण तो म्हणतो त्याप्रमाणे करावे तुम्ही त्याच्यावर
प्रेम करावे आिण संपूणर् अतंःकरणाने व जीवाने त्याची सेवा करावी. 13

तेव्हा तुमच्या भल्यासाठीच मी आज परमेश्वराचे िनयम आिण आज्ञा
सांगतो, ते ऐका व पाळा.

14 “सवर्काही तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे आहे. आकाश,
आकाशापलीकडचे आकाश, पृथ्वी व पृथ्वीवरचे सवर् काही परमेश्वर
देवाचे आहे. 15 त्याचे तुमच्या पूवर्जांवर फार प्रेम होते. त्या प्रेमाखातर
त्याने इतरांना वगळून तुम्हांला आपले मानले. आजही वस्तूिस्थती तीच
आहे.

16 “तेव्हा हट्टीपणा सोडा. आपली अतंःकरणे परमेश्वराला द्या. 17

कारण परमेश्वर तुमचा देव आहे. तो देवांचा देव व प्रभंुचा प्रभु आहे. तो
महान परमेश्वर आहे. तो िवस्मयकारी आहे. त्याला सवर् जण सारखेच
आहेत. तो पक्षपात करत नाही की लाच घेत नाही. नवीन दगडी पाट्या
18 अनाथांना, िवधवांना इतकेच काय शहरात आलेल्या नवख्यांनाही
साहाय्य करतो. त्यांना अन्न वस्त्र पुरवतो. 19 म्हणून तुम्ही परक्यांशी
प्रेमाने वागले पािहजे. कारण िमसर देशात तुम्हीही उपरचे होतात.

20 “तुम्ही फक्त तुमचा देव परमेश्वर याचीच सेवा करा. त्याच्याबद्दल
आदर बाळगा. त्याला धरुन राहा. शपथ वाहताना त्याच्याच नावाने
शपथ घ्या. 21 फक्त परमेश्वराची स्तुती करा. तो तुमचा देव आहे. त्याने
केलेले चमत्कार आिण थोर कृत्ये तुम्ही प्रत्यक्ष पािहली आहेत. 22

तुमचे पूवर्ज खाली िमसरमध्ये गेले तेव्हा ते फक्त सत्तरजण होते. आता
तुमच्या परमेश्वराच्या कृपेने तुम्ही त्याच्या िकतीतरी पट, आकाशातील
ताऱ्यांइतके आहात.
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परमपरमेेश्वराचीश्वराची आठवणआठवण ठठेेवावा

“म्हणून तुमचा देव परमेश्वर ह्यावर प्रेम करा. त्याच्या
आजे्ञप्रमाणे वागा. त्याने घालून िदलेल्या िनयमांचे, आज्ञांचे
पालन करा. 2 त्याने तुमच्यासाठी केलेले सवर् प्रताप आज

आठवा. हे मी तुम्हांलाच सांगत आहे. तुमच्या मुलाबाळांना नव्हे. कारण
त्यांनी यापकैी काहीच पािहले, अनुभवले नाही. त्याची थोरवी, त्याचे
सामथ्यर् व पराक्रम तुम्ही पािहलेले आहे. 3 िमसरचा राजा फारो व
त्याचा सवर् देश यांच्या िवरुध्द त्याने कोणती कृत्ये केली हे तुम्ही
पािहलेच आहे. 4 िमसरचे सनै्य, त्यांचे घोडे, रथ यांची कशी दनैा
झाली, तुमचा ते पाठलाग करत असताना त्यांच्यावर तांबड्या समुद्राच्या
पाण्याचा लोंढा कसा आणला हेही तुम्ही पािहले. परमेश्वराने त्यांना पूणर्
नेस्तनाबूत केले. 5 तुम्ही येथे येईपयर्ंत रानावनातून तुम्हाला त्याने कसे
आणले हे तुम्हाला माहीत आहेच. 6 त्याचप्रमाणे रऊबेनाचा मुलगा
अलीयाब याच्या दाथान व अबीराम या मुलांचे देवाने काय केले ते
तुम्हांला माहीत आहे. त्यांना आिण त्यांचे कुटंुिबय, त्यांचे तबंू,
नोकरचाकर व गायीगुर ेयांना सवर् इस्राएलीदेखत पृथ्वीने आपल्या
पोटात घेतले. 7 परमेश्वराची ही महान कृत्ये तुमच्या मुलांनी नाही, तर
तुम्ही पािहलीत.

8 “तेव्हा आज मी देतो ती प्रत्येक आज्ञा कटाक्षाने पाळा. त्यामुळे
तुम्ही बलशाली व्हाल, यादेर्न ओलांडून जो देश ताब्यात घ्यायला तुम्ही
िसद्ध झाला आहात तो हस्तगत कराल. 9 त्या देशात तुम्ही िचरकाल
राहाल. तुमच्या पूवर्जांना व त्यांच्या वंशजांना हा प्रदेश द्यायचे परमेश्वराने
वचन िदले आहे. या प्रदेशात सुबत्ता आहे. 10 तुम्ही िजथे जाणार
आहात तो प्रदेश तुम्ही सोडून आलेल्या िमसरसारखा नाही. तेथे तुम्ही
पेरणी झाल्यावर भाजीचा मळा िंशपावा तसे पायाने कालव्याचे पाणी
ओढून देत होता. 11 पण आता िमळणारी जमीन तशी नाही.
इस्राएलमध्ये डोंगर आिण खोरी आहेत. आकाशातून पडणाऱ्या पावसाचे
पाणी या भूमीला िमळते. 12 तुमचा देव परमेश्वर या जिमनीची काळजी
राखतो. वषार्ंच्या सुरुवातीपासून शेवटपयर्ंत त्याची या जिमनीवर
कृपादृष्टी असते.

13 “परमेश्वर म्हणतो, ‘ज्या आज्ञा मी आज तुम्हांला देत आहे त्यांचे
तुम्ही काटेकोरपणे पालन करा. मनःनःपूवर्क तुमचा देव परमेश्वर याची
सेवा करा. त्याच्यावर प्रेम करा. 14 तसे वागलात तर तुमच्या भूिमवर मी
योग्य वेळी पाऊस पाडीन. म्हणजे तुम्हाला धान्य, नवीन द्राक्षारस, तेल
यांचा साठा करता येईल. 15 माझ्यामुळे तुमच्या गुराढोरांना कुरणात
गवत िमळेल. तुम्हाला खाण्याकरीता पुष्कळ असेल.’

16 “पण सांभाळा, गाफील राहू नका. या देवापासून परावृत होऊन
इतर दवैतांचे भजन पूजन करु नका. 17 तसे केलेत तर परमेश्वराचा
कोप होईल. तो आकाश बदं करील आिण मग पाऊस पडणार नाही.
जिमनीत पीक येणार नाही. जो चांगला देश परमेश्वर तुम्हांला देत आहे
त्यात तुम्हांला लौकरच मरण येईल.

18 “म्हणून सांगतो या आज्ञा लक्षात ठेवा. त्या ह्रदयात साठवून ठेवा.
त्या िलहून ठेवा. आिण लक्षात राहण्यासाठी हातावर बांधा व कपाळावर
लावा. 19 आपल्या मुलाबाळांना हे िनयम िशकवा. घरीदारी, झोपताना,
झोपून उठताना त्यािवषयी बोलत राहा. 20 घराच्या फाटकांवर, आिण
दारांच्या खांबांवर ही वचने िलहा. 21 म्हणजे जो देश परमेश्वराने तुमच्या
पूवर्जांना शपथपूवर्क देऊ केला त्या देशात तुम्ही आिण तुमची मुलेबाळे
पृथ्वीवर आकाशाचे छप्पर असेपयर्ंत राहाल.

22 “मी सांगतो त्या सवर् आज्ञा नीट पाळा. परमेश्वर तुमचा देव
ह्याजवर प्रेम करा. त्याने सांिगतलेल्या मागार्ने जा. त्याच्यावरच िनष्ठा
ठेवा. 23 म्हणजे तुम्ही जाल तेव्हा तेथील इतर राष्ट्र ांना तो तेथून
हुसकावून लावेल. तुमच्यापेक्षा मोठ्या आिण सामथ्यर्वान राष्ट्र ांवर तुम्ही
ताबा िमळवाल. 24 जेथे जेथे तुम्ही पाय ठेवाल ती जमीन तुमची होईल.
दिक्षणेतील वाळवंटापासून उत्तरलेा लबानोन पयर्ंत आिण पूवेर्ला फरात
नदीपासून पिश्चमेला समुद्रापयर्ंत एवढा प्रदेश तुमचा होईल. 25 कोणीही
तुमचा सामना करु शकणार नाही. परमेश्वर देवाने तुम्हाला
सांिगतल्याप्रमाणे, तुम्ही जेथे जेथे जाल तेथे लोकांना तुमची दहशत
वाटेल.

इस्राएलइस्राएल पुढचपुढचेे पयार्यपयार्य: आशीवार्दआशीवार्द िंकवािंकवा शापशाप

26 “आज मी तुमच्यापुढे आशीवार्द आिण शाप हे पयार्य ठेवत आहे.
त्यातून िनवड करा. 27 आज मी तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा ज्या आज्ञा
तुम्हाला सांिगतल्या त्या नीट लक्षपूवर्क पाळल्यात तर तुम्हाला
आशीवार्द िमळेल. 28 पण या आज्ञा न ऐकता भलतीकडे वळलात तर
शाप िमळेल. तेव्हा आज मी सांिगतलेल्या मागार्नेच जा. इतर दवैतांच्या
मागे लागू नका. परमेश्वराला तुम्ही ओळखता पण इतर दवैतांची तुम्हाला
ओळख नाही.

29 “तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला त्या प्रदेशात घेऊन जाईल. तुम्ही
लौकरच तो प्रदेश ताब्यात घ्याल. तेथे गेल्याबरोबर तुम्ही गिरज्जीम
डोंगरावर जा, व आशीवार्द उच्चारा. मग तेथून एबाल डोंगरावर जाऊन
शापवाणीचा उच्चार करा. 30 हे डोंगर यादेर्न नदीच्या पलीकडे, अराबात
राहाणाऱ्या कनानी लोकांच्या प्रदेशात, पिश्चमेकडे िगलगाल
शहराजवळच्या मोर ेयेथील ओक वृक्षांजवळ आहेत. 31 तुम्ही यादेर्न
नदी पार करुन जाल. तुमचा देव परमेश्वर देत असलेली जमीन तुम्ही
ताब्यात घ्याल. ती तुमची असेल. त्यात वस्ती कराल तेव्हा 32 मी आज
सांिगतलेले िनयम, िवधी यांचे पालन करा.

ददेेवाच्यावाच्या उपासनउपासनेेसाठीसाठी स्थळस्थळ

“परमेश्वर हा तुमच्या पूवर्जांचा देव आहे. त्याने िदलेल्या
प्रदेशात तुम्ही हे िवधी व िनयम यांचे पालन काटेकोरपणे
करा. 2 आता तेथे असलेल्या राष्ट्र ांना घालवून तुम्ही ती

जमीन ताब्यात घेणार आहात. तेथील लोकांची सवर् पूजास्थळे तुम्ही
नेस्तनाबूत करुन टाका. उंच पवर्त, टेकड्या, िहरवीगार झाडी अशा
बऱ्याच िठकाणी ही पूजास्थळे िवखरुलेली आहेत. 3 तुम्ही तेथील वेद्या
मोडून टाका, दगडी स्मारकस्तभंांचा िवध्वंस करा. अशेरा मूतीर् जाळा,
त्यांच्या दवैतांच्या मूतीर्ची मोडतोड करा. म्हणजे त्या िठकाणी त्यांची
नाविनशाणीही उरणार नाही.

4 “ते लोक करतात तशी तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची उपासना
करु नका. 5 तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या सवर् वसाहतीतून एक िविशष्ट
स्थान िनवडून घेईल. आपल्या नावाची स्थापना तेथे करील. ते त्याचे
खास िनवासस्थान असेल. तेथे तुम्ही उपासनेसाठी जात जा. 6 तेथे
तुम्ही आपापले होमबली, यज्ञबली, आपल्या िपकांचा व जनावरांचा एक
दशांश िहस्सा, काही खास भेटी, नवस फेडण्याच्या वस्तू, खशुीने अपर्ण
करायच्या वस्तू तसेच आपल्या पाळीव प्राण्यांना झालेला पिहला गोऱ्हा
तुम्ही आणा. 7 आपल्या कुटंुिबयासमवेत तुमचा देव परमेश्वर याच्या
सािन्नध्यात तुम्ही तेथे भोजन करा. तुम्ही कष्ट करुन जे िमळवलेत
त्याच्या आनदंात तेथे तुम्ही सवर्जण सामील व्हा. तुमचा देव परमेश्वर
याच्या आशीवार्दाने तुम्हाला सवर् गोष्टी मनासारख्या िमळत आहेत याची
आठवण ठेवा.

8 “आतापयर्ंत आपण सगळे जशी उपासना करत आलो तशी आता
करु नका. इतके िदवस आपण प्रत्येकाच्या मनाला येईल त्याप्रमाणे
देवाची उपासना करत आलो. 9 कारण तुमचा देव परमेश्वर देत असलेले
हे िवसाव्याचे िठकाण अजून िमळाले नव्हते. 10 पण आता तुम्ही यादेर्न
नदी पलीकडे परमेश्वर देणार असलेल्या देशात जाऊन राहणार आहात.
तेथे तुम्हाला सवर् शत्रूंपासून अभय िमळेल. तुम्हाला स्वस्थता लाभेल.
11 मग परमेश्वर एक िठकाणी आपले खास िनवासस्थान िनवडेल.
त्याला तो आपले नाव देईल. ितथे तुम्ही मी सांगतो त्या सवर् वस्तू घेऊन
जा-होमबली, यज्ञबली, धान्याचा व प्राण्यांचा दहावा िहस्सा, परमेश्वराला
अपर्ण करायच्या वस्तू, नवस फेडायच्या वस्तू आिण पाळीव पशुपक्षी
यांचा पिहला गोऱ्हा. 12 येताना आपली मुलेबाळे, नोकरचाकर, या
सवार्ंना या िठकाणी घेऊन या. तुमच्या वेशींच्या आत राहणाऱ्या
लेवींनाही बरोबर आणा (कारण त्यांना जिमनीत तुमच्याबरोबर वाटा
नाही.) सवार्ंनी िमळून तुमचा देव परमेश्वर याच्या सािन्नध्यात आनदंात
वेळ घालवा. 13 आपले होमबली िनष्काळजीपणाने वाटेल त्या िठकाणी
अपर्ण करु नका. 14 परमेश्वर तुमच्या वसाहतीत कुठेतरी एक पिवत्र
जागा िनवडील. तेथेच तुम्ही हे होमबली अपर्ण करा व ज्या इतर गोष्टी
करायला सांिगतल्या त्या करा.
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15 “तथापी, तुम्ही राहता तेथे हरीण, सांबर असे कोणतेही चांगले
प्राणी मारुन खाऊ शकता. देवदयेने िमळतील िततके आिण हवे िततके
खा. हे मांस शुद्ध, अशुद्ध अशा कोणत्याही लोकांनी खावे. 16 फक्त
त्यातले रक्त तेवढे खाऊ नका. ते पाण्यासारखे जमीनीवर ओतून टाका.

17 “आपण राहतो तेथे काही गोष्टी खाणे िनिषद्ध आहे. त्या म्हणजे,
देवाच्या वाट्याचे धान्य, नवीन द्राक्षारस, तेल, कळपातील पिहला
गोऱ्हा, देवाला अपर्ण करायच्या वस्तू नवस फेडण्याच्या गोष्टी, आणखी
काही देवाला अपर्ण करायच्या खास गोष्टी वगरै.े 18 या गोष्टी तुमचा देव
परमेश्वर जे स्थान िनवडील तेथेच आिण त्याच्या समवेत खाव्या. आपली
मुलेबाळे, दासदासी, वेशीच्या आतील लेवी यांना बरोबर घेऊन ितथे
जाऊन त्या खा. जी काम ंपार पाडली त्याबद्दल तुमचा देव परमेश्वर
याच्या सािन्नध्यात आनदं व्यक्त करा. 19 या देशात राहाल िततके
िदवस या सगळ्यात लेवींना न चुकता सामील करुन घ्या.

20 “तुमच्या देशाच्या सीमा वाढवायचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
तुम्हाला वचन िदले आहे. तसे झाले की त्याने िनवडलेली जागा तुमच्या
राहत्या घरापासून लांब पडेल. तेव्हा मांसाची गरज पडली की जे िमळेल
ते मांस तुम्ही खा. परमेश्वराने िदलेल्या पशुपक्ष्यांच्या कळपातील
कोणताही प्राणी मारलात तरी चालेल. मी आज्ञा िदल्याप्रमाणे तुम्ही
राहत्या जागी हे मांस हवे तेव्हा खा. 22 हरीण िंकवा सांबर
यांच्याप्रमाणेच हे खा. शुद्ध, अशुद्ध कोणीही व्यिक्तने ते खावे. 23 पण
रक्त मात्र खाण्यात येऊ देऊ नका. कारण रक्त म्हणजे जीवन आहे. ज्या
मांसात जीवनाचा अशं आहे ते खाणे कटाक्षाने टाळा. 24 रक्त सेवन करु
नका. ते पाण्यासारखे जिमनीवर ओतून टाका. 25 परमेश्वराच्या दृिष्टने
जे योग्य तेच तुम्ही करावे म्हणजे तुमचे व तुमच्या वंशजांचे कल्याण
होईल.

26 “देवाला काही िवशेष अपर्ण करायचे ठरवले तर तुमचा देव परमेश्वर
याने िनवडलेल्या त्याच्या जागी तुम्ही जावे. नवस बोललात तर तो
फेडायलाही तेथे जा. 27 आपले होमबली म्हणजे मांस व रक्त तेथे
वेदीवर अपर्ण करा. इतर बळींचे रक्त वेदीवर वाहा. मग त्याचे मांस खा.
28 मी िदलेल्या या सवर् आज्ञांचे पालन काळजीपूवर्क करा. जे तुमचा देव
परमेश्वर ह्याच्या दृिष्टने चांगले व उिचत आहे ते केल्याने तुमचे व तुमच्या
मुलाबाळांचे िनरतंर कल्याण होईल.

29 “तुम्ही दसुऱ्यांच्या जिमनीवर ताबा िमळवणार आहात. तुमचा देव
परमेश्वर तुमच्यासाठी त्यांचा पाडाव करील. तेव्हा तेथील लोकांना
हुसकावून तुम्ही तेथे राहाल. 30 एवढे झाल्यावर एक खबरदारी घ्या.
त्यांचा पाडाव झाल्यावर तुम्हालाच त्यांचे अनुकरण करण्याचा मोह
होईल. आिण त्यांच्या देवांच्या भजनी लागाल. तेव्हा सावध. त्यांच्या
दवैतांच्या नादी लागू नका. ‘या लोकांनी ज्याप्रकार ेपूजा केली तशीच मी
आता करतो’ असे मनात आणू नका. 31 तुमचा देव परमेश्वर याच्या
बाबतीत तसे करु नका. कारण परमेश्वराला ज्या गोष्टींचा ितटकारा आहे
त्या सवर् गोष्टी हे लोक करतात. ते देवाप्रीत्यथर् आपल्या मुलाबाळांचा
होमसुद्धा करतात.

32 “तेव्हा मी सांगतो तेच कटाक्षाने करा. त्यात अिधक उणे करु
नका.

भोंदभोंदू ूससंदंदेेष्टषे्टे

“स्वप्नांचे अथर् सांगणारा एखादा भोंद ूसंदेष्टा तुमच्याकडे
एखाद्या वेळी येईल. आपण काही िचन्ह, िंकवा चमत्कार
दाखवतो असे तो म्हणेल. 2 कदािचत् त्या िचन्हाचा

तुम्हाला पडताळा येईल िंकवा चमत्कार खराही ठरले. मग तो, तुम्हाला
अपिरिचत अशा इतर दवैतांची सेवा करायला सुचवेल. 3 पण त्याचे ऐकू
नका. कारण तुमचा देव परमेश्वर तुमची परीक्षा पाहात असेल. हे लोक
आपल्यावर मनापासून प्रेम करतात की नाही हे परमेश्वराला पाहायचे
असेल. 4 तेव्हा तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवालाच अनुसरा.
त्याच्यािवषयी आदर बाळगा. त्याच्या आज्ञा पाळा. आिण त्याने
सांिगतलेले ऐका. त्याची सेवा करा. त्याचा त्याग करु नका. 5 तसेच
त्या संदेष्ट्याला िंकवा स्वप्न सांगणाऱ्याला ठार मारा. कारण तो तुम्हाला
तुमच्या परमेश्वर देवापासून िवचलीत करतो आहे. तुम्ही िमसर देशात
गुलाम होतात तेव्हा आपल्या परमेश्वरानेच तुम्हाला तेथून सोडवले आहे.

परमेश्वर देवाने आज्ञा देऊन नेमून िदलेल्या जीवनमागार्पासून हा माणूस
तुम्हाला दरू नेतो म्हणून आपल्यामधून तुम्ही त्याचे िनमर् ूलन करा.

6 “तुमच्या िनकटची एखादी व्यक्ती हळूच तुम्हांला दसुऱ्या दवैताच्या
भजनी लावायचा प्रयत्न करील. ही व्यिक्त म्हणजे तुमचा सख्खा भाऊ,
मुलगा, मुलगी, िप्रय पत्नी, िंकवा िजवलग िमत्रही असू शकतो. तो
म्हणेल, ‘चल आपण या दसुऱ्या दवैताची पूजा करु.’ (तुझ्या िंकवा तुझ्या
पूवर्जांच्या ऐिकवातही नसलेले हे दवैत असेल 7 तुमच्या भोवताली
जवळपास िंकवा लांब राहणार ेजे लोक आहेत त्यांचे हे दवैत होत.) 8

त्या व्यक्तीच्या म्हणण्याला मान्यता देऊ नका. त्याचे ऐकू नका. त्याची
कणव येऊ देऊ नका. त्याला मोकळा सोडू नका. तसेच त्याला संरक्षण
देऊ नका. 9 त्याला ठार करा. त्याला दगडांनी मारा. पिहला दगड तुम्ही
उचला आिण मारायला सुरुवात करा. मग इतर जण त्याला दगडांनी
मारतील. कारण िमसरमधून ज्याने तुम्हाला दास्यातून सोडवले त्या
परमेश्वर देवापासूनच हा तुम्हाला बहकवायचा प्रयत्न करत आहे. 11 ही
गोष्ट सवर् इस्राएलांच्या कानावर गेली की ते ही धास्ती घेतील, आिण
अशी दषु्कृत्ये करायला धजावणार नाहीत.

12 “तुम्हाला राहाण्याकरता तुमचा देव परमेश्वर नगर ेदेईल. त्यापकैी
एखाद्या नगरातून तुमच्या कानावर वाईट बातमी येईल. ती अशी की 13

तुमच्यापकैीच काही नीच माणसे आपल्यापकैी काही जणांना कुमागार्ला
लावत आहेत. ‘आपण अन्य दवैतांची सेवा करु या’ असं म्हणून ते
इतरांना बहकवत आहेत. (ही दवैते तुम्हाला अपािरिचत असतील.) 14

असे काही कानावर आल्यास ते खर ेआहे की नाही याचा आधी पूणर्
शहािनशा करुन घ्या. ते खर ेिनघाले, असे काही भयकंर घडल्याचे िसद्ध
झाले 15 तर त्या नगरातील लोकांना त्याचे शासन द्या. त्या सवार्ंचा वध
करा. त्यांच्या जनावरांनाही िशल्लक ठेवू नका. ते शहर पूणर्पणे उध्वस्त
करा. 16 मग तेथील सवर् मौल्यवान वस्तू गोळा करुन शहराच्या
मध्यभागी आणा. आिण त्याचबरोबर सवर् शहर बेिचराख करुन टाका. तो
आपल्या परमेश्वराचा होमापर्ण असेल. ते शहर पुन्हा कधी ही वसवता
कामा नये. 17 ते नगर नाश करायला परमेश्वराच्या हवाली केले
जावे,म्हणून त्यातील कोणतीही वस्तू स्वतःसाठी ठेवून घेऊ नका. ही
आज्ञा ऐकलीत तर परमेश्वराचा तुमच्यावरचा क्रोध ओसरले. त्याला
तुमची दया येईल तुमच्याबद्दल प्रेम वाटेल तुमच्या पूवर्जांना त्याने कबूल
केल्याप्रमाणे त्याच्याकृपेने तुमच्या देशाची भरभराट होईल. 18 तुमचा
देव परमेश्वर याचे ऐकलेत, त्याच्या आज्ञा पाळल्यात तरच हे घडेल.
तेव्हा तुमचा देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने जे योग्य तेच तुम्ही करा.

ददेेवाचीवाची पिवत्रपिवत्र प्रजाप्रजा: इस्राएलइस्राएल लोकलोक

“तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची मुले आहात. तेव्हा कोणी
मरण पावले तर शोक प्रदिर्शत करायला अगंावर वार करुन
घेणे, क्षौर करणे असे करु नका. 2 कारण इतरांपेक्षा तुम्ही

वेगळे आहात. तुम्ही परमेश्वराची पिवत्र प्रजा आहात. आपली खास प्रजा
म्हणून त्याने जगभरातून तुमची िनवड केली आहे.

कायकाय खावखावेे, कायकाय खाऊखाऊ नयनयेे याचयाचेे ससंकंकेेतत
3 “परमेश्वराला ज्यांची घृणा वाटते असे काही खाऊ नका. 4 गाय-

बलै, शेळ्या, मेंढ्या, सांबर, हरीण, भेकर, िचतळ, रोही, गवा, रानमेंढा हे
खाऊ शकता. 6 दभुगंलेल्या खरुांचा आिण रवंथ करणारा कोणताही
प्राणी खाण्यास योग्य आहे. 7 पण उंट, ससा व शाफान खाऊ नका.
कारण ते रवंथ करणार ेअसले तरी त्यांचे खूर दभुगंलेले नाहीत. तेव्हा ते
खाण्यास अशुद्ध समजावेत. 8 डुक्करही खाऊ नये. त्याचे खूर दभुगंलेले
आहेत पण तो रवंथ करत नाही. तेव्हा तोही अशुद्ध होय. त्याचे मांस
खाऊ नका, तसेच मेलेल्या डुकराला स्पशर्ही करु नका.

9 “जलचरांपकैी पखं आिण खवले असलेला कोणताही मासा खा.
10 पण ज्यांना पखं आिण खवले नाहीत असा मासा खाऊ नका. ते
अशुद्ध अन्न होय.

11 “कोणताही शुद्ध पक्षी खा. 12 पण गरुड, लोळणारा गीध,
मत्स्यमाऱ्या, 13 गीध, ससाणा, वेगवेगळ्या जातीच्या घारी, 14

कोणत्याही जातीचा कावळा, 15 शहामृग, गवळणा, कोकीळ, बिहरी
ससाणा, 16 िंपगळा, मोठे घुबड व पांढर ेघुबड, 17 पाणकोळी, िगधाड,
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करढोख, 18 बगळा, सवर् प्रकारचे करकोचे, िटटवी, वाघूळ यापकैी
कोणताही पक्षी खाऊ नये.

19 “पखं असलेले कीटक खाण्यास अशुद्ध होत. तेव्हा ते खाऊ
नयेत. 20 पण कोणताही शुद्ध पक्षी खायला हरकत नाही.

21 “नसैिर्गक मृत्यू आलेला कोणताही प्राणी खाऊ नका. तो तुम्ही
नगरात आलेल्या परक्या पाहुण्याला देऊ शकता. त्याला तो खायला
हरकत नाही. िंकवा त्याला तुम्ही तो िवकू शकता. पण तुम्ही मात्र तो
खाऊ नका. कारण तुम्ही परमेश्वर तुमचा देव ह्याची पिवत्र प्रजा आहात.

“करडू त्याच्या आईच्या दधुात िशजवू नका.

दहावादहावा िहस्सािहस्सा ददेेण्यािवषयीण्यािवषयी िनयमिनयम

22 “दरवषीर् तुमच्या शेतात िपकवलेल्या धान्याचा एक दशांश िहस्सा
काढून ठेवा. 23 मग परमेश्वराने िनवडलेल्या त्याच्या वस्तीच्या िठकाणी,
त्याचा सहवास िमळावा म्हणून जा. धान्य, नवी, द्राक्षारस, तेल यांचा
दहावा भाग, गुराढोरांचा पिहला गोऱ्हा यांचे तेथे सेवन करा. असे केल्याने
तुमच्या परमेश्वर देवाबद्दल तुमच्या मनात सतत आदर रािहल. 24 पण
एखादेवेळी हे िठकाण फार दरू असेल तर हे सवर् तेथपयर्ंत वाहून नेणे
तुम्हाला शक्य होणार नाही. असे झाले तर, 25 तेवढा भाग तुम्ही िवकून
टाका. तो पसैा गािठला बांधून परमेश्वराने िनवडलेल्या जागी जा. 26 त्या
पशैाने तुम्ही गायीगुर,े शेळ्या मेंढ्या, द्राक्षारस, मद्य िंकवा कोणताही
खाद्यपदाथर् िवकत घ्या. आिण सहकुटंुब सहपिरवार त्याचा आनदंाने
उपभोग घ्या. 27 हे करताना तुमच्या नगरातील लेवींना वगळू नका.
त्यांनाही यात सामील करुन घ्या. कारण तुमच्याप्रमाणे त्यांना जिमनीत
वाटा िमळालेला नाही.

28 “दर तीन वषार्ंनी त्या वषार्ंच्या उत्पन्नातील दहावा भाग काढून
ठेवा. गावातील इतरांसाठी म्हणून हे धान्य गावात वेगळे साठवून ठेवा.
29 लेवींना तुमच्यासारखे वतन नाही म्हणून त्यांनी तसेच इतर
गरजंूनीही यातून धान्य घ्यावे. नगरात आलेले परकीय, िवधवा, अनाथ
मुले यांच्यासाठीही ते आहे. असे वागलात तर तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हाला सवर् कायार्त आशीवार्द देईल.

कजकजर्र्माफीचमाफीचेे ठरािवकठरािवक वषवषर्र्

“दर सात वषार्ंच्या शेवटी तुम्ही कजर् माफ करुन टाकावे. 2

त्याची पद्धत अशी: प्रत्येकाने आपल्या इस्राएल बांधवाला
िदलेले कजर् रद्द करुन टाकावे. त्याला परतफेड करायला

सांगू नये. कारण परमेश्वरानेच त्यावषीर् कजर्मुक्ती जाहीर केली आहे. 3

परक्याकडून वसुली करावी, पण इस्राएलाला कजर्माफी द्यावी. 4

तुमच्या देशात कोणी गरीब असता कामा नये. कारण ही भूमी तुम्हाला
परमेश्वराने िदली आहे आिण तो तुम्हाला भरभरुन आशीवार्द देणार आहे
5 पण त्यासाठी तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याच्या आजे्ञत रािहले पािहजे.
मी आज सांिगतलेल्या सवर् आज्ञा काळजीपूवर्क पाळा. 6 मग तुमचा देव
परमेश्वर आपल्या वचनानुसार तुमचे कल्याण करील. तुम्ही इतर राष्ट्र ांना
उसने द्याल पण उसने घ्यायची तुमच्यावर वेळ येणार नाही. तुम्ही इतर
राष्ट्र ांवर सत्ता चालवाल पण तुमच्यावर इतरांची सत्ता चालणार नाही.

7 “तुमचा देव परमेश्वर तुम्हांला देणार असलेल्या या देशात एखादा
माणूस गरीब असेल, त्याला मदत करायला हात आखडता घेऊ नका,
स्वाथीर्पणाने वागू नका. 8 त्याच्यासाठी हात सलै सोडा आिण त्याच्या
गरजेपुरते उसने द्या.

9 “कजर्माफीचे वषर् (सातवे वषर्) आता जवळच आले आहे अशा
मतलबी िवचाराने कुणाला मदत नाकारु नका. गरजंूच्या बाबतीत असे
क्षुद्र िवचार मनात आणू नका. त्याच्या बाबतीत अनुदार राहू नका. तसे
केले तर ते तुमच्यािवरुद्ध परमेश्वराकडे गाऱ्हाणे गातील. आिण तुम्हांला
पाप लागेल.

10 “तेव्हा तुम्हांला शक्य आहे ते त्यांना द्या. उदार अतंःकरणाने द्या.
या सत्कृत्याबद्दल तुम्हांला परमेश्वर देवाचा आशीवार्द िमळेल. तुम्ही जे
काम हाती घ्याल त्यात तुम्हांला यश िमळेल. 11 गरीब लोक तर देशात
नेहमीच असणार म्हणून मी म्हणतो की त्यांना मदत करायला तयार
राहा. आपल्या देशातील गरजवंतांना सढळ हाताने मदत करा.

दासांचीदासांची सुटकासुटका

12 “एखादी इब्री बाई िंकवा पुरुष तुम्ही दास म्हणून िवकत घेतलेला
असेल तर सहा वषेर् चाकरी झाल्यावर, सातव्या वषीर् त्याला मुक्त करा.
13 पण त्याला िरक्त हस्ताने जाऊ देऊ नका. 14 त्याला आपल्यातील
काही गुर,ं धान्यधुन्य, द्राक्षारस द्या. तुमचा देव परमेश्वर याच्या
आशीवार्दाने तुम्हाला भरभरुन िमळाले आहे. तेव्हा तुमच्या दासालाही
सढळ हाताने द्या. 15 आपणही िमसरमध्ये दास होतो व तुमचा देव
परमेश्वर याने तुम्हाला मुक्त केले हे लक्षात ठेवा. त्यासाठीच मी तुम्हाला
आज ही आज्ञा देत आहे.

16 “तुमच्या कुटंुबाचा लळा लागल्यामुळे आिण आनदंात असल्यामुळे
तुमचा एखादा दास तुम्हाला सोडून जायला तयार होणार नाही. 17

तेव्हा दरवाजा जवळ धरुन आरीने त्याचा कान टोचा. तो तुमचा
कायमचा दास आहे हे त्यावरुन कळेल. दासीच्या बाबतीतही असेच
करा.

18 “दासांना मुक्त करुन जाऊ देताना तुम्हाला जड वाटू नये. पगारी
नोकराला तुम्हाला द्यावे लागले असते त्याच्या िनम्म्या पशैातच याने
तुमची सेवा केली आहे हे लक्षांत ठेवा. असे केलेत तर तुम्ही जे जे कराल
त्यात देव तुम्हाला आशीवार्द देईल.

पिहलापिहला गोऱ्हागोऱ्हा याबद्दलचयाबद्दलचेे िनयमिनयम

19 “तुमच्या कळपातील सवर् जनावरांचा पिहला गोऱ्हा पिवत्र मानून
तो परमेश्वराला अपर्ण करा. पिहल्या गोऱ्हा याला कामाला जंुपू नका.
पिहल्या मेंढराची लोकर कातरु नका. 20 दरवषीर् या सगळ्या गोऱ्हांना
तुमचा देव परमेश्वर याने िनवडलेल्या जागी घेऊन जा. तेथे सवर् कुटंुिबयां
समवेत परमेश्वरासमोर त्याचे मांस खा.

21 “पण यापकैी एखाद्या जनावरात लगंडेपणा, आंधळेपणा असे काही
व्यगं असेल तर तुमचा देव परमेश्वर ह्याला त्याचा बळी देऊ नका. 22

वाटल्यास घरीच त्याचे मांस खा. हरणाचे िंकवा सांबराचे मांस खातात
त्याप्रमाणे अशुद्ध व शुद्ध कोणीही ते खावे. 23 फक्त त्याचे रक्तसेवन करु
नये. ते तेवढे पाण्याप्रमाणे जिमनीवर ओतून टाकावे.

वल्हांडणवल्हांडण सणसण

“अबीब मिहन्यात लक्षात ठेवून तुमचा देव परमेश्वरािप्रत्यथर्
वल्हांडण हा सण साजरा करा. कारण याच मिहन्यात तुमचा
देव परमेश्वर याने तुम्हाला रात्रीच्या वेळी िमसरमधून बाहेर

काढले. 2 परमेश्वराने आपल्या िनवासासाठी िनवडलेल्या जागी जा. तेथे
वल्हांडणाचा यज्ञपशू परमेश्वराला अपर्ण करा. शेळ्या मेंढ्या िंकवा गाय
बलै यापकैी हा पशू असावा. 3 त्यावेळी खमीर घातलेली भाकर खाऊ
नका. बेखमीर भाकरी तुम्ही सात िदवस खावी. ही भाकरी म्हणजे
‘संकटाची भाकर’ होय. त्याने तुम्हाला िमसरमधील संकटांची जन्मभर
आठवण राहील. िकती गडबडीने तुम्हाला तो देश सोडावा लागला होता!
त्याचा तुम्ही आमरण िवसर पडू देऊ नका. 4 तेव्हा या सात िदवसात
देशभर कुणाच्याही घरी खमीर असता कामा नये. तसेच पिहल्या िदवशी
संध्याकाळी जो बळी द्याल तो उजाडायाच्या आत खाऊन संपवून
टाका.

5 “वल्हांडणाच्या पशूचे यज्ञापर्ण तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला
वस्तीसाठी िदलेल्या कोणत्याही नगराच्या आत करु नका. 6 देव
आपले िनवासस्थान िनवडील तेथेच व सुयर् अस्त होण्याच्या वेळीच ते
केले पािहजे. िमसरमधून परमेश्वराने तुम्हाला बाहेर काढल्यािप्रत्यथर् हा
सण आहे. 7 परमेश्वर जे स्थान िनवडील तेथेच हा यज्ञपशू िशजवून खा.
मग सकाळी आपापल्या घरी परत जा. 8 सहा िदवस खमीर िवरहीत
भाकर खा. सातव्या िदवशी कोणतेही कामकाज करु नये. या िदवशी
सवार्ंनी एकत्र येऊन तुमचा देव परमेश्वर ह्यािप्रत्यथर् पिवत्र मेळा भरवावा.

सप्ताहांचासप्ताहांचा (िंकवािंकवा पन्नासाव्यापन्नासाव्या िदवसाचािदवसाचा) सणसण
9 “पीक काढल्यापासून सात आठवडे मोजा. 10 मग, आपल्या

इच्छेनुसार एखादी िवशेष भेटवस्तू आणून आपला देव परमेश्वर
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याच्यासाठी सप्ताहांचा सण साजरा करा. आपल्याला परमेश्वर देवाच्या
कृपेने िकती िमळाले याचा अदंाज घेऊन िकती द्यायचे ते ठरवा. 11

परमेश्वराने िनवडलेल्या त्याच्या िवशेष िनवासस्थानी जा. तेथे तुमचा देव
परमेश्वर याच्या सािन्नध्यात सहकुटंुब सहपिरवार आनदंात वेळ घालवा.
आपली मुलेबाळे, दास, लेवी गावातील पांथस्थ, अनाथ, िवधवा या
सवार्ंना बरोबर घ्या. 12 तुम्ही िमसरमध्ये दास होता हे िवसरु नका.
तेव्हा हे िनयम न चुकता पाळा.

ममंडंपाचाडपाचा सणसण
13 “खळयातील आिण द्राक्षकंुडांमधील उत्पन्न जमा केल्यावर सात

िदवसांनी मडंपाचा सण साजरा करा. 14 हा सणही मुलबंाळं,
नोकरचाकर, लेवी, शहरातील वाटसरु, अनाथ, िवधवा, यांच्यासह
साजरा करा. 15 तुमचा देव परमेश्वर याने िनवडलेल्या िनवासस्थानी,
त्याच्या सन्मानाथर् सात िदवस हा सण साजरा करा. तुमच्या िपकांवर
आिण तुम्ही घेतलेल्या कष्टांवर तुमचा देव परमेश्वर याची कृपादृिष्ट आहे.
तेव्हा आनदंात राहा.

16 “तुमचा देव परमेश्वर याच्या पिवत्र िनवासस्थानी तुम्हातील सवर्
पुरुषांनी वषार्तून तीनदा एकत्र जमले पािहजे. बेखमीर भाकरीचा सण,
सप्ताहांचा सण आिण मडंपाचा सण हे ते तीन प्रसंग होत. येताना
प्रत्येकाने भेटवस्तू आणली पािहजे. 17 प्रत्येकाने यथाशिक्त िदले पािहजे
परमेश्वराने आपल्याला काय िदले याचा िवचार करुन आपण काय द्यायचे
ते ठरवावे.

लोकांसाठीलोकांसाठी न्यायाधीशन्यायाधीश वव अिधकारीअिधकारी

18 “तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला िदलेल्या नगरांमध्ये आपापल्या
वंशाप्रमाणे न्यायाधीश व अिधकारी यांच्या नेमणकुा कराव्यात. या
व्यक्तींनी नीतीने न्यायदान करावे. 19 त्यांनी नेहमी िन:पक्षपाती असले
पािहजे. त्यांनी लाच घेऊन न्यायिनवाडा करता कामा नये. पसेै पाहून
भल्या भल्यांचेही डोळे िफरतात व ते िनरपराध लोकांच्या म्हणण्याचा
िवपयार्स करतात. 20 चांगुलपणा आिण िन:पक्षपातीपणा यांचीच नेहमी
कास धरावी. म्हणजे तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला िदलेला हा प्रदेश
संपादन करुन तेथे तुम्ही सुखाने राहाल.

परमपरमेेश्वरश्वर मूतीर्चामूतीर्चा ितरस्कारितरस्कार करतोकरतो

21 “जेव्हा तुमचा देव परमेश्वर यासाठी तुम्ही वेदी उभाराल तेव्हा
ितच्याशेजारी अशेरा देवीच्या सन्मानाथर् लाकडी स्तभं उभारु नका. 22

कोणत्याही खोट्या दवैतांसाठी स्तभं उभारु नका. तुमचा देव परमेश्वर
ह्याला अशा गोष्टींचा ितरस्कार वाटतो.

यज्ञपशूयज्ञपश ूिनदोर्षिनदोर्ष असावाअसावा

“यज्ञात अपर्ण करायचा गोऱ्हा िंकवा मेंढरु यांच्यात कोणतेही
व्यगं असता कामा नये. कारण तुमचा देव परमेश्वर ह्याला
त्याचा ितटकारा आहे.

मूिर्तपूजकांनामूिर्तपूजकांना शासनशासन

2 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या प्रदेशात राहायला लागल्यावर
एखाद्या नगरात दृष्कृत्ये घडल्याचे तुमच्या कानावर येईल. परमेश्वराच्या
कराराचा भगं केल्याचे पाप एखाद्या बाईच्या िंकवा पुरुषाच्या हातून
झाल्याचे कळेल. परमेश्वराच्या आजे्ञिवरुद्ध 3 त्याने इतर दवैतांची पूजा
केली, िंकवा सूयर्, चंद्र, तार ेयांना देवपण िदले अशा स्वरुपाचे ते असेल.
मी जी परमेश्वराची आज्ञा तुम्हाला िदली त्याच्या हे िवरुद्ध आहे. 4 अशी
बातमी कानावर आली की तुम्ही त्याबाबतीत कसून चौकशी करा. हे
भयकंर कृत्ये इस्राएलमध्ये खरोखर घडले आहे याबद्दल तुमची बालबंाल
खात्री झाली पािहजे. हे खर ेअसल्याचे िसद्ध झाले 5 तर ही दषु्कृत्ये
करणाऱ्याला स्त्री असो वा पुरुष तुम्ही िशक्षा करा. नगराच्या वेशीजवळ
भर चौकात त्या व्यक्तीला आणून ितला दगड धोंड्यांनी मरपेयर्ंत मारा. 6

त्या व्यिक्तच्या दषु्कृत्याला दोन िंकवा तीन साक्षीदार असले पािहजेत.
एकच साक्षीदार असेल तर मात्र अशी िशक्षा करु नका. 7 प्रथम

साक्षीदारांनी मारायला हात उचलावा, मग इतरांनी मारावे. अशाप्रकारे
आपल्यामधून अमगंळपणा िनपटून काढावा.

अवघडअवघड न्यायिनवाडन्यायिनवाडेे

8 “एखादे खनुाचे प्रकरण, दोन व्यक्तीमधील वाद, िंकवा मारामारीत
एखादा जखमी होणे अशा सारख्या काही खटल्यांमध्ये न्यायािनवाडा
करणे तुम्हाला आवाक्या बाहेरचे वाटेल. या वादांची सुनावणी चाललेली
असताना उिचत काय ते ठरवणे न्यायाधीशांना जड जाईल. अशा वेळी
परमेश्वराने िनवडलेल्या पिवत्र िनवासस्थानी जावे. 9 तेथे लेवी वंशातील
याजक व त्यावेळी कामावर असलेला न्यायाधीश यांचा सल्ला घ्या. या
समस्येची सोडवणूक ते करतील. 10 परमेश्वराच्या पिवत्र िनवासस्थानी
ते आपला िनणर्य तुम्हाला सांगतील. त्यांचे म्हणणे ऐकून तसे करा. ते जे
जे करायला सांगतील ते ते सवर् कुचराई न करता अमंलात आणा. 11

त्यांचा िनवाडा िशरोधायर् मानून त्यांच्या सूचनांमध्ये काडीमात्र बदल न
करता त्यांच्या सूचना पाळा.

12 “जो याजकाचे व न्यायाधीशाचे ऐकणार नाही त्याला चांगले
शासन करा. त्याला मृत्यदुडं द्या. इस्राएलमधून या नीच माणसाचे
उच्चाटन करा. 13 हे ऐकून इतरांना दहशत बसेल व घाबरुन ते पुढे
उन्मत्तपणा करणार नाहीत.

राजाचीराजाची िनवडिनवड

14 “तुमचा देव परमेश्वर देत असलेल्या प्रदेशात तुम्ही जात आहात.
त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे राहाल. मग इतर राष्ट्र ांप्रमाणे आपणही
आपल्यावर राजा नेमावा असे तुम्हाला वाटेल. 15 तेव्हा परमेश्वराने
िनवड केलेल्या व्यिक्तची तुम्ही राजा म्हणून नेमणूक करा. राजा हा
तुमच्यापैंकीच असला पािहजे, परदेशी असता कामा नये. 16 त्याने
स्वतःसाठी अिधकािधक घोडे बाळगता कामा नयेत. घोडदळ
वाढवण्यासाठी त्याने िमसरमध्ये माणसे पाठवता कामा नयेत. कारण,
‘तुम्ही पुन्हा माघारी िफरता कामा नये,’ असे परमेश्वराने बजावले आहे.
17 तसेच त्याला बऱ्याच बायका असू नयेत. कारण त्याने तो
परमेश्वरापासून परावृत होईल. सोन्या-रुप्याचाही फार साठा त्याने करु
नये.

18 “राज्य करायला लागल्यावर त्याने स्वतःसाठी िनयमशास्त्राची एक
नक्कल वहीत िलहून ठेवावी. याजक, लेवी यांनी आपल्या जवळ
ठेवलेल्या पुस्तकातून ती करावी व जन्मभर त्याचे अध्ययन करावे. 19

िनयमशास्त्रातील सवर् आज्ञांचे त्याने पालन करावे व अशा रीतीने
परमेश्वर देवाचा आदर ठेवावा. 20 म्हणजे आपल्या प्रजेपेक्षा,
भाऊबदंापेक्षा आपण कोणी उच्च आहोत अशी जाणीव त्याला स्पशर्
करणार नाही. तो िनयमांपासून िवचलीत होणार नाही. अशाप्रकारे
वागल्यास तो व त्याचे वंशज इस्राएलांवर दीघर्काळ राज्य करतील.

याजकयाजक ललेेवींचावींचा िनवार्हिनवार्ह

“लेवी वंशातील लोकांना इस्राएलमध्ये जिमनीत वाटा
िमळणार नाही. ते याजक म्हणून काम करतील.
परमेश्वरासाठी अग्नीत अपर्ण केलेल्या बलींवर त्यांनी िनवार्ह

करावा. तोच त्यांचा वाटा. 2 इतर वंशांप्रमाणे लेवींना जिमनीत वाटा
नाही. परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे खदु्द परमेश्वरच त्यांचा वाटा आहे.

3 “यज्ञासाठी गोऱ्हा िंकवा मेंढरु मारताना त्या जनावराचा खांद्याचा
भाग, गालफडे व कोथळा याजकाला द्यावा. 4 धान्य, नवीन द्राक्षारस व
तेल या आपल्या उत्पन्नातील पिहला वाटाही त्यांना द्यावा. तसेच
मेंढरांची पिहल्यांदा कातरलेली लोकरही लेवींना द्यावी. 5 कारण तुम्हा
सवार्ंमधून लेवी व त्याच्या वंशजांना तुमचा देव परमेश्वर ह्याने आपल्या
िनरतंर सेवेसाठी िनवडून घेतले आहे.

6 “प्रत्येक लेवीच्या मिंदरातील सेवेच्या ठरािवक वेळा असतील. पण
दसुऱ्या कुठल्या वेळेला त्याला काम करायचे असल्यास तो करु शकतो.
इस्राएलमध्ये कुठल्याही नगरात राहणारा कुणीही लेवी घर सोडून
परमेश्वराच्या पिवत्र िनवासस्थानी येऊ शकतो. हे केव्हाही करायची
त्याला मुभा आहे. 7 आपल्या इतर बांधवांप्रमाणे त्यानेही तेथे सेवा
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करावी. 8 त्याला इतरांप्रमाणेच वाटा िमळेल. िशवाय आपल्या
कुटंुबाच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा असेलच.

इतरइतर राष्टराष्ट्र्र ांचांचेे अनुकरणअनुकरण नकोनको

9 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या या प्रदेशात राहायला जाल
तेव्हा ितकडच्या राष्ट्र ातील लोकांप्रमाणे भयकंर कृत्ये करु नका. 10

आपल्या पोटच्या मुलाबाळांचा यज्ञाची वेदीवर बळी देऊ नका.
ज्योितषी, चेटूक करणारा, मांित्रक यांच्या नादी लागू नका. 11 वशीकरण
करणाऱ्याला थारा देऊ नका. मध्यस्थ, मांित्रक तुमच्यापकैी कोणी बनू
नये. मृतात्म्याशी संवाद करणारा असू नये. 12 अशा गोष्टी करणाऱ्यांचा
तुमचा देव परमेश्वर ह्याला ितरस्कार आहे. म्हणून तर तो इतर राष्ट्र ांना
तुमच्या वाटेतून बाजूला करत आहे. 13 तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्याशी
िवश्वासू असा.

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा िवशिवशेेषष ससंदंदेेष्टाष्टा
14 “इतर राष्ट्र ांना आपल्या भूमीतून हुसकावून लावा. ते लोक मांित्रक,

चेटूककरणार ेअशांच्या नादी लागणार ेआहेत. पण तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हाला तसे करु देणार नाही. 15 तो तुमच्यासाठी संदेष्ट्याला
पाठवील. तुमच्यामधूनच तो उदयाला येईल. तो माझ्यासारखा असेल.
त्याचे तुम्ही ऐका. 16 तुमच्या सांगण्यावरुनच देव असे करत आहे. होरबे
पवर्ताशी तुम्ही सवर् जमलेले असताना तुम्हाला या पवर्तावरील अग्नीची
आिण देववाणीची भीती वाटली होती. तेव्हा तुम्ही म्हणालात, ‘पुन्हा हा
आमचा देव परमेश्वर ह्याचा आवाज आमच्या कानी न पडो. तसा अग्नीही
पुन्हा दृष्टीस न पडो, नाहीतर खिचतच आम्ही मरु.!’

17 “तेव्हा परमेश्वर मला म्हणाला, ‘यांचे म्हणणे िठकच आहे. 18 मी
यांच्यामधूनच तुझ्यासारखा एक संदेष्टा उभा करीन. माझी वचने त्याच्या
मुखाने ऐकवीन. माझ्या आजे्ञप्रमाणे तो लोकांशी बोलेल. 19 हा संदेष्टा
माझ्या वतीने बोलेल. तेव्हा जो कोणी ते ऐकणार नाही त्याला मी शासन
करीन.’

भोंदभोंदू ूससंदंदेेष्ट्याचीष्ट्याची पारखपारख

20 “पण हा संदेष्टा मी न सांिगतलेले ही काही माझ्या वतीने बोलला,
तर त्याला मृत्यदुडं िदला पािहजे. इतर दवैतांच्या वतीने बोलणारा
संदेष्टाही कदािचत् िनपजेल. त्यालाही ठार मारले पािहजे. 21 तुम्ही
म्हणाल की अमुक वचन परमेश्वराचे नव्हे हे आम्हाला कसे कळणार? 22

तर, परमेश्वराच्या वतीने म्हणून तो संदेष्टा काही बोलला व ते प्रत्येक्षात
उतरले नाही तर समजा की ते परमेश्वराचे बोलणे नव्हे, तो संदेष्टा
स्वतःचेच िवचार बोलून दाखवत होता. त्याला तुम्ही घाबरायचे कारण
नाही.

आश्रयआश्रय घघेेण्याचीण्याची शहरशहरेे

“इतर राष्ट्र ांच्या मालकीचा प्रदेश तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला
देत आहे. परमेश्वर त्या राष्ट्र ांना नष्ट करले. मग त्यांच्या जागी
तुम्ही वस्ती कराल. त्यांची नगर ेआिण घर ेतुम्ही ताब्यात

घ्याल. तेव्हा 2 त्या प्रदेशाचे तुम्ही तीन भाग करा. मग प्रत्येक भागात
सवार्ंना जवळ पडेल असे एक नगर िनवडा. त्या नगरांना रस्त्यांची सोय
करा. म्हणजे कोणाच्या हातून मनुष्यवध झाल्यास त्याला आश्रयासाठी
या नगराकडे धाव घेता येईल.

4 “मनुष्यवध करुन या तीनपकैी एका नगरात आश्रयाला
येणाऱ्याबद्दल िनयम असा: पूवीर्चे वरै नसताना ज्याच्या हातून चुकून
आपल्या शेजाऱ्याचा वध झाला आहे त्याने येथे जावे. 5 उदाहरणाथर्,
दोन माणसे लाकडे तोडायला जगंलात गेली. तेथे झाडावर कुऱ्हाड
चालवत असताना चूकून कुऱ्हाडीचे पाते दांड्यापासून िनसटले आिण ते
नेमके दसुऱ्यावर पडून तो मेला. अशावेळी कुऱ्हाड चालवणाऱ्याने या
तीनपकैी एखाद्या नगराच्या आश्रयाला जाऊन आपले प्राण वाचवावे. 6

हे नगर फार दरू असेल तर त्याला तेथपयर्ंत पोचता येणार नाही. मृताचा
जवळचा नातेवाईक त्याचा पाठलाग करील व त्याला त्या नगरात
पोचण्यापूवीर्च गाठेल. आिण रागाच्या भरात त्याचा वध करील. यास्तव

मुळात त्या माणसाच्या हातून वरै नसताना मनुष्य हत्या झाली होती
तेव्हा तो प्राणदडंाला पात्र नव्हता. 7 म्हणून ही नगर ेसवार्ंना जवळ
पडायला हवीत. तेव्हा अशी तीन नगर ेराखून ठेवा.

8 “तुमच्या प्रदेशाचा िवस्तार करण्याचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
तुमच्या वाडविडलांना वचन िदले होते. त्यांच्याजवळ कबूल केलेला
सवर्प्रदेश तो तुम्हांला देईल. 9 तुमचाच देव परमेश्वर ह्याजवर प्रेम करा व
त्याने दाखवलेल्या जीवनमागार्ने जा. या मी िदलेल्या आज्ञा तुम्ही पूणर्पणे
पाळल्यात तर तुम्हाला हे सवर् िमळेल. मग परमेश्वराने तुमच्या प्रदेशाचा
िवस्तार केला की तुम्ही पिहल्या तीन नगरांच्या भरीला आश्रयासाठी
आणखी तीन नगर ेिनवडा. 10 म्हणजे तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला
देणार असलेल्या भूमीवर िनदोर्ष माणसांची हत्या होणार नाही आिण
अशा हत्येचे पाप तुम्हांला लागणार नाही.

11 “पण द्वेषापोटीही एखादा माणूस संधीची वाट पाहात लपून छपून
दसुऱ्याच्या िजवावर उठेल, त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करुन या नगरात
आश्रयाला येईल. 12 अशावेळी त्याच्या नगरातील विडलधाऱ्यांनी
माणसे पाठवून त्याला तेथून बाहेर काढावे व मृताच्या आप्तांच्यां हवाली
करावे. त्याला मृत्यूची सजा झाली पािहजे. 13 त्याच्याबद्दल कळवळा
वाटू देऊ नका. कारण त्याने िनरपराध माणासाचा खून केला आहे.
इस्राएलमधून हा कलकं दरू करा. मग सवर् काही ठीक होईल.

जिमनीचीजिमनीची हद्दहद्द
14 “शेजाऱ्याच्या जिमनीची हद्द दाखवणार ेदगड दरू करु नका.

पूवीर्च्या लोकांनी त्या सीमा आखलेल्या आहेत. हे दगड म्हणजे तुमचा
देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या वाट्याला जेवढी जमीन िदली त्याच्या खणुा
होत.

साक्षीदारसाक्षीदार

15 “िनयमािवरुद्ध वागल्याचा, अपराधाचा आरोप कुणावर असेल तर
त्याला दोषी ठरवायला एक साक्षीदार पुरसेा नाही. त्याने खरचे गुन्हा
केला आहे हे ठरवायला दोन िंकवा तीन साक्षीदार तरी हवेतच.

16 “अमक्याच्या हातून अपराध घडला आहे असे एखादा साक्षीदार
द्वेषबुद्धीने, मुद्दाम खोटे सांगू शकतो. 17 अशावेळी त्या दोघांनी
परमेश्वराच्या पिवत्र िनवासस्थानी जावे आिण तेथे जे याजक व
न्यायाधीश त्यावेळी असतील त्यांनी िनवाडा करावा. 18 न्यायाधीशांनी
कौशल्याने चौकशी केली पािहजे. त्यातून साक्षीदाराचा खोटारडेपणा
उघडकीला आला तर 19 मग तुम्ही त्याला िशक्षा करा. तथाकिथत
अपराध्याला जे शासन व्हावे असे त्याला वाटत होते तेच याला करा.
अशा रीतीने आपल्यामधून नीच वृत्तीचा नायनाट करा. 20 इतरांच्या
कानावर हे गेले की त्यांनाही दहशत बसेल आिण असे प्रकार करायला ते
धजावणार नाहीत.

21 “गुन्हा िजतका गभंीर स्वरुपाचा िततकीच िशक्षाही कडक असावी.
अपराध्याला शासन करताना दया दाखवण्याचे कारण नाही. कोणी
कोणाचा जीव घेतल्यास त्यालाही देहांताचे शासन द्यावे. डोळ्याबद्दल
डोळा, दाताबद्दल दात, हाताच्या बदल्यात हात आिण पायाच्या
बदल्यात पाय असा दडं करावा.

ययुदु्धनीतीद्धनीती

“तुम्ही शत्रूवर चाल करुन जाल तेव्हा त्यांचे घोडे, रथ आिण
तुमच्यापेक्षा मोठे सनै्य पाहून घाबरुन जाऊ नका. कारण
ज्याने तुम्हाला िमसरमधून बाहेर काढले तो परमेश्वर देव

तुमचा पाठीराखा आहे.
2 “तुम्ही यदु्धावर जाल तेव्हा तुमच्या याजकाने आपल्या सनै्याशी

बातचीत करावी. 3 ती अशी, ‘इस्राएल लोकहो, ऐका. तुम्ही आज
शत्रूवर चाल करुन जात आहात. तेव्हा आपले धयैर् गमावू नका. भयभीत
होऊ नका. उभारी कायम ठेवा. शत्रूला घाबरु नका. 4 कारण तुम्हाला
देव परमेश्वर ह्याची साथ आहे. शत्रू िवरुद्ध लढाई करायला तसेच िवजय
िमळवायला तो तुम्हाला मदत करणारा आहे.’

5 “मग लेवी अिधकाऱ्यांनी सनै्याला उद्धेशून असे सांगावे, ‘नवीनघर
बांधून अजून गृह प्रवेश केला नाही असा कोणी तुमच्यात आहे का? त्याने
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परत जावे. कारण तो यदु्धात प्राणाला मुकल्यास दसुरा कोणी गृहप्रवेश
करील. 6 द्राक्षमळा लावून अजून त्याची तोडणी केली नाही, फळ
चाखले नाही असा कोणी आहे काय? त्याने माघारी जावे कारण तो
यदु्धात मरण पावल्यास दसुराच कोणी त्याच्या मळ्यातील फळे खाईल.
7 तसेच, वाङिनश्चय होऊन अजून लग्न झालेले नाही असा कोणी
असल्यास त्याने परत जावे. कारण तो यदु्धात कामी आल्यास त्याच्या
वाग्दत्त वधूशी दसुरा कोणी लग्न करील.’

8 “त्या लेवी अिधकाऱ्यांनी पुढे हेही सांगावे की यदु्धाच्या भीतीने
कोणी गिलतगात्र झालेला असल्यास त्याने घरी परत जावे. नाहीतर
त्याच्यामुळे इतरांचेही अवसान गळेल. 9 अशाप्रकार ेसनै्याशी संभाषण
केल्यानतंर अिधकाऱ्यांनी सेनापतींची नेमणूक करावी.

10 “तुम्ही एखाद्या नगरावर चाल करुन जाल तेव्हा प्रथम शांततेच्या
तहाची बोलणी करुन पाहा. 11 त्यांनी तुमच्या बोलण्याला मान्यता
देऊन नगराचे दरवाजे उघडले तर तेथील सवर् प्रजा तुमची गुलाम होईल
व तुमची सेवाचाकरी करील. 12 पण त्यांनी तुमची तहाची बोलणी
फेटाळून लावली आिण ते यदु्धाला सज्ज झाले तर मग नगराला वेढा
घाला. 13 आिण तुमचा देव परमेश्वर ते तुमच्या हाती देईल तेव्हा तेथील
सवर् पुरुषांना ठार करा. 14 पण तेथील बायका, मुले, गुरढेोर ेइत्यादी
लूट स्वतःसाठी घ्या. तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या या लुटीचा
उपभोग घ्या. 15 तुमच्यापासून फार लांब असणाऱ्या व तुमच्या
प्रदेशाबाहेर असणाऱ्या नगरांबाबत असे करण्यात यावे.

16 “पण तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशातील
नगर ेतुम्ही ताब्यात घ्याल तेव्हा ितथे मात्र कोणालाही िजवंत ठेवू नका.
17 हत्ती, अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी अशा एकूण एक
सवार्ंचा तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञप्रमाणे समूळ नाश करा. 18

नाहीतर आपापल्या दवैतांची पूजा करताना ते ज्या अमगंळ गोष्टी
करतात त्या ते तुम्हाला िशकवतील आिण तसे करणे आपला देव
परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने पाप आहे.

19 “यदु्धात एखाद्या नगराला तुम्ही फार काळ वेढा घालून रािहलात
तर तेथील फळझाडांवर कुऱ्हाड चालवू नका. त्यांची फळे अवश्य खा
पण झाडे तोडू नका. त्यांच्याशी यदु्ध पुकारायला ती झाडे काही तुमची
शत्रू नाहीत. 20 पण ज्यांना फळे येत नाहीत ती झाडे तोडलीत तरी
चालतील. यदु्ध चालू असेपयर्ंत यदु्धासाठी लागणारी शस्त्र बनवायला त्या
लाकडाचा उपयोग हवा तर करा.

अज्ञातअज्ञात व्यक्तीचीव्यक्तीची हत्याहत्या

“तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशात
एखाद्याचा उघड्यावर खून झालेला आढळला आिण
मारकेऱ्याचा पत्ता लागला नाही 2 तर तुमच्यापकैी

वडीलधार ेआिण न्यायाधीश यांनी पुढे येऊन मृतदेहापासून सभोवर
पसरलेल्या गावांचे अतंर मोजावे. 3 मग जो गाव प्रेताच्या सवार्त
जवळचा असेल तेथील विडलधाऱ्यांनी आपल्या कळपातील एक गाय
िनवडावी. कधीही कामाला न जंुपलेली व अजून न व्यायलेली अशी ती
गाय असावी. 4 मग ितला वाहता झरा असलेल्या खोऱ्यांत आणावी. हे
खोर ेकधी पेरणी, नांगरणी न झालेले असावे. अशा िठकाणी त्या गायीची
मान कापावी. 5 लेवी वंशातील याजकांनी या वेळी ितथे असावे.
(आपली सेवा करुन घ्यायला आिण आपल्या वतीने लोकांना आशीवार्द
द्यायला तुमचा देव परमेश्वर ह्याने त्यांची याजक म्हणून िनवड केली आहे.
प्रत्येक वादात िंकवा मारामारीत ते िनवाडा करतील.) 6 त्या खोऱ्यात,
मृताच्या जवळच्या नगरातील वडील माणसांनी, गाय मारल्यावर ितच्या
मानेतून वाहणाऱ्या रक्ताने आपले हात धुवावे. 7 व म्हणावे ‘या व्यक्तीला
आमच्या हातून मरण आले नाही. ही घटना घडताना आम्ही पािहली
नाही. परमेश्वरा तू इस्राएलाल वाचवल ंआहेस. 8 आम्हाला तू आपलस
केल आहेस. आमचा उद्धार केला आहेस. आम्हाला शुद्ध कर. एका
िनरपराध व्यक्तीच्या हत्त्येबद्दल आम्हाला दोषी धरु नकोस. असे केले
असता त्या िनरपराध व्यक्तीच्या हत्येचे पाप या लोकांना लागणार नाही.’
9 याप्रमाणे परमेश्वराच्या दृिष्टने जे योग्य ते करुन तुम्ही आपल्यामधून
या पापाचा िनचरा करा.

ययुदु्धकद्धकैैदीदी िस्त्रयािस्त्रया

10 “शत्रूशी यदु्ध करायला गेल्यावर तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या
साहाय्याने तुम्ही शत्रूला पराभूत कराल व त्याच्या सिैनकांना बदंीवान
कराल. 11 तेव्हा बिंदवानात एखादी संुदर स्त्री पाहून ितच्याशी लग्न
करावे असे एखाद्याला वाटेल. 12 तेव्हा त्याने ितला आपल्या घरी
आणावे. ितने आपले केशवपन करावे व नखे कापावी. 13 ितचे पिहले,
यदु्धकैदीचे द्योतक असलेले वस्त्रही काढून टाकावे. आपल्या
आईवडलांपासून दरुावल्याबद्दल ितने पूणर् मिहनाभर त्याच्या घरी शोक
करावा. मग त्याने ितच्याजवळ जावे. म्हणजे तो ितचा पती व ती त्याची
पत्नी होईल. 14 पुढे त्याला ती आवडली नाही तर त्याने घटस्फोट
देऊन ितला मुक्त करावे. पण ितची िवक्री करु नये. ितला गुलाम
म्हणूनही त्याने वागवता कामा नये. कारण त्याने ितच्याशी शरीरसंबधं
ठेवला होता.

ज्यज्येेष्ठष्ठ मुलगामुलगा

15 “एखाद्याला दोन बायका असतील आिण त्याचे एकीवर दसुरीपेक्षा
जास्त प्रेम असेल. दोघींना मुले असतील. पण नावडतीचा मुलगा
सगळ्यात मोठा असेल. 16 अशा पिरिस्थतीत, आपल्या मालमत्तेची
वाटणी करताना ज्येष्ठ मुलाच्या वाटणीचे, आवडतीच्या मुलाला देऊ
नये. 17 त्याने आपल्या ज्येष्ठ पुत्राचा नावडतीचा मुलगा असला तरी
स्वीकार केला पािहजे. तसेच आपल्या एकंदर मालमत्तेतील दपु्पट वाटा
त्याला िदला पािहजे. कारण तो ज्येष्ठ पुत्र आहे. व त्यालाच जेष्ठपणाचा
हक्क आहे.

बबंडंखोरडखोर मुलगामुलगा

18 “एखाद्याचा मुलगा हट्टी अिजबात न ऐकणारा, आईबापांना न
जुमानणारा िनघतो. िशक्षा केली तरी काही फरक पडत नाही. 19

अशावेळी आईवडलांनी त्याला गावच्या चावडीवर वडीलधाऱ्यांपुढे
न्यावा. 20 त्यांनी सांगावे की, हा उद्दाम आहे. आमचे ऐकत नाही. तसेच
तो खादाड व मद्यपी आहे. 21 यावर त्या गावातील माणसांनी या
मुलाला दगडांनी मरपेयर्ंत मारावे. असे केल्याने तुम्ही हे पाप
आपल्यामधून काढून टाकाल. इस्राएलमधील इतर लोकांच्या कानावर
ही गोष्ट गेली की ते घाबरुन राहतील.

गुन्हगुन्हेेगारांचीगारांची झाडावरझाडावर टांगलटांगलेेलीली प्रेतप्रेतेे
22 “एखाद्याचा अपराध मुत्यदुडं िमळण्याइतका मोठा असेल.

अशावेळी त्याच्या देहान्ता नतंर लोक त्याचे प्रेत झाडाला टांगतील. 23

तेव्हा ते रात्रभर झाडावर टांगलेले राहू देऊ नका. त्याचिदवशी कटाक्षाने
त्याचे दफन करा. कारण झाडाला टांगलेल्या त्या मृतदेहाला देवाचा शाप
असतो. तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेली भूमी अशी िवटाळू
नका.

इतरइतर िनयमिनयम

“आपल्यापकैी कोणाचा बलै िंकवा मेंढरु मोकाट सुटलेले
आढळले तर ितकडे दलुर्क्ष न करता ते त्याच्या मालकाकडे
पोंचते करा. 2 तो मालक जवळपास राहात नसला िंकवा

कोण ते माहीत नसला तर त्या जनावराला आपल्या घरी आणा. त्याचा
मालक शोध करत आला की त्याचे त्याला परत करा. 3 कोणाचे गाढव,
कपडे िंकवा इतर कोणतीही वस्तू अशी इकडे ितकडे िदसली तरी असेच
करा. व त्या शेजाऱ्याला मदत करा.

4 “कोणाचे गाढव िंकवा बलै रस्त्यात पडलेले आढळले तर ितकडे
दलुर्क्ष करु नका. त्याला उठवून उभे राहायला मदत करा.

5 “बायकांनी पुरुषांचा िंकवा पुरुषांनी बायकोचा पेहेराव करु नये.
तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने ते िंनद्य आहे.

6 “वाटेत तुम्हाला झाडावर िंकवा जिमनीवर पक्ष्याचे घरटे आढळले
आिण मादी अडंी उबवत िंकवा िपल्लांवर बसलेली िदसली तर िपल्लांसकट
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ितला नेऊ नका. 7 हवी तर फक्त िपल्ले घ्या पण आईला सोडा. हे िनयम
पाळलेत तर तुमचे कल्याण होईल व तुम्ही िचराय ुव्हाल.

8 “नवीन घर बांधलेत तर त्याच्या छताला कठडा अवश्य करा.
म्हणजे वरुन तोल जाऊन कोणी पडल्यास त्याच्या हत्येचे पातक
तुम्हाला लागणार नाही.

यांचीयांची सांगडसांगड घालूघाल ूनयनयेे
9 “द्राक्षमळ्यात इतर धान्याचे िबयाणे पेरु नये. पेरलेत तर सारचे

वाया जाईल. धान्य आिण द्राक्ष ंयापकैी काहीच तुम्हाला वापरता येणार
नाही.

10 “बलै आिण गाढव एका नांगराला जंुपू नका.
11 “लोकर आिण ताग यांच्या िमश्र िवणीचे वस्त्र वापरु नका.
12 “वेगवेगळे धागे एकत्र करुन त्यांचे गोंडे आपल्या पांघरायच्या

वस्त्राला चारीही टोकांना लावा.

िववाहिवषयकिववाहिवषयक िनयमिनयम

13 “एखाद्या माणसाला लग्न केल्यावर बायकोशी शरीरसंबधं
ठेवल्यावर काही काळानतंर बायको आवडेनाशी झाली आिण 14 ‘मी या
बाईशी लग्न केले पण ती कुमारी नसल्याचे आमच्या शरीरसंबधंाच्या वेळी
मला आढळून आले’ असा खोटा आरोप त्याने ितच्यावर ठेवला तर
लोकांमध्ये ितची बदनामी होईल. 15 अशा वेळी त्या मुलीच्या
आईविडलांनी ितच्या कौमायार्चा पुरावा घेऊन गावच्या चावडीवर
वडीलधाऱ्या पचंाकडे जावे. 16 ‘मी या पुरुषाशी माझ्या मुलीचे लग्न
लावून िदले आहे. पण आतां ती त्याला नकोशी झाली आहे. 17 त्याने
ितच्यावर भलते सलते आरोप केले आहेत. आिण हा म्हणतो की
कौमायार्ची लक्षणे ितच्या ठायी आढळली नाहीत. पण हा घ्या माझ्या
मुलीच्या कौमायार्चा पुरावा,’ असे मुलीच्या वडलांनी तेथे सांगून, त्या
मडंळींना ती चादर दाखवावी. 18 यावर गावाच्या पचंांनी त्या नवऱ्याला
धरुन िशक्षा करावी. 19 त्याला चाळीस औसं चांदी दडं करावा. एका
इस्राएल कन्येवर ठपका ठेवून ितची बदनामी केल्याबद्दल ही रक्कम त्याने
मुलीच्या वडीलांना द्यावी. त्याने बायको म्हणून ितचा स्वीकार केला
पािहजे. तसेच जन्मभर त्याने ितचा त्याग करता कामा नये.

20 “पण बायकोबद्दल नवऱ्याने केलेला आरोप खराही असू शकतो.
ितच्या कौमायार्चा पुरावा ितचे आईवडील दाखवू शकले नाहीत तर 21

गावातील ज्येष्ठ मडंळींनी ितला आपल्या विडलांच्या घराच्या दारापाशी
आणावी आिण गावकऱ्यांनी ितला मरपेयर्ंत दगडांनी मारावे. कारण ितने
इस्राएलमध्ये ही लािजरवाणी गोष्ट केली आहे. आपल्या वडलांच्या घरी
असतानाचे ितचे वतर्न वेश्येसमान आहे. हा कलकं आपल्यामधून तुम्ही
धुवून काढलाच पािहजे.

स्वस्वैरैर वतवतर्र्नन
22 “एखाद्या पुरुषाचे दसुऱ्या िववािहत स्त्री बरोबर लैंिगक संबधं

असतील तर दोघांनाही मृत्यदुडं द्यावा. आिण इस्राएलमधून या
दरुाचाराचे िनमूलर्न करावे.

23 “एखाद्या कुमािरकेचा वाङिनश्चय झालेला असताना गावातील
दसुऱ्या एखाद्या पुरुषाने ितच्याशी लैंिगक संबधं ठेवलेले आढळले तर
24 त्या दोघांना गावाच्या वेशीपाशी भर चौकात आणून दगडांनी
मरपेयर्ंत मारावे ती दसुऱ्याची बायको होणार होती. ितच्याशी शरीरसंबधं
ठेवल्याबद्दल पुरुषाला आिण गावांत असून मदतीसाठी आरडाओरडा
केला नाही म्हणून त्या मुलीला मरपेयर्ंत दगडांनी मारावे. अशाप्रकारे
आपल्या लोकांमधून हा दरुाचार िनपटून टाकवा.

25 “पण अशा वाग्दत्त मुलीला एखाद्याने रानात गाठले आिण
ितच्यावर बलात्कार केला तर मात्र फक्त त्या पुरुषाला मारावे. 26 त्या
मुलीला काही करु नये. देहान्तशासन व्हावे असे ितने काही एक केले
नाही. कोणी आपल्या शेजाऱ्यावर चालून जाऊन त्याचा जीव घ्यावा
तसेच हे झाले. 27 त्याला ही मुलगी रानात आढळली. त्याने ितच्यावर
हात टाकला. कदािचत् ितने मदतीसाठी हाका मारल्याही असतील पण
ितच्या बचावासाठी ितथे कोणी नव्हते. तेव्हा ितला िशक्षा करु नये.

28 “िजचा वाङिनश्चय झालेला नाही अशी कुमािरका कोणाला
आढळली आिण त्याने ितच्यावर बलात्कार केला हे लोकांनी पािहल्यास
29 त्याने मुलीच्या वडीलांना वीस औसं चांदी द्यावी. आता ती त्याची
बायको झाली. कारण त्याने ितच्याशी शरीरसंबधं ठेवल्याचे पाप केले
आहे. तो आता ितचा जन्मभर त्याग करु शकत नाही.

30 “आपल्या वडलांच्या बायकोशी गमन करुन कोणी त्यांच्या
तोंडाला काळे फासू नये.”

उपासनउपासनेेतत सहभागीसहभागी होण्यािवषयीहोण्यािवषयी

“जो भग्नांड िंकवा िछन्नेंिद्रय आहे त्याला परमेश्वराच्या
उपासनेत सहभागी होण्यास मनाई आहे. 2 ज्यांच्या
आईवडीलांचा रीतसर िववाह झालेला नाही त्यानेही

उपासनेत सहभागी होऊ नये. त्याच्या दहाव्या िपढीपयर्ंत ही मनाई आहे.
3 “अम्मोनी आिण मवाबी यांनी व त्यांच्या पुढच्या दहा िपढ्यांनीही

इस्राएलांबरोबर उपासनेत सामील होवू नये. 4 कारण तुमच्या
िमसरपासूनच्या प्रवासात तुम्हाला अन्नपाणी देण्यास त्यांनी नकार िदला
होता. तसेच बलामला पसेै चारुन त्यांनी त्याला तुम्हांला शाप द्यायला
लावले. (मेसोपोटेिमयातील पथोर नगरामधला बौर याचा बलाम हा
मुलगा.) 5 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने मात्र बलामचे ऐकले नाही. उलट त्या
शापाचे रुपांतर आशीवार्दात केले. कारण तुमचा देव परमेश्वर याचा
तुमच्यावर लोभ आहे. 6 या अम्मोनी िंकवा मवाबी लोकांबरोबर कधीही
सलोखा करु नका. तुम्ही िजवंत असेपयर्ंत त्यांच्याशी मतै्री करु नका.

इस्राएलींनीइस्राएलींनी कोणालाकोणाला आपलआपलेे म्हणावम्हणावेे?
7 “अदोमी लोकांचा कधीही ितरस्कार करु नका. कारण ते तुमचे

आप्त आहेत. तसेच िमसरींचा द्वेष करु नका. कारण त्यांच्या देशात तुम्ही
उपर ेहोतात. 8 अदोमी आिण िमसरी यांच्या ितसऱ्या िपढीपासूनच्या
लोकांना इस्राएलांबरोबर परमेश्वराच्या प्राथर्नेत सहभागी व्हायला हरकत
नाही.

ससैनै्यातीलन्यातील शुिचताशुिचता

9 “यदु्धावर छावणीत असताना जे जे म्हणून अशुद्धकारक त्यापासून
दरू राहा. 10 एखाद्याला रात्री स्वप्नावस्था झाल्यास त्याने छावणीच्या
बाहेर जावे. छावणीत राहू नये. 11 मग संध्याकाळी स्नान करावे. आिण
सूयार्स्त झाल्यावरच परत छावणीत यावे.

12 “प्रातिर्वधींसाठी छावणीच्या बाहेर एक जागा असावी. 13

आपल्या शस्त्रास्त्रांबरोबरच खणण्यासाठी म्हणून एक कुदळ असावी.
प्रातिर्वधीस बसण्यापूवीर् एक खड्डा खणावा व िवधी आटोपल्यावर त्यावर
माती पसरुन तो झाकून टाकावा. 14 कारण तुमच्या संरक्षणासाठी
आिण तुमच्याहातून शत्रूचा पराभव करण्यासाठी तुमचा देव परमेश्वर
तुमच्या बरोबरच राहणार आहे. तेव्हा छावणी पिवत्र असावी. नाहीतर
काही िकळसवाण्या गोष्टी पाहून तो तुम्हांला सोडून जायचा.

इतरइतर िनयमिनयम

15 “एखादा गुलाम कधी त्याच्या मालकाकडून पळून जाऊन
तुमच्याकडे आला तर त्याला मालकाच्या स्वाधीन करु नका. 16

त्याला तुमच्या वेशीमध्ये हव्या त्या गावात राहू द्या. त्याला जाच करु
नका.

17 “इस्राएलच्या स्त्रीपुरुषांपकैी कोणीही देवळातील वेश्या होऊ नये.
18 पुरुष िंकवा स्त्रीवेश्येच्या कमाईचा पसैा तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या
पिवत्र िनवासस्थानी, नवस फेडण्याच्या कामासाठी वापरला जाणार
नाही याची दक्षता घ्या. कारण तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने अशा
व्यक्ती ितरस्करणीय आहेत.

19 “आपल्या इस्राएल बांधवांपकैी कोणाला काही उसने िदल्यास
त्यावर व्याज लावू नका. पसैा, अन्नधान्य िंकवा कोणत्याही व्याजी
लावता येण्यासारख्या गोष्टीवर व्याज आकारु नका. 20 परक्याकडून
व्याज घेतले तरी चालेल. पण आपल्याच बांधवाला व्याज लावू नका. हे
िनयम पाळलेत तर, ज्या प्रदेशात तुम्ही राहणार आहात तेथे हाती
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घेतलेल्या प्रत्येक कायार्त तुम्हांला तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा आशीवार्द
िमळेल.

21 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याला नवस बोललात तर तो फेडायला
उशीर करु नका. कारण तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला त्याचा जाब
िवचारील. नवस फेडला नाहीत तर पाप लागेल. 22 पण नवस बोललाच
नाहीत तर पाप लागणार नाही. 23 जे वचन तुम्ही देता ते पाळत जा. देव
काही तुम्हाला ‘नवस बोला’ असे म्हणत नाही. तुम्ही स्वखशुीने तो
बोलता तेव्हा त्याप्रमाणे वागा.

24 “दसुऱ्याच्या द्राक्षमळ्यातून जात असताना वाटल्यास हवी िततकी
द्राके्ष खा पण टोपलीत घालून बरोबर घेऊन जाऊ नका. 25 कोणाच्या
शेतातून जाताना धान्याची कणसे खडूुन खाऊ शकता पण िवळ्याने
कापून नेऊ नका.

“एखाद्याला लग्नानतंर आपल्या बायकोच्या संबधंाने एखादी
न आवडणारी गुप्त गोष्ट कळाली व ती त्याला आवडेनाशी
झाली तर त्याने ितला घटस्फोट िलहून द्यावा. मग ितला

घराबाहेर काढावे. 2 त्याच्या घरातून बाहेर पडल्यावर हवे तर ितने दसुरे
लग्न करावे. 3 त्यातून समजा असे झाले की या नवऱ्याचीही ितच्यावर
इतराजी झाली आिण त्याने ितला घटस्फोट िदला तर मात्र त्याने ितला
सोडल्यावर पुन्हा पिहल्या नवऱ्याने ितच्याशी लग्न करु नये. िंकवा हा
दसुरा नवरा वारला तरी पिहल्या नवऱ्याने पुन्हा ितच्याशी लग्न करु नये.
कारण ती आता भ्रष्ट झालेली आहे. ितच्याशी पिहल्या नवऱ्याने पुन्हा
लग्न करणे हे तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने िंनद्य आहे. तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या या प्रदेशात असे पाप करु नका.

5 “एखाद्याचे नुकतेच लग्न झाले असेल तर त्याला सनै्यात मोिहमेवर
पाठवू नये. तसेच त्याच्यावर िवशेष कामिगरी सोपवू नये. नववधूला
सुखी ठेवण्यासाठी वषर्भर घरीच राहण्याची मोकळीक त्याला द्यावी.

6 “कोणाला काही उसने िदल्यास त्याबद्दल जाते िंकवा जात्याची
तळी तारण म्हणून ठेवून घेऊ नये. नाहीतर त्याच्या तोंडचा घासच
काढून घेतल्यासारखे होईल.

7 “कोणी आपल्या इस्राएली बांधवाला पळवले आिण गुलाम म्हणून
त्याची िवक्री केली तर त्या पळवणाऱ्या माणसाला ठार करावे व
आपल्यामधून अशा दषु्कृत्याचे िनमर् ूलन करावे.

8 “कोणाला महारोग झाल्याचे आढळले तर लेवी याजकाने
सांिगतलेल्या सवर् गोष्टींचे काटेकोर पालन करा. माझ्या आजे्ञप्रमाणे
याजक सांगतील, ते ऐका. 9 िमसरमधून बाहेर पडल्यावर पुढच्या
प्रवासात िमयार्मेचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने काय केले ते चांगले लक्षात
असू द्या.

10 “तुम्ही कोणाला कजर् द्याल तेव्हा तारण िमळवायला त्याच्या घरात
िशरु नका. 11 बाहेरच थांबा. मग तो आत जाऊन गहाण ठेवण्याची
वस्तू घेऊन येईल. 12 तो फार गरीब असला तर दसुर ेकाहीच
त्याच्याजवळ गहाण ठेवण्यासारखे नसल्यामुळे आपले गरम कपडे
आणील. तर ते रात्रभर तुम्ही स्वतःजवळ ठेवू नका. 13 त्याला रोजच्या
रोज संध्याकाळ झाली की देत जा म्हणजे त्याला पुरसेे अथंरुन पांघरुण
िमळेल. त्याबद्दल तो तुम्हाला दवुा देईल. तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या
दृष्टीने हे तुमचे वागणे न्यायीपणाचे व उिचत होय.

14 “तुमच्याकडे काम करणाऱ्या गरीब आिण गरजू नोकरांचे शोषण
करु नका. मग तो इस्राएली बांधव असो की तुमच्या गावात राहणारा
कोणी परकीय असो. 15 त्याला रोज सूयार्स्तापूवीर् त्याचा रोजगार देत
जा. कारण हातावर पोट असल्यामुळे त्याचा उदरिनवार्ह या पशैावरच
होतो. तुम्ही मजुरी िदली नाहीत तर तो परमेश्वराकडे आपले गाऱ्हाणे
सांगेल आिण तुम्ही पापाचे धनी व्हाल.

16 “मुलांच्या वागणकुीची िशक्षा म्हणून आईवडलांना देहान्तशासन
होऊ नये. तसेच आईवडलांच्या दषु्कृत्याची सजा म्हणून मुलांना ठार
करु नये. ज्याच्या त्याच्या दषु्कृत्याची सजा ज्याला त्याला िमळावी.

17 “गावातील परकीय आिण अनाथ यांना उिचत वागणूक िमळावी.
िवधवेचा कपडालत्ता गहाण ठेवून घेऊ नये. 18 िमसरमध्ये तुम्ही गरीब
गुलाम होतात आिण तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हाला तेथून सोडवून
मुक्त केले हे लक्षात ठेवा. दीन दबुळ्यांशी असे वागा हे मी एवढ्यासाठी
तुम्हाला सांगत आहे.

19 “शेतातील पीक कापताना एखादी पेंढी ितथेच रािहली तर ती
आणायला परत जाऊ नका. अनाथ, उपर ेिवधवा ह्यांच्यासाठी ती राहू
द्या. त्यांना थोडे धान्य िमळाले तर तुम्हांला तुमच्या प्रत्येक कायार्त
तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा आशीवार्द िमळेल. 20 जतैून वृक्षांची
फळांसाठी झाडणी कराल तेव्हा डहाळ्यांमध्ये कुठे फळे रािहली आहेत
का हे पुन्हा पुन्हा तपासू नका. उरलेली फळे अनाथ, परकीय, िवधवा
यांच्यासाठी राहू द्या. 21 द्राक्षमळ्यातून द्राके्ष खडुताना उरली सुरली
द्राके्षही त्यांच्यासाठीच राहू द्या. 22 तुम्हीही िमसरमध्ये गरीब गुलाम
होता म्हणून मी तुम्हाला हे करायला सांगत आहे. त्याची आठवण ठेवा
आिण गिरबांसाठी एवढे करा.

“दोन व्यिक्तमधं्ये वाद झाल्यास त्यांनी न्याय मागण्यासाठी
न्यायाधीशांकडे जावे. वादाचा िनवाडा न्यायाधीश करील. 2

दोषी व्यिक्त फटक्यांच्या िशके्षला पात्र ठरल्यास
न्यायाधीशाने त्याला पालथे पाडावे व आपल्या समक्ष त्याला फटके
मारुन घ्यावेत. फटक्यांची संख्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात असावी. 3

चाळीस फटक्यांच्यावर कोणालाही िशक्षा होऊ नये. त्याच्यापेक्षा अिधक
मारल्यास त्याचा जीव तुमच्या लेखी, महत्त्वाचा नाही असा त्याचा अथर्
होईल.

4 “धान्याची मळणी करताना बलै धान्यात तोंड घालील या भीतीने
त्याच्या मुसक्या बांधू नका.

5 “दोन भाऊ एकत्र राहात असले आिण त्यातला एक मूलबाळ
व्हायच्या आधीच वारला तर त्याच्या बायकोने कुटंुबाबाहेरच्या कोणा
परपुरुषाशी लग्न करु नये. िदरानेच ितच्याशी लग्न करावे व िदराचे कतर्व्य
बजावावे. 6 यानतंर ितला जो पिहला मुलगा होईल त्याने ितच्या मृत
पतीचे नाव पुढे चालवावे. म्हणजे त्याचे नाव इस्राएलमधून नामशेष
होणार नाही. 7 त्या मृत व्यक्तीच्या भावाने आपल्या िवधवा भावजयीशी
लग्न करण्याचे नाकारले तर ितने गावाच्या वेशीपाशी वडीलधाऱ्या
पचंांकडे जावे व सांगावे की आपला िदर त्याच्या भावाचे नाव
इस्राएलमध्ये राखायला राजी िदसत नाही. िदराच्या कतर्व्याला
अनुसरुन तो माझ्याशी वागत नाही. 8 अशावेळी पचंानी त्याला
बोलावून त्याच्याशी बोलावे. यावरही तो ऐकायला तयार नसेल,
ितच्याशी लग्न करायला तयार नसेल 9 तर सवार्ंसमोर त्याच्यापुढे येऊन
ितने त्याच्या पायातला जोडा काढावा. त्याच्या तोंडावर थुकावे आिण
म्हणावे, ‘जो कोणी आपल्या भावाचा वंश वाढवत नाही त्याचे असेच
करावे.’ 10 ‘जोडा काढून घेतलेल्याचे घराणे,’ अशी मग त्याची
इस्राएलभर ख्याती होईल.

11 “दोन पुरुषांच्या मारामारीमध्ये त्यातील एकाची बायको आपल्या
नवऱ्याच्या मदतीसाठी मध्ये पडली असता ितने दसुऱ्याचे नाजूक इिंद्रय
पकडू नये. 12 तसे केल्यास दयामाया न दाखवता ितचा हात तोडावा.

13 “बनावट तराजू वापरुन लोकांची फसवणूक करु नये. वजने अती
जड िंकवा अती हलकी नसावीत. 14 आपल्या जवळची मापे फार मोठी
िंकवा फार लहान असू नयेत. 15 आपली वजने मापे अचूक आिण योग्य
असावीत. म्हणजे तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशात
तुम्ही दीघर्काळ राहाल. 16 खोट्या वजनमापांनी लोकांची फसवणूक
करणाऱ्यांचा, अनुिचत वागणाऱ्यांचा तुमचा परमेश्वर देव ितरस्कार करतो.

अमालअमालेेकांचाकांचा नाशनाश करावाकरावा

17 “तुम्ही िमसरमधून येत असताना अमालेक येथील लोक
तुमच्याशी कसे वागले ते आठवा. 18 त्यांना देवािवषयी आदर नव्हता.
तुम्ही दमले भागलेले असताना त्यांनी तुमच्यावर हल्ला केला. दमून मागे
पडलेल्या तुमच्यातील दबुर्ळांना त्यांनी ठार केले. 19 म्हणून
अमालेकांची आठवण सुद्धा तुम्ही पृथ्वीच्या पाठीवरुन पुसून टाकली
पािहजे. देव तुम्हाला देणार असलेल्या प्रदेशात प्रवेश केल्यावर तुम्ही हे
अमंलात आणा. इतर शत्रूंपासून तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हांला
िवसावा िदल्यावर अमालेकांचा न िवसरता समाचार घ्या.
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पिहलपिहलेे उत्पन्नउत्पन्न

“लौकरच तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला देणार
असलेल्या प्रदेशात पाऊल टाकून तेथील जिमनीचा ताबा
घेऊन, तेथे राहाल. 2 तेथील परमेश्वराने िदलेल्या

शेतजिमनीचे सवर् उत्पन्न गोळा कराल. तेव्हा पिहले पीक टोपल्यात
भरुन त्या घेऊन तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िनवडलेल्या त्याच्या पिवत्र
िनवासस्थानी जा. 3 त्यावेळी जो याजक असेल त्याच्याकडे जाऊन
सांगा की परमेश्वराने आमच्या पूवर्जांना आम्हांला जमीन देण्याचे वचन
िदले होते. त्याप्रमाणे मी येथे पोहोंचलो आहे, हे सांगायला मी तुमचा देव
परमेश्वर ह्याच्या दारी आलो आहे!

4 “मग तो याजक तुमच्या हातून ती टोपली घेईल. तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्या वेदीसमोर तो ती खाली ठेवील. 5 तेव्हा तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर
ह्यासमोर असे म्हणावे, ‘आमचा पूवर्ज हा भटकणारा अरामी होता, तो
खाली िमसरमध्ये जाऊन रािहला. ितथे पोहोंचला तेव्हा त्याचा पिरवार
लहान होता. पण िमसरमध्ये त्याचे महान व सामथ्यर्शाली राष्ट्र  बनले. 6

तेथे िमसरी लोकांनी आम्हाला वाईट वागणूक िदली. आम्हाला गुलाम
बनवले. जबरदस्तीने कष्टाच्या कामाला जंुपले व छळ केला. 7 मग
आम्ही परमेश्वर जो आमच्या पूवर्जांचा देव ह्याचा धावा केला. त्यांच्या
बद्दलची गाऱ्हाणी सांिगतली. परमेश्वराने आमचे ऐकले. त्याने आमचा
त्रास, आमचे कष्ट आिण छळ त्याने पािहले. 8 मग त्याने आपल्या प्रचंड
सामथ्यार्ने आम्हाला िमसरमधून बाहेर आणले. तेव्हा त्याने मोठे
चमत्कार प्रताप दाखवले आिण उत्पात घडवले. 9 आिण येथे आम्हाला
आणून ही दधुामधाचे पाट वाहणारी भूमी आम्हाला िदली. 10 आता हे
परमेश्वरा, त्या भूमीतील पिहले उत्पन्न आम्ही आणले आहे.’

“मग तो उत्पन्नाचा वाटा परमेश्वरासमोर ठेवून परमेश्वराला वंदन करा.
11 त्यानतंर सवर्जण एकत्र भोजन करा. तुम्हाला व तुमच्या कुटंुिबयांना
तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या कृपेने जे जे चांगले िमळाले त्याबद्दल आनदं
व्यक्त करा. यात लेवी आिण गावातील परकीय यांनाही सामील करुन
घ्या.

12 “दर ितसर ेवषर् हे दशांश देण्याचे वषर् होय. यावषीर् आपल्या
उत्पन्नाचा दहावा िहस्सा लेवी, गावातील परकीय िवधवा अनाथ यांना
द्या म्हणजे तेही तृप्त होतील. 13 या वेळी तुमचा देव परमेश्वर ह्याला सांगा
की माझ्या घरातून मी हा उत्पन्नाचा पिवत्र िहस्सा आणला आहे. लेवी,
परकीय, िवधवा, अनाथ या सवार्ंना द्यायचे ते मी िदले आहे. तुझ्या सवर्
आज्ञांचे न चुकता पालन केले आहे. कोणत्याही आजे्ञचे उल्लंघन केलेले
नाही. 14 मी द:ुखी मनःिस्थतीत यातील काही खाल्लेले नाही. तसेच
अशुद्ध असताना यातील काही खाल्लेले नाही. मृतांना यातील काही
अपर्ण केले नाही. मी तुझे ऐकले आहे. तुझ्या आज्ञांप्रमाणे वागलो आहे.
15 आता तू तुझ्या पिवत्र िनवासस्थानातून, स्वगार्तून आम्हा इस्राएल
लोकांना आशीवार्द दे. आम्हाला िदलेल्या भूिमला आशीवार्द दे. ही
दधुामधाची रलेचेल असलेली भूमी आम्हाला द्यायचे तू आमच्या
पूवर्जांना कबूल केले होतेस.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या आज्ञांचआज्ञांचेे पालनपालन कराकरा

16 “तुम्ही हे सवर् िनयम व िवधी पाळावे अशी तुमचा देव परमेश्वर
ह्याची तुम्हाला आज आज्ञा आहे. ते सवर् तुम्ही मनःपूवर्क पाळा. 17

परमेश्वर हाच तुमचा देव असे आज तुम्ही म्हणाला आहात. त्याच्या
मागार्ने चालायचे तुम्ही मान्य केले आहे. त्याच्या िशकवणीनुसार वागायचे
त्याचे िनयम व आज्ञा पाळायचे तुम्ही वचन िदले आहे. तो जे जे सांगेल
त्याप्रमाणे आचरण ठेवायचे तुम्ही कबूल केले आहे. 18 परमेश्वराने आज
तुम्हाला पूवीर् सांिगतल्याप्रमाणे आपली खास प्रजा म्हणून आपलेसे केले
आहे. माझ्या सवर् आज्ञा पाळाव्या असेही तुम्हाला त्याने सांिगतले आहे.
19 इतर सवर् राष्ट्र ांपेक्षा तो तुम्हाला महान करणार आहे. तो तुम्हाला
प्रशसंा, नावलौिकक, सन्मान बहाल करील. आिण त्याच्याच
सांगण्याप्रमाणे तुम्ही त्याची खास प्रजा व्हाल.”

लोकांसाठीलोकांसाठी स्मारकस्मारक िशलािशला

मोशे आिण इस्राएलमधील वडीलधार ेलोकांशी बोलले. मोशे
म्हणाला, “आज मी देणार असलेल्या सवर् आज्ञा पाळा. 2

तुमचा देव परमेश्वर देणार असलेल्या प्रदेशात तुम्ही लौकरच
यादेर्न नदी ओलांडून जाणार आहात. त्यािदवशी मोठ्या िशला उभारा.
त्यांना िगलावा करा. 3 त्यावर या आज्ञा आिण िशकवण िलहून काढा.
यादेर्न नदी उतरुन जाल त्या िदवशी हे करा. नतंरच परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे, तो देणार असलेल्या त्या धनधान्यसंपन्न भूमीत
पाऊल टाका. परमेश्वर, तुमच्या पूवर्जांचा देव ह्याने हा प्रदेश तुम्हाला
देण्यासाठी वचन िदले आहे.

4 “यादेर्न नदी ओलांडून गेल्यावर माझ्या आजच्या आज्ञा पाळा.
एबाल पवर्तावर या िगलावा केलेल्या िशला उभारा. 5 तसेच तुमचा देव
परमेश्वर ह्यासाठी दगडी वेदी तयार करा. दगड फोडण्यासाठी लोखडंी
हत्यार वापरु नका. 6 वेदी अखडं, न घडलेल्या दगडाची असावी. आिण
त्यावर होमबली अपर्ण करा. 7 तेथे शांत्यापर्णांचे यज्ञ करुन भोजन
करा. सवर्जण आनदंाने एकत्र जमून हे करा. 8 मग िशलांवर ही वचन
सुवाच्य अक्षरात िलहा.”

शापवाणीलाशापवाणीला लोकांचीलोकांची मान्यतामान्यता

9 मोशे आिण याजक इस्राएल लोकांशी बोलले. मोशे म्हणाला, “हे
इस्राएला, शांत रहा! आिण ऐक! आज तू तुझा देव परमेश्वर ह्याच्या
प्रजेतील झालास. 10 तेव्हा तो सांगतो त्याप्रमाणे वागा. मी आज देतो
त्या त्याच्या आज्ञा आिण िनयम पाळा.”

11 त्याच िदवशी मोशेने लोकांना हे ही सांिगतले, 12 “ते यादेर्न नदी
पार करुन जातील तेव्हा िशमोन, लेवी, यहूदा, इस्साखार, योसेफ व
बन्यामीन यांनी आशीवार्द देण्यासाठी गिरज्जीम डोंगरावर उभे राहावे. 13

तसेच रऊबेन, गाद, आशेर, जबुलून, दान व नफताली यांनी शाप वाचून
दाखवण्यासाठी एबाल डोंगरावर उभे राहावे.

14 “लेवींनी सवार्ंना मोठ्याने असे सांगावे,
15 “‘मूतीर् घडवून ितची गुप्तपणे स्थापना करणारा शािपत असो. या मूतीर्
म्हणजे कोणा कारािगराने लाकूड, दगड िंकवा धातू यांच्यापासून
घडवलेल्या असतात. परमेश्वराला अशा गोष्टींचा ितटकारा आहे!’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
16 “नतंर लेवींनी लोकांना सांगावे ‘आपल्या आईवडीलांचा अनादर
दाखवणारी कृत्ये करतो तो शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
17 “परत लेवींनी म्हणावे, ‘शेजाऱ्याच्या शेताची हद्द दाखवणारी खूण जो
सरकवतो तो शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
18 “लेवींनी म्हणावे, ‘आंधळ्याला फसवून त्याचा रस्ता चुकवणारा
शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
19 “लेवींनी म्हणावे, ‘परकीय, अनाथ, आिण िवधवा यांच्याबाबतीत
न्यायीपणाने न वागणार ेशािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
20 “लेवींनी म्हणावे, ‘वडीलांच्या बायकोशी (सख्ख्या िंकवा सावत्र
आईशी) शरीरसंबधं ठेवून वडीलांच्या तोंडाला काळे फासणारा शािपत
असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
21 “लेवींनी म्हणावे, ‘पशूशी लैंिगक संबधं ठेवणारा शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
22 “लेवींनी म्हणावे, ‘सख्क्या अथवा सावत्र बिहणीशी लैंिगक संबधं
ठेवणारा शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी ‘आमेन’ म्हणावे.
23 “लेवींनी म्हणावे, ‘सासूशी लैंिगक संबधं ठेवणारा शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे ‘आमेन.’
24 “लेवींनी म्हणावे, ‘दसुऱ्याचा खून करणारा तो जरी पकडला गेला
नाही तरी शािपत असो.’
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“तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे ‘आमेन.’
25 “लेवींनी म्हणावे, ‘िनरपराध व्यक्तीला ठार मारण्यासाठी जो पसेै घेतो
तो शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे ‘आमेन.’
26 “लेवींनी म्हणावे, ‘जो ही िनयमशास्त्राची वचने मान्य करीत नाही,
आचरणात आणत नाही तो शािपत असो.’
“तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे ‘आमेन.’

आज्ञापालनाबद्दलआज्ञापालनाबद्दल आशीवार्दआशीवार्द

“आज, मी िदलेल्या सवर् आज्ञा तुम्ही काळजीपूवर्क
पाळल्यात तर तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला पृथ्वीवरील सवर्
राष्ट्र ांपेक्षा उच्चस्थानी नेईल. 2 तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे

ऐकलेत तर तुम्हांला हे आशीवार्द िमळतील:
3 “तुम्हाला तुमच्या नगरात
आिण शेतात परमेश्वराचे आशीवार्द िमळतील.

4 परमेश्वराच्या आशीवार्दाने
तुम्हाला भरपूर मुलेबाळे होतील.
त्याच्या आशीवार्दाने
तुमची भूमी सफल होईल.
तुमच्या पाळीव प्राण्यांना परमेश्वराच्या आशीवार्दाने
भरपूर िपल्ले होतील
व ह्या वासरा-करडांवर परमेश्वराचे आशीवार्द राहतील.

5 तुमच्या धान्याच्या टोपल्या आिण िपठाच्या पराती परमेश्वराच्या
आशीवार्दाने
सदोिदत भरलेल्या राहतील.

6 तुम्ही आत याल आिण बाहेर जाल तेव्हा तुम्हाला
सदासवर्काळ परमेश्वराचा आशीवार्द िमळेल.
7 “तुमच्यावर चाल करुन येणाऱ्या शत्रूला पराभूत करण्यास तुम्हाला

परमेश्वराचे साहाय्य होईल. एका वाटेने आलेला शत्रू सात वाटांनी
सरैावरैा पळत सुटेल.

8 “परमेश्वराच्या कृपेने तुमची कोठार ेभरलेली राहतील. तुम्ही हाती
घेतलेल्या कायार्त त्याचे आशीवार्द िमळतील. तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हाला जो देश देत आहे त्यात तुमची भरभराट होईल. 9 परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे आचरण ठेवलेत आिण त्याच्या आज्ञा पाळल्यात तर
आपल्या वचनाला जागून तो तुम्हाला आपली पिवत्र प्रजा करुन घेईल.
10 परमेश्वराच्या नावाने तुम्ही ओळखले जाता हे पािहल्यावर इतर
राष्ट्र ातील लोकांना तुमचा धाक वाटेल.

11 “परमेश्वराने द्यायचे कबूल केलेल्या या देशात तुम्हाला भरपूर
संतती होईल. गाईचे िखल्लार वाढेल. पीक चांगले येईल. 12 आपले
आशीवार्दाचे भांडार तो तुमच्यासाठी खलेु करील. योग्यवेळी तुमच्या
भूमीवर पाऊस पडेल. तुमच्या सवर् कामात त्याचे आशीवार्द िमळतील.
तुम्ही इतर राष्ट्र ांना कजर् द्याल पण तुम्हाला कजर् काढावे लागणार नाही.
13 आज मी सांिगतलेल्या तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या आज्ञांप्रमाणे
वागलात तर तुम्ही नेते व्हाल, अनुयायी होणार नाही, उच्चस्थानी जाल,
तळाला जाणार नाही. तेव्हा काळजीपूवर्क या िनयमांचे पालन करा. 14

या िशकवणीपासून परावृत होऊ नका. डावी उजवी कडे वळू नका. इतर
दवैतांची उपासना करु नका.

आज्ञाभआज्ञाभंगंाबद्दलगाबद्दल शापशाप

15 “पण तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे ऐकले नाहीत, त्याच्या ज्या आज्ञा
आिण िवधी मी आज सांगत आहे त्यांचे पालन केले नाहीत तर पुढील
सवर् वाईट गोष्टी तुमच्याबाबतीत घडतील.

16 “नगरात आिण शेतात
तुम्ही शािपत व्हाल.

17 तुमच्या धान्याच्या टोपल्या आिण िपठाच्या पराती शािपत होतील
आिण त्या िरकाम्या राहतील.

18 परमेश्वराच्या शापाने
तुम्हाला फार संतती होणार नाही,
जिमनीत पीक चांगले येणार नाही,

गुराढोरांचे िखल्लार फार वाढणार नाही.
वासर-ेकरडे शािपत होतील.

19 बाहेर जाताना आिण आत येताना
परमेश्वर तुम्हाला शाप देईल.
20 “तुम्ही दषु्कृत्ये करुन परमेश्वरापासून परावृत झालात तर

तुमच्यावर संकटे कोसळतील. हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात अडचणी
येतील व तुम्ही हताश व्हाल. तुमचा िवनािवलबं समूळ नाश होईपयर्ंत हे
चालेल. परमेश्वराच्या मागार्पासून िवचिलत होऊन तुम्ही भलतीकडे
गेल्यामुळे असे होईल. 21 जो प्रदेश काबीज करायला तुम्ही जात
आहात तेथून तुम्ही पूणर्पणे नष्ट होईपयर्ंत परमेश्वर तुम्हाला भयकंर
रोगराईने ग्रस्त करील. 22 परमेश्वर तुम्हाला रोग, ताप, सूज यांनी िशक्षा
करील. उष्णता भयकंर वाढेल आिण अवषर्ण पडेल. िपके होरपळून
आिण कीड पडून करपून जातील. तुमचा नाश होईपयर्ंत ही संकटे
तुमच्या पाठीस लागतील. 23 आकाशात ढग िदसणार नाही. आकाश
लखलखीत िपतळेसारखे तप्त आिण पायाखालची जमीन लोखडंासारखी
घट्ट होईल. 24 परमेश्वर पाऊस पाडणार नाही. आकाशातून फक्त धूळ
आिण वाळू यांचा वषार्व होईल. तुमचा नाश होईपयर्ंत हे चालेल.

25 “शत्रू तुम्हांला पराभूत करतील. शत्रूवर तुम्ही एका िदशेने चढाई
कराल आिण सात िदशांनी पळ काढाल. तुमच्यावरील संकटे पाहून
पृथ्वीवरील इतर लोक भयभीत होतील. 26 तुमच्या प्रेतांवर जगंली
श्र्वापदे आिण पक्षी ताव मारतील आिण त्यांना हुसकावून लावायला
कोणी असणार नाही.

27 “परमेश्वराने पूवीर् िमसरच्या लोकांना गळवांनी पीिडत केले तसेच
तो यावेळी तुम्हाला करील. गळवे, वाहणारी खरुज, सतत कंड सुटणारा
नायटा अशा गोष्टींनी तो तुम्हांला शासन करील. 28 वेड, अधंत्व,
भांबावलेपण यांनी तुम्ही ग्रस्त व्हाल. 29 भर िदवसा आंधळ्यासारखे
चाचपडत चालाल. प्रत्येक कामात अपयशाचे धनी व्हाल. लोक तुम्हाला
एकसारखे नागवतील, दखुावतील. आिण तुम्हाला कोणी त्राता राहणार
नाही.

30 “तुमचे िजच्याशी लग्न ठरले आहे, ितचा उपभोग दसुरा कोणी
घेईल. तुम्ही घर बांधाल पण त्यात राहणार नाही. द्राक्षमळा लावाल पण
त्याचे फळ तुम्हाला िमळणार नाही. 31 लोक तुमच्यादेखत तुमच्या
गायी कापतील पण त्याचे मांस तुम्हाला खायला िमळणार नाही. तुमची
गाढवे लोक पळवून नेतील आिण परत करणार नाही. तुमच्या शेळ्या
मेंढ्या शत्रूच्या हाती जातील आिण तुम्हाला कोणी सोडवणारा नाही.

32 “तुमच्या मुला-मुलींचे इतर लोक अपहरण करतील. िदवसामागून
िदवस तुम्ही त्यांचा शोध घ्याल. वाट पाहता पाहता तुमचे डोळे
िशणतील. पण ती सापडणार नाहीत. आिण देव तुमच्या मदतीला येणार
नाही.

33 “तुमच्या जिमनीचे उत्पन्न आिण तुमच्या साऱ्या श्रमाचे फळ एखादे
अपिरिचत राष्ट्र  बळकावेल. लोक तुमची उपेक्षा करतील. 34 जे दृष्टीस
पडेल त्याने तुम्ही चक्रावून जाल. 35 तुमच्या गुडघ्यांवर, पायांवर,
पावलांपासून डोक्यापयर्ंत सवर् शरीरावर ठसठसणारी बरी न होणारी
गळवे उठतील. अशा रीतीने परमेश्वर तुम्हाला शासन करील.

36 “तुम्ही तुमच्या पूवर्जांनी कधी न पािहलेल्या अशा देशात तुमची व
तुमच्या राजाची रवानगी परमेश्वर करील. तुम्ही तेथे काष्ठ पाषाणाच्या
अन्य देवतांची पूजाअचार् कराल. 37 तुमच्यावर येणारी संकटे पाहून
तेथील लोक िवस्मयचिकत होतील. त्यांच्या चेष्टेचा आिण िंनदेचा तुम्ही
िवषय व्हाल.

अपयशाचाअपयशाचा शापशाप

38 “तुमच्या शेतात भरपूर पीक येईल पण त्यातले तुमच्या पदरात
थोडेच पडेल. कारण बरचेसे टोळधाड फस्त करील. 39 तुम्ही द्राक्षमळा
लावून त्यात खूप मेहनत कराल. पण द्राक्ष ंिंकवा द्राक्षारस तुम्हाला
िमळणार नाही. कारण कीड ते खाऊन टाकील. 40 तुमच्या जिमनीत
जतैून वृक्ष िजकडे ितकडे येतील पण त्यांचे तेल मात्र तुम्हाला िमळणार
नाही. कारण फळ जिमनीवर गळून, तेथेच सडून जातील. 41 तुम्हाला
मुल-ंबाळं होतील पण ती तुम्हाला लाभणार नाहीत. त्यांचे अपहरण
होईल. 42 टोळधाडीने तुमच्या झाडांचे, शेतातील उभ्या िपकाचे
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नुकसान होईल. 43 तुमच्या गावात राहाणाऱ्या परकीयांची उन्नती होईल
आिण तुमची अधोगती होईल. 44 ते तुम्हाला कजर् देतील, तुमच्याजवळ
त्यांना उसने द्यायला काही असणार नाही. सवर् शरीरावर मस्तकाचे
िनयतं्रण असते त्याप्रमाणे ते तुमच्यावर िनयतं्रण ठेवतील. तुम्ही जणू
तूच्छ बनून राहाल.

45 “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने जे सांिगतले ते तुम्ही ऐकले नाही,
त्याच्या आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन केले नाही तर हे सवर्शाप तुमचा
नायनाट होईपयर्ंत तुमचा िपच्छा पुरवतील. 46 तुम्हाला व तुमच्या
वंशजांना हे परमेश्वराचे शाप कायमचे भोवतील. ते पाहून इतर लोक
आश्चयर्चिकत होतील.

47 “सवर् तऱ्हेची समृद्धी असताना तुम्ही आनदंाने व उत्सािहत मनाने
तुमचा देव परमेश्वर ह्याची सेवा केली नाही म्हणून 48 परमेश्वराने
पाठिवलेल्या शत्रूसमोर तुम्हाला नतमस्तक व्हावे लागेल. तुम्ही तहान
भूकेने गांजलेले दीन, सवर् तऱ्हेने वंिचत असे व्हाल. परमेश्वर तुमच्या
मानेवर जोखडं ठेवील. ते तुम्हाला बाजूला करता येणार नाही. तुमच्या
अतंापयर्ंत ते तुम्हांला वागवावे लागेल.

शत्रूशत्र ूराष्टराष्ट्र्र ाचााचा शापशाप

49 “दरूच्या राष्ट्र ातील शत्रूला परमेश्वर तुमच्यावर पाठवील. त्यांची
भाषा तुम्हाला समजणार नाही. गरुडांसारखे ते झेपावत येतील. 50 ते
कू्रर असतील. वृद्धांचा ते मान राखणार नाहीत. लहानांना दया
दाखवणार नाहीत. 51 तुमची जनावर ेआिण तुम्ही काढलेले पीक ते
नेतील. तुम्ही नष्ट होईपयर्ंत ते तुमची लूट करतील. धान्य, द्राक्षारस,
तेल, गुरढेोर,े शेळ्यामेंढ्या काही म्हणता काही तुम्हाला उरणार नाही.

52 “ते राष्ट्र  तुमच्या नगरांना वेढा घालून हल्ला करील. आपल्या
नगराभोवती असणारी उंच आिण भक्कम तटबदंी आपले रक्षण करील
असे तुम्हाला वाटेल. पण ती तटबदंी कोसळून पडेल. तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हांला देणार असलेल्या प्रदेशातील तुमच्या सवर् नगरांना शत्रू वेढा
घालेल. 53 तुम्हाला फार यातना भोगाव्या लागतील. शत्रू वेढा घालून
तुमची रसद तोडेल. त्यामुळे तुमची उपासमार होईल. तुम्ही भुकेने
व्याकुळ होऊन, तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या पोटी घातलेल्या
मुलाबाळांनाच तुम्ही खाल.

54 “तुमच्यामधील अत्यतं संवेदनशील आिण हळव्या मनाचा
माणूससुध्दा कू्रर बनेल, मग इतरांची काय कथा! क्रौयार्ने त्याची नजर
इतरांकडे वळेल. आपली िप्रय पत्नी, अजून िजवंत असलेली मुले ही
त्यातून सुटणार नाहीत. 55 खायला काहीच िशल्लक उरणार नाही तेव्हा
तो आपल्या मुलांचाच घास करले. आिण त्या मांसात तो कोणालाही-
अगदी आपल्या घरातल्यांनाही-वाटेकरी होऊ देणार नाही. शत्रूच्या
वेढ्यामुळे आिण छळामुळे असे िवपरीत घडेल.

56 “तुमच्यामधील अितशय कोमल ह्रदयाची आिण नाजूक बाईसुद्धा
कू्रर बनेल. नाजुकपणाची कमाल म्हणजे आजतागायत ितने चालायला
जिमनीवर पावलेही टेकवली नसतील. पण आता आपला प्राणिप्रय पती,
आपली लाडकी मुले यांच्याबद्दलही ती िनषु्ठर होईल. 57 पण लपूनछपून
मुलाला जन्म देऊन ते नवजात बालक व प्रसूितसमयी बाहेर पडणार ेसवर्
काही ती भुकेने व्याकुळ झाल्यामुळे खाऊन टाकील. जेव्हा तुमचा शत्रू
तुमच्या शहरांना वेढा घालील आिण यातना सहन करायला लावील,
त्यावेळी वरील सवर् वाईट गोष्टी घडून येतील.

58 “या ग्रंथातील सवर् िशकवण व आज्ञा तुम्ही पाळा. प्रतापी आिण
िवस्मयकारी तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा आदर करा. याप्रमाणे आचरण
ठेवले नाहीत तर 59 तुमच्यावर व तुमच्या वंशजांवर संकटे कोसळतील,
भयकंर रोगराई पसरले. 60 अशा रोगराईला आिण उपद्रावांना तुम्ही
िमसरमध्ये तोंड िदलेले आहे. त्यांची तुम्हाला धास्ती वाटत असे. त्या
सगळ्यातून तुम्हाला पुन्हा जावे लागेल. 61 या ग्रंथात नसलेले उपद्रव
आिण रोगसुद्धा परमेश्वर तुमच्या मागे लावील. तुमचा समूळ नाश
होईपयर्ंत तो हे करील. 62 आकाशातील ताऱ्यांइतके तुम्ही संख्येने
िवपुल असलात तरी तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे न ऐकल्यामुळे त्यापकैी
फारच थोडे िशल्लक राहाल.

63 “तुमची भरभराट करायला आिण तुमची संख्या वाढवायला जसा
त्याला आनदं वाटत होता तसाच आनदं त्याला तुमचा नाश करायला

आिण तुम्हांला रसातळाला न्यायला वाटेल. तुम्ही जो देश काबीज
करायला जात आहात तेथून तुम्हाला हुसकावून लावले जाईल. 64

परमेश्वर तुम्हाला पृथ्वीच्या या टोकापासून त्या टोकापयर्ंत सवर्
लोकांमध्ये िवखरुन टाकील. तेथे तुम्ही काष्ठपाषाणाच्या मूतीर्ची
उपासना कराल. तुम्हाला आिण तुमच्या पूवर्जांना माहीत नसलेल्या
खोट्यानाट्या देवांची उपासना कराल.

65 “या इतर राष्ट्र ांमध्ये तुम्हाला शांती लाभणार नाही. परमेश्वर तुमचे
मन काळजीने पोखरुन टाकील. तुमचे डोळे शीणतील तुम्ही बेचनै व्हाल.
66 तुम्ही नेहमी संकटग्रस्त आिण धास्तावलेले राहाल. तुम्हाला
िजवाची खात्री वाटणार नाही. रात्रंिदवस तुम्ही झुरणीला लागाल. 67

सकाळी तुम्ही म्हणाल, ‘ही रात्र असती तर बर!े’ आिण रात्री म्हणाल, ‘ही
सकाळ असती तर िकती बर!े’ तुमच्या मनातील भीती आिण डोळ्यांना
िदसणाऱ्या गोष्टी यामुळे असे होईल. 68 परमेश्वर तुम्हाला जहाजातून
पुन्हा िमसरला पाठवील. जेथे तुम्हाला पुन्हा कधी परतून जावे लागणार
नाही असे मी म्हणालो होतो तेथे परमेश्वर तुमची रवानगी करील.
िमसरमध्ये तुम्ही शत्रूंचे दास म्हणून स्वतःची िवक्री करु बघाल पण
कोणीही तुम्हाला िवकत घेणार नाही.”

मवाबातीलमवाबातील करारकरार

इस्राएलांशी होरबे पवर्ताजवळ परमेश्वराने पिवत्र करार केला
होता. त्याखेरीज, मवाबात आणखी एक पिवत्र करार
करायची परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली. तो हा पिवत्र करार

होय.
2 मोशेन सवर् इस्राएलांना जवळ बोलावले. तो त्यांना म्हणाला,

“िमसरमध्ये परमेश्वराने जे जे केले ते सवर् तुम्ही पािहले आहे. फारो,
त्याचे सेवक आिण त्याचा देश यांचे परमेश्वराने काय केले ते तुम्ही पािहले
आहे. 3 ती संकटे, चमत्कार आिण िवस्मयकारक गोष्टी तुम्ही पािहल्या
आहेत. 4 पण नेमके काय झाले हे तुम्हांला आजही समजू शकलेले
नाही. तुम्ही जे पािहलेत आिण ऐकलेत त्याचे खर ेआकलन परमेश्वराने
तुम्हाला होऊ िदलेले नाही. 5 परमेश्वराने तुम्हांला वाळवंटातून चाळीस
वषेर् चालवले. पण एवढ्या कालावधीत तुमचे कपडे िवरले नाहीत की
जोडे िझजले नाहीत. 6 तुम्हीं भाकरी खाल्ली नाही की द्राक्षारस अथवा
मद्य प्यायले नाही. पण परमेश्वराने तुमची काळजी वािहली. हा परमेश्वरच
तुमचा देव आहे हे तुम्हांला कळावे म्हणून त्याने असे केले.

7 “तुम्ही येंथे आलात आिण हेशबोनचा राजा सीहोन आिण बाशानचा
राजा ओग आपल्यावर चढाई करुन आले. पण आपण त्यांचा पराभव
केला. 8 त्यांचा देश आपण घेऊन तो रऊबेनी, गादी व मनश्शेचे अधेर्
घराणे यांना ते इनाम म्हणून िदला. 9 या करारातील सवर् आज्ञा तुम्ही
पाळल्यात तर तुम्हाला सवर् कायार्त असेच यश िमळत राहील.

10 “आज तुम्ही सवर्जण म्हणजेच तुमच्यातील अमंलदार वडीलधार,े
प्रमुख आिण सवर् इस्राएल तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्यासमोर उभे आहात.
11 तुमची बायकामुले तसेच लाकूड तोड्यापासून पाणक्यापयर्ंत
तुमच्यातील सवर् उपर ेहे ही इथे आहेत. 12 तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्याशी करारबद्ध व्हायला तुम्ही इथे जमलेले आहात. परमेश्वर
तुमच्याशी पिवत्र करार करणार आहे. 13 त्याद्वार ेतो तुम्हांला आपली
खास प्रजा करणार आहे आिण तो तुमचा परमेश्वर बनणार आहे. त्याने हे
तुम्हांला आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब या तुमच्या पूवर्जांना कबूल
केले आहे. 14 हा शपथपूवर्क पिवत्र करार फक्त आपल्याशी-आज इथे
उपिस्थत असलेल्यांबरोबरच नव्हे तर आज आपल्यामध्ये या िठकाणी
हजर नसलेल्या आपल्या वंशजांसाठीही आहे. 16 आपण िमसरमध्ये
कसे राहात होतो ते तुम्हांला आठवत आहेच. वेगवेगळ्या राष्ट्र ातून
येथपयर्ंतचा आपण प्रवास कसा केला याचीही तुम्हांला आठवण आहे.
17 त्या लोकांच्या लाकूड, पाषाण, चांदी, सोने यापासून बनवलेल्या
आपल्याला ितरस्करणीय असलेल्या मूतीर्ही पािहल्यात. 18 आपल्या
परमेश्वर देवापासून परावृत होऊन त्यांच्या दवैतांच्या भजनी लागलेला
कोणी पुरुष, बाई, एखादे कुटंुब िंकवा कूळ येथे नाही ना याची
खात्रीकरुन घ्या. अशी माणसे िवषवल्लीसमान असतात.

19 “एखादा हे बोलणे ऐकूनही, ‘मी मला हवे तेच करणार. माझे
काहीही वाकडे होणार नाही’ असे स्वतःचे समाधान करुन घेत असेल.
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पण त्याने हे लक्षात ठेवावे की त्याचा त्याला त्रास तर होईलच पण
सुक्याबरोबर ओले ही जळते या न्यायाने िनरपराध्यांनाही त्रास होईल.
20 परमेश्वर अशा माणसाला क्षमा करणार नाही. परमेश्वराचा त्याच्यावर
कोप होईल. इतर सवर् इस्राएलापासून अलग करुन परमेश्वर त्याची
नाविनशाणी पुसून टाकील. या ग्रंथातील सवर् शापांचा प्रत्यय त्या
माणसाला स्वतःच्या बाबतीत येईल. या िनयमशास्त्राच्या ग्रंथातील
कराराचा हा एक भाग आहे.

22 “या देशाची कशी वाट लागली हे पुढे तुमचे वंशज आिण दरूदरूच्या
देशातील परकीय पाहतील. या देशातील िवपत्ती आिण परमेश्वराने
पसरवलेले रोग ते पाहतील. 23 येथील भूमी गधंक आिण खार
यांच्यामुळे जळून वरैाण होईल. ितच्यात गवताचे पाते देखील उगवणार
नाही. सदोम, गमोरा, अदमा व सबोयीम ही शहर ेपरमेश्वराच्या कोपाने
उद्ध्वस्त झाली तसेच या देशाचे होईल.

24 “‘परमेश्वराने या देशाचे असे का केले? त्याचा एवढा कोप का
झाला?’ असे इतर राष्ट्र ातील लोक िवचारतील. 25 त्याचे उत्तर असे की,
आपल्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर याच्याशी केलेला करार इस्राएलांनी
धुडकावून लावल्यामुळे परमेश्वराचा त्यांच्यावर कोप झाला. िमसरमधून
या लोकांना बाहेर आणल्यावर परमेश्वराने त्यांच्याशी पिवत्र करार केला
होता तो यांनी मोडला. 26 हे इस्राएल इतर दवैतांची पूजा करु लागले.
यापूवीर् त्यांना हे देव माहीत नव्हते. तसेच इतर दवैतांची पूजा करु नये
असे परमेश्वराने त्यांना बजावले होते. 27 म्हणून त्यांच्यावर तो कु्रद्ध
झाला व या ग्रंथातील शापवाणी त्यांच्या बाबतीत खरी करुन दाखवली.
28 क्रोधायमान होऊन परमेश्वराने त्यांचे या देशातून उच्चाटन केले व
आज ते जेथे आहेत तेथे त्यांची रवानगी केली?

29 “काही गोष्टी आमचा देव परमेश्वर ह्याने गुप्त ठेवलेल्या आहेत. त्या
फक्त त्यालाच माहीत. पण हे बाकी सवर् त्याने उघड केले आहे.
आपल्याला व आपल्या पुढील िपढ्यांसाठी िशकवण देऊन ती िनत्य
पाळायला सांिगतले आहे.

इस्राएलांचइस्राएलांचेे आपल्याआपल्या भूमीतभूमीत पुनरागमनपुनरागमन

“मी सांिगतलेल्या या सवर् गोष्टी तुमच्याबाबतीत घडतील.
आशीवार्द तसेच शापही खर ेहोतील. तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हांला इतर राष्ट्र ांमध्ये हद्दपार करील. तेव्हा तुम्हांला या

सवर् गोष्टींची आठवण होईल. 2 तेव्हा तुम्ही तुमचे वंशज तुमचा देव
परमेश्वर ह्याचा धावा कराल. त्याला मनःपूवर्क शरण जाल. आिण मी
आज िदलेल्या सवर् आज्ञांचे नीट पालन कराल. 3 तेव्हा तुमचा देव
परमेश्वर तुमच्यावर प्रसन्न होईल, आिण तो तुम्हांला मुक्त करील. तुमची
त्याने जेथे जेथे पांगापांग करुन टाकली होती तेथून तो तुम्हाला परत
आणील. मग ते देश िकती का लांबचे असेनात! 5 पुन्हा आपल्या
पूवर्जांच्या देशात तुम्ही याल आिण तो देश तुमचा होईल. परमेश्वर तुमचे
कल्याण करील आिण पूवर्जांना िमळाले त्यापेक्षा िकतीतरी अिधक
तुम्हांला िमळेल. पूवीर् कधी नव्हती एवढी तुमची लोकसंख्या वाढेल. 6

तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला व तुमच्या पूवर्जांना आपल्याकडे वळवील
आिण त्याच्यावर तुम्ही मनःपूवर्क प्रेम कराल व सुखाने जगाल.

7 “मग त्या संकटांनी तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या शत्रूंना जेरीला
आणील. कारण ते तुमचा द्वेष करुन तुम्हाला अडचणीत आणायचा
प्रयत्न करतील. 8 आिण तुम्ही पुन्हा परमेश्वराचे ऐकाल. आज मी देत
असलेल्या सवर् आज्ञा तुम्ही पाळाल. 9 मी तुम्हाला सवर् कायार्त यश
देईल. त्याच्या आशीवार्दाने तुम्हाला भरपूर संतती होईल. गायांना भरपूर
वासर ेहोतील. शेतात भरघोसपीक येईल. तुमचा देव परमेश्वर तुमचे भले
करील. तुमच्या पूवर्जांप्रमाणेच तुमचे कल्याण करण्यात त्याला आनदं
वाटेल. 10 पण तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याने सांिगतल्याप्रमाणे
आचरण ठेवले पािहजे. िनयमशास्त्रातील ग्रंथात सांिगतलेल्या आज्ञा व
िनयम यांचे कसोशीने पालन केले पािहजे. संपूणर् अतंःकरणाने व संपूणर्
जीवाने तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अनुसरले पािहजे. तर तुमचे कल्याण
होईल.

जीवनजीवन कीकी मरणमरण

11 “जी आज्ञा मी आता तुम्हांला देत आहे ती पाळायला फारशी
अवघड नाही. ती तुमच्या आवाक्याबाहेर नाही. 12 ती काही स्वगार्त
नाही, की आम्ही ती पाळावी म्हणून कोण स्वगार्त जाऊन ती
आमच्यापयर्ंत आणील व आम्हांला ऐकवील? असे तुम्हांला म्हणावे
लागणार नाही. 13 ती समुद्रापलीकडे नाही. ‘आम्ही ती पाळावी म्हणून
कोण समुद्र पार करुन जाईल व तेथून आणून आम्हांला ऐकवील?’ असे
म्हणावे लागणार नाही. 14 हे वचन तर अगदी तुमच्याजवळ आहे. ते
तुमच्याच मुखी आिण मनी वसत आहे. म्हणून तुम्हांला ते पाळता येईल.

15 “आज मी तुमच्यापुढे जीवन आिण मृत्यू, चांगले आिण वाईट हे
पयार्य ठेवले आहेत. 16 तुमच्या परमेश्वर देवावर प्रेम करा, त्याच्या
मागार्ने जा व त्याच्या आज्ञा, िनयम पाळा अशी माझी तुम्हांला आज्ञा
आहे. म्हणजे तुम्ही जो प्रदेश आपलासा करायला जात आहात तेथे
दीघर्काळ राहाल, तुमच्या देशाची भरभराट होईल, तुम्हांला तुमचा देव
परमेश्वर ह्याचे आशीवार्द िमळतील. 17 पण तुम्ही परमेश्वराकडे पाठ
िफरवलीत, त्याचे ऐकले नाहीत, इतर दवैतांचे भजनपूजन केलेत तर 18

मात्र तुमचा नाश ठरलेलाच हे मी तुम्हांला बजावून सांगतो. यादेर्न नदी
पलीकडच्या प्रदेशात मग तुम्ही फार काळ राहणार नाही.

19 “आज स्वगर् आिण पृथ्वीच्या साक्षीने मी तुम्हाला जीवन आिण
मृत्यू या दोहोतून एकाची िनवड करायला सांगत आहे. जीवनाचा पयार्य
स्वीकारलात तर आशीवार्द िमळेल. दसुऱ्याची िनवड केलीत तर शाप
िमळेल. तेव्हा जीवनाची िनवड करा म्हणजे तुम्ही व तुमची मुलेबाळे
िजवंत राहातील. 20 तुमचा देव परमेश्वर ह्याजवर प्रेम करा. त्याच्या
आज्ञा पाळा. त्याला सोडू नका. कारण परमेश्वर म्हणजेच जीवन. तसे
केलेत तर अब्राहाम, इसहाक, व याकोब या तुमच्या पूवर्जांना वचन
िदल्याप्रमाणे परमेश्वर तुम्हांला त्या प्रदेशात दीघार्यषु्य देईल.”

नवानवा ननेेताता यहोशवायहोशवा

मग मोशेने सवर् इस्राएलांना ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 2 तो
म्हणाला, “मी आता एकशेवीस वषार्चा आहे. माझ्याने आता
तुमचे नेतृत्व होत नाही. िशवाय ‘यादेर्न नदीपलीकडे जायचे

नाही असे,’ परमेश्वरानेही मला सांिगतले आहे. 3 तुमचा देव परमेश्वर हा
तुम्हांला साथ देईल. तुमच्यासाठी तो इतर राष्ट्र ांना पराभूत करील.
त्यांच्याकडून तुम्ही त्या प्रदेशाचा ताबा घ्याल. पण परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे यहोशवा तुमचे नेतृत्व करील.

4 “अमोऱ्यांचे राजे सीहोन आिण ओग यांचा परमेश्वराने संहार केला.
तसेच तो याही वेळी तुमच्यासाठी करील. 5 या राष्ट्र ांचा पराभव
करण्यात परमेश्वराचे तुम्हाला साहाय्य होईल. पण त्यावेळी, मी सांिगतले
तसे तुम्ही वागले पािहजे. 6 शौयर् दाखवा. खबंीर पणाने वागा. त्या
लोकांची भीती बाळगू नका! कारण प्रत्यक्ष तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या
बरोबर आहे. तो तुम्हाला अतंर देणार नाही, तुमची साथ सोडणार नाही”

7 मग मोशेने यहोशवाला बोलावले. सवार्ंसमक्ष त्याला सांिगतले,
“खबंीर राहा आिण शौयर् गाजव. या लोकांच्या पूवर्जांना परमेश्वराने जी
भूमी द्यायचे कबूल केले आहे, तेथे तू त्यांना नेणार आहेस. ती काबीज
करायला या इस्राएलांना तू मदत कर. 8 परमेश्वर तुमच्या सोबतीला
तुमच्यापुढेच चालणार आहे. तो तुम्हाला सोडून जाणार नाही, तुम्हाला
अतंर देणार नाही. तेव्हा खचून जाऊ नका आिण िनभर्य व्हा.”

मोशमोशेे िशकवणिशकवण िलहिलहूूनन काढतोकाढतो

9 नतंर मोशेने सवर् िनयमशास्त्र िलहून याजकांना िदले. हे याजक लेवी
वंशातील होते. परमेश्वराच्या कराराचा पिवत्र कोश वाहण्याचे काम त्यांचे
होते. इस्राएलच्या विडलधाऱ्या लोकांनाही मोशेने हे िनयमशास्त्र िदले.
10 मग मोशे वडीलधाऱ्या लोकांशी बोलला. तो म्हणाला, “दर सात
वषार्ंच्या अखेरीला म्हणजेच कजर् माफीच्या ठरािवक वषीर् मडंपाच्या
सणाच्या वेळी ही िशकवण तुम्ही सवार्ंना वाचून दाखवा. 11 यावेळी सवर्
इस्राएलांनी तुमचा देव परमेश्वर ह्याने त्याच्यासाठी िनवडलेल्या पिवत्र
िनवासस्थानी जमावे. तेव्हा त्यांना ऐकू जाईल अशा पद्धतीने तुम्ही हे
िनयमशास्त्र वाचून दाखवावे. 12 पुरुष, बायका, लहान मुले, गावातील
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परकीय अशा सवार्ंना यावेळी एकत्र आणावे. त्यांनी ही िशकवण ऐकावी,
परमेश्वर देवाचा आदर करावा. िशकवणीचे जीवनात आचरण करावे. 13

ज्या पुढच्या िपढीला ही िशकवण माहीत नव्हती त्यांना ती माहीत होईल.
लौकरच तुम्ही जो देश आपलासा करायला चालला आहात तेथे ही
मुलेबाळेही तुमचा देव परमेश्वर ह्यच िवषयी आदर बाळगतील.”

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे मोशमोशेे वव यहोशवालायहोशवाला बोलावतोबोलावतो

14 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुझा मृत्यू आता समीप आला आहे.
यहोशवाला घेऊन दशर्नमडंपात ये. म्हणजे मी त्याला आज्ञा देईन.”
तेव्हा मोशे व यहोशवा दशर्न मडंपात गेले.

15 दशर्न मडंपाच्या प्रवेशद्वारी असलेल्या मेघस्तभंात परमेश्वर प्रगट
झाला. 16 तो मोशेला म्हणाला, “तू आता लौकरच मरण पावशील व
आपल्या पूवर्जांना भेटशील. तेव्हा हे लोक माझ्यापासून परावृत्त होतील.
ते माझ्याशी केलेला पिवत्र करार मोडतील. माझी साथ सोडून त्या
देशातील इतर खोट्या दवैतांची पूजा करायला लागतील. 17 तेव्हा
माझा त्यांच्यावर कोप होऊन मी त्यांना सोडून जाईन. मी त्यांना मदत
करायचे नाकारल्याने त्यांचा नाश होईल. त्यांना अनेक अडचणींना
सामोर ेजावे लागेल. त्यांच्यावर संकटे कोसळतील. तेव्हा ते म्हणतील
की आपल्याला परमेश्वराची साथ नाही म्हणून आपल्यावर आपत्ती येत
आहेत. 18 पण त्यांनी इतर दवैतांची पूजा केल्याने, दषु्कृत्ये केल्यामुळे
मी त्यांना मदत करणार नाही.

19 “तेव्हा तुम्ही हे गीत िलहून घ्या व इस्राएल लोकांना िशकवा.
त्यांच्याकडून ते तोंडपाठ करुन घ्या. म्हणजे इस्राएल लोकांिवरुद्ध ही
माझ्याबाजूने साक्ष राहील. 20 त्यांच्या पूवर्जांना कबूल केलेल्या भूमीत
मी त्यांना नेणार आहे. ही भूमी दधुामधाने समृद्ध आहे. तेथे त्यांची
अन्नधान्याची चंगळ होईल. ते संपन्न जीवन जगतील. पण मग ते इतर
दवैतांकडे वळतील व त्यांची पूजा करतील. माझ्यापासून ते परावृत
होतील व कराराचा भगं करतील. 21 त्यामुळे त्यांच्यावर आपत्ती
कोसळतील. त्यांना अनेक अडचणी येतील. त्याही वेळी हे गीत
त्यांच्यामुखी असेल आिण त्यांच्या चुकीची साक्ष त्यांना पटेल. मी त्यांना
त्या भूमीत अजून नेलेले नाही. पण त्यांच्या मनात तेथे गेल्यावर काय
काय करायचे या बद्दल जे िवचार चालू आहेत ते मला अगोदरच माहीत
आहेत.”

22 तेव्हा त्याचिदवशी मोशेने ते गीत िलहून काढले, आिण इस्राएल
लोकांना ते िशकवले.

23 मग नूनचा मुलगा यहोशवा याला परमेश्वर म्हणाला, “िंहमत धर,
खबंीर राहा. मी वचनपूवर्क देऊ केलेल्या प्रदेशात तू या इस्राएलांना
घेऊन जाशील. मी तुझ्याबरोबर राहील.”

मोशमोशेे इस्राएलांनाइस्राएलांना सावधसावध करतोकरतो

24 मोशेने सवर् िशकवण काळजीपूवर्क िलहून काढल्यावर 25 लेवींना
आज्ञा िदली. (लेवी म्हणजे परमेश्वर कराराचा कोश वाहणार ेलोक.) मोशे
म्हणाला, 26 “हा िनयमशास्त्राचा ग्रंथ घ्या आिण परमेश्वराच्या कराराच्या
कोशात ठेवा. तुमच्यािवरुद्ध हा साक्ष राहील. 27 तुम्ही फार ताठर
आहात हे मला माहीत आहे. तुम्ही आपलाच ठेका चालवता. मी
तुमच्याबरोबर असतानाही तुम्ही परमेश्वरािवरुद्ध बडं केले आहे. तेव्हा
माझ्यामागेही तुम्ही तेच कराल. 28 तुमच्या कुळातील अमंलदार व
महाजन यांना येथे बोलवा. स्वगर् आिण पृथ्वीच्या साक्षीने त्यांना मी चार
गोष्टी सांगीन. 29 माझ्या मृत्यूनतंर तुम्ही दरुाचरण करणार आहात हे
मला माहीत आहे. मी सांिगतलेल्या मागार्पासून तुम्ही ढळणार आहात.
त्यामुळे भिवष्यात तुमच्यावर संकटे कोसळतील. कारण परमेश्वराने
िनिषद्ध म्हणून सांिगतलेल्या गोष्टी तुम्ही करणार आहात. तुमच्या
दषु्कृत्याने तुम्ही परमेश्वराचा राग ओढवून घ्याल.”

मोशमोशेेचचेे गीतगीत
30 सवर् इस्राएल लोक एकत्र जमल्यावर मोशेने हे संपूणर् गीत

त्यांच्यासमोर म्हटले

“हे आकाशा, ऐक मी काय म्हणतो ते.
वसंुधर ेऐक शब्द माझ्या मुखातले.

2 पजर्न्याप्रमाणे माझ्या बोधाचा वषार्व होईल.
तो बोध असेल जिमनीवरुन खळाळणाऱ्या पाण्यासारखा.
िहरवळीवर िझमिझमणाऱ्या पावसासारखा.
झाडाझुडुपांवर पडणाऱ्या पावसाच्या सरींसारखा.

3 घोषणा करीन मी परमेश्वराच्या नावाची.
तुम्हीही परमेश्वराची महती गा!

4 “तो आहे दगुर्
आिण त्याची कृती पिरपूणर्!
कारण चोखाळतो तो उिचत मागर्!
देवच खरा आिण िवश्वासू
न्यायी आिण सरळ.

5 तुम्ही त्याची मुले नाहीत.
तुमची पापे त्याला मळीन करतील.
तुम्ही लबाड आहात.

6 मूखर् आिण िनबर् ुद्ध जन हो,
परमेश्वराशी असे वागता?
तो तर तुमचा िपता,
िनमार्ता कतार् आिण धतार् तोच.

7 “आठवा पूवीर् काय घडले
ते अनेक वषार् पूवीर् काय काय झाले
ते ध्यानात आणा आपल्या बापाला िवचारा, तो सांगेल.
महाजनांना िवचारा, ते सांगतील.

8 परात्पर देवाने लोकांची िवभागणी केली, राष्ट्र ा राष्ट्र ांमध्ये.
प्रत्येक राष्ट्र ाला स्वततं्र भूभाग िदला.
देवाने इस्राएल सीमा आखल्या.
देवदतूांइतकी राष्ट्र े त्याने बनिवली.

9 परमेश्वराचा वाटा त्याचे लोक होय.
याकोब परमेश्वराचा आहे.

10 “याकोब (इस्राएल) त्याला सापडला वाळवंटात
भणभणत्या वाऱ्याच्या वरैाण प्रदेशात.
परमेश्वराने त्याला आपल्या कवेत घेतले
आिण डोळ्यात तेल घालून त्याला सांभाळले.

11 इस्राएलाला परमेश्वर गरुडासारखा आहे.
गरुड पक्षीण आपल्या िपलांना उडायला िशकवताना घरट्यातून

ढकलते.
त्यांच्या संरक्षणाथर् त्यांच्याबरोबर तीही उडते.
िपले पडली झडली तर धरता यावे म्हणून पखं पसरते
आिण पखंावर बसवून त्यांना सुरिक्षत जागी आणते.
तसा परमेश्वर इस्राएलला जपतो.

12 परमेश्वरानेच इस्राएलला पुढे आणले.
दसुरा कोणी देव मदतीला नव्हता.

13 परमेश्वराच्याच पुढाकाराने त्याने या डोंगराळ प्रदेशाचा ताबा
घेतला.
मग याकोबाने शेतात भरपूर पीक घेतले.
परमेश्वराने त्याला खडकातून मध िदला,
त्या कठीण खडकातून त्याच्यासाठी तेलही काढले.

14 गाईम्हशींचे, शेळ्यामेंढ्याचे लोणी, आिण दधू, पुष्ट मेंढ्या व कोकर,े
बाशानचे उत्तम प्रतीचे बकर,े
उत्कृष्ट गहू हे परमेश्वराने त्यांना िदले.
द्राक्षाची लाल मिदराही इस्राएलांनो, तुम्ही प्यायलात.

15 “पण यशुरुन (इस्राएल) माजला आिण उन्मत्त बलैासारखा लाथा
झाडू लागला.
खाऊन िपऊन तो धष्ट पुष्ट झाला!
आिण त्याने आपल्या कत्यार् देवाचा त्याग केला!
आपले तारण करणारा दगुार्सारखा परमेश्वर तुच्छ मानला.

16 परमेश्वराच्या या प्रजेने इतर दवैतांची पूजा करायला सुरुवात केली
आिण परमेश्वराची इष्यार् जागवली.
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मूतीर् त्याला मान्य नाहीत, तर या लोकांनी मूतीर् केल्या व परमेश्वराचा
कोप ओढवला.

17 खर ेदेव नव्हेत अशा दवैतांना त्यांनी यज्ञापर्णे केली.
अपिरिचत दवैतांची पूजा केली.
आपल्या पूवर्जांना पूवीर् कधी माहीत नसलेल्या दवैतांची पूजा केली.

18 आपल्या िनमार्णकत्यार्चा दगुार्चा त्यांनी त्याग केला.
जीवनदायी परमेश्वराला ते िवसरले.

19 “परमेश्वराने हे पािहले व आपल्या प्रजेचा िधक्कार केला.
कारण प्रजेनेच त्याला कु्रद्ध केले होते!

20 तो म्हणाला, ‘मी आता त्यांच्यापासून तोंड िफरवतो.
त्यांचा शेवट कसा होणार आहे
ते मला माहीत आहे.
ही माणसे बडंखोर आहेत.
अभ्यास न करणाऱ्या मुलांप्रमाणे आहेत.

21 मूतीर्पूजा करुन यांनी माझा कोप ओढवला.
मूतीर् म्हणजे देव नव्हेत.
क्षुल्लक मूतीर् करुन त्यांनी मला कु्रद्ध केले.
तेव्हा त्यांना मत्सर वाटेल असे मी करीन.
जे एकसंध राष्ट्र  नाही अशा लोकांमाफर् त, मूढ राष्ट्र ाच्या योगे मी यांना

इष्येर्स पेटवीन.
22 माझा क्रोध धगधगणाऱ्या अग्नीप्रमाणे आहे.
अधोलोकाच्या तळापयर्ंत तो जाळत जातो.
पृथ्वी व ितच्यावरील वनस्पती,
पवर्तांचे पायथे यांनाही तो भस्मसात करतो.

23 “‘मी इस्राएलांवर संकटे आणील.
त्यांच्यावर मी माझ्या बाणांचा नेम धरीन.

24 भुकेने ते कासावीस होतील.
भयकंर रोगराईने ते नेस्तनाबूत होतील.
वन्यपशू त्यांच्यावर सोडीन.
िवषारी साप व सरपटणार ेप्राणी त्यांना दशं करतील.

25 रस्त्यावर सनै्य त्यांना मारले
व घरात ते भयभीत होतील.
तरुण पुरुष, िस्त्रया, लहानमुले
व वृद्ध सवार्ंना सनै्य ठार करले.

26 “‘लोकांच्या स्मृतीतून ते पुसले जातील इतका मी
या इस्राएलांचा नाश केला असता.

27 पण त्यांचा शत्रू काय म्हणेल हे
मला माहीत आहे.
आम्ही आमच्या सामथ्यार्ने िंजकलो.
“इस्राएलांचा नाश काही परमेश्वरामुळे झाला नाही,
अशी ते बढाई मारतील.”’

28 “इस्राएल राष्ट्र  िवचारशून्य आहे,
त्याला समज म्हणून नाहीच.

29 ते शहाणे असते
तर त्यांना समजले असते.
त्यांनी पुढच्या पिरणामांचा िवचार केला असता.

30 एक माणूस हजारांचा पाठलाग करु शकेल काय?
दोघेजण दहाहजारांना सळो की पळे करुन सोडू शकतील का?
परमेश्वरानेच या जमावला आपल्या
शत्रूच्या हवाली केले तरच ते शक्य आहे.
खदं्या दगुार्समान असणाऱ्या परमेश्वराने
त्यांना गुलामांसारखे िवकले तरच असे घडेल.

31 आपल्या शत्रूंचा ‘दगुर् ’ म्हणजे परमेश्वर आपल्या अभेद्य
िकल्यासारख्या परमेश्वराच्या तोडीचा नाही
हे तेही कबूल करतात.

32 सदोम आिण गमोरा येथल्याप्रमाणे शत्रूंचे द्राक्षमळे
आिण शेते जिमनदोस्त केली जातील.
33 त्यांची द्राके्ष कडू जहर आिण द्राक्षारस सापाच्या िवषारी

गरळासमान आहे.
34 “परमेश्वर म्हणतो, ‘अथार्त ही िशक्षा सध्या मी राखून ठेवली आहे.

माझ्या भांडारात ती बिंदस्त ठेवली आहे.
35 अनवधानाने त्यांच्याहातून काही
दषु्कृत्ये घडायची मी वाट पाहात आहे.
त्यांनी काही वावगे केले की
त्यांचा संकटकाळ आलाच म्हणून समजा मी त्यांना िशक्षा करीन.’

36 “परमेश्वर आपल्या प्रजेची कसोटी पाहील.
आपल्या सेवकांवर दया दाखवील.
पण गुलाम तसेच स्वततं्र यांना तो सत्ताहीन,
असहाय्य करुन सोडील.

37 परमेश्वर म्हणेल, ‘कोठे आहेत ते खोटे देव?
तुम्ही आश्रयासाठी ज्याच्याकडे धाव घेतलीत तो कुठे आहे तुमचा

“दगुर्?”
38 त्या खोट्या दवैतांनी
तुमच्या यज्ञातील लोणी तेवढे गट्ट केले,
तुम्ही अपर्ण केलेल्यातील द्राक्षारस प्राशन केला.
तेव्हा त्या दवैतांनीच उठून याव तुमच्या रक्षणाला!

39 “‘तेव्हा आता पाहा, मीच खरा आिण एकमेव देव आहे.
अन्य कोणी नाही.
लोकांचा तारक मी
आिण मारकही मीच,
त्यांना घायाळ करणारा
मी आिण त्यातून बर ेकरणाराही मीच.
माझ्या समथर् हातांमधून कोणीही कोणालाही सोडवू शकत नाही!

40 आकाशाकडे बाहू उभारुन मी हे वचन देत आहे.
मी सनातन आहे हे सत्य असेल तर या गोष्टी ही खऱ्या होतील.

41 माझी लखलखती
तलवार परजून
मी शत्रूंना शासन करीन.
ते याच िशके्षला पात्र आहेत.

42 माझे शत्रू ठार होतील.
त्यांचा पाडाव होईल ते कैद होतील.
माझ्या बाणांची टोके त्यांच्या रक्ताने माखतील आिण माझे तलवारीचे

पाते शत्रू सनै्याचा िशरच्छेद करील.’
43 “समस्त राष्ट्र ांनो, देवाचा प्रजेचा जयजयकार करा.
कारण हा देव आपल्या सेवकांच्या बाजूने उभा राहतो.
आपल्या सेवकांचा संहार करु पाहणाऱ्यांना शासन करतो.
शत्रूला योग्य अशी सजा देतो.
आिण आपली प्रजा आिण प्रदेश िनमर्ळ करतो.”

मोशमोशेे गीतगीत िशकवतोिशकवतो

44 मोशेने या गीताचे शब्द सवर् इस्राएलांना ऐकू जातील असे ऐकवले.
नूनचा पुत्र यहोशवाही मोशेबरोबर होता. 45 ही िशकवण देऊन
झाल्यावर 46 मोशे लोकांना म्हणाला, “मी ज्या गोष्टी आज सांगतो त्या
लक्षपूवर्क ऐका. आपल्या मुलाबाळांनाही या िनयमशास्त्राचे काटेकोरपणे
पालन करायला सांगा. 47 त्यांचे महत्व कमी लेखू नका. या आज्ञांवरच
तुमचे जीवन अवंलबंून आहे. त्यायोगेच तुम्ही आपल्याला िमळणार
असलेल्या त्या यादेर्न नदीपलीकडच्या प्रदेशात दीघर्काळ वास्तव्य
कराल.”

नबोनबो पवपवर्र्तावरतावर मोशमोशेे

48 त्याच िदवशी परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 49 “मवाब
देशात, यरीहो शहराच्या समोर अबारीम पवर्तांमध्ये जो नबो डोंगर आहे
त्या डोंगरावर जा. मी इस्राएलांना जो कनान देश देणार आहे तो तू तेथून
पाहू शकशील. 50 या डोंगरावर तुझे िनधन होईल. तुझा भाऊ अहरोन
हा जसा होर डोंगरावर मृत्यू पावल्यावर स्वजनांना िमळाला तसेच तुझे
होईल. 51 कारण तुम्ही दोघांनीही माझ्यािवरुद्ध पाप केले आहे. कादेश
जवळच्या मरीबा झऱ्यापाशी तुम्ही होता. सीन वाळवंटातील ही गोष्ट
आहे. तेथे इस्राएलांसमोर तुम्ही माझा मान राखला नाही तसेच मला
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पिवत्र मानले नाही. 52 तेव्हा मी इस्राएलांना देणार असलेली भूमी तू
पाहू शकतोस पण तुझे तेथे जाणे होणार नाही.”

मोशमोशेेचचेे आशीवार्दआशीवार्द

देवाचा भक्त मोशे याने इस्राएल लोकांना आपल्या मृत्यपुूवीर्
असा आशीवार्द िदला, मोशे म्हणाला.

2 “परमेश्वर सीनाय येथून आला.
उषःकालच्या प्रकाशाप्रमाणे
तो सेईर वरुन आला,
पारान डोंगरावरुन तो प्रकाशला. दहाहजार देवदतूांसमवेत तो आला
देवाचे समथर् सिैनक त्याच्याबरोबर होते.

3 परमेश्वराचे आपल्या लोकांवर खरचं फार प्रेम आहे.
त्याची पिवत्र प्रजा त्याच्या हातात आहे.
ते लोक त्याच्या पायाशी बसून
त्याच्याकडून िशकवण घेतात.

4 मोशेने आम्हाला िनयमशास्त्र िदले.
ती िशकवण याकोबच्या लोकांची ठेव आहे.

5 इस्राएलचे सवर् लोक
आिण त्यांचे प्रमुख आले
तेव्हा परमेश्वर यशुरुनचा राजा झाला.

रऊबरऊबेेनलानला आशीवार्दआशीवार्द

6 “रऊबेनचे लोक मोजकेच असले तरी ते जगोत,
त्यांना मरण न येवो.”

यहयहूूदासाठीदासाठी आशीवार्दआशीवार्द

7 मोशेने यहूदाला हा आशीवार्द िदला:
“परमेश्वरा, यहूदा तुझ्याकडे मदत मागेल तेव्हा त्याचे ऐक.
त्याच्या लोकांची व त्यांची गाठभेट करुन दे.
त्याला शिक्तशाली कर आिण
शत्रूला पराभूत करण्यात त्याला साहाय्यकारी हो.”

ललेेवींनावींना आशीवार्दआशीवार्द

8 लेवींिवषयी मोशे असे म्हणाला,
“लेवी तुझा खरा अनुयायी आहे.
तो थुम्मीम व उरीम बाळगतो.
मस्सा येथे तू लेवींची कसोटी पािहलीस.
मरीबाच्या झऱ्याजवळ, ते तुझेच आहेत याची तू कसोटी करुन

घेतलीस.
9 हे परमेश्वरा, आपल्या कुटंुिबयांपेक्षाही त्यांनी तुला आपले मानले.
आपल्या आईवडीलांची कदर केली नाही.
भाऊबदंांना ओळख दाखवली नाही.
पोटच्या पोरांची पवार् केली नाही.
पण तुझ्या आज्ञांचे पालन केले.
तुझा पिवत्र करार पाळला.

10 ते तुझे िवधी याकोबाला,
िनयमशास्त्र इस्राएलला िशकवतील.
तुझ्यापुढे धूप जाळतील.
तुझ्या वेदीवर होमबली अपर्ण करतील.

11 “परमेश्वरा, जे जे लेवींचे आहे त्याला आशीवार्द दे.
ते जे करतील त्याचा स्वीकार कर.
त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांचा संहार कर.
त्यांच्या शत्रूंना पार नेस्तनाबूत करुन टाक.”

बन्यामीनलाबन्यामीनला आशीवार्दआशीवार्द

12 बन्यामीन िवषयी मोशे म्हणाला,
“बन्यामीन परमेश्वराला िप्रय आहे.
तो परमेश्वरापाशी सुरिक्षत राहील.

देव त्याचे सदोिदत रक्षण करील.
आिण परमेश्वराचे वास्तव्य त्याच्या प्रदेशात राहील.”

योसयोसेेफलाफला आशीवार्दआशीवार्द

13 योसेफा िवषयी तो म्हणाला,
“योसेफच्या भूमीवर परमेश्वराची कृपादृष्टी असो.
परमेश्वरा, त्यांच्या देशात आकाशातून पावसाचा वषार्व कर
आिण त्यांच्या भूमीतून मुबलक पाणी दे.

14 सूयार्मुळे उत्कृष्ट फिलत त्यांच्या पदरात पडो.
आिण प्रत्येक मिहना आपली उत्कृष्ट फळे त्याला देवो.

15 टेकड्या आिण पुरातन पवर्त यांच्यातील
अमूल्य िजन्नसे त्यांना िमळोत.

16 धरतीचा उत्तमातील उत्तम ठेवा योसेफाला िमळो.
योसेफाची आपल्या भाऊबदंापासून ताटातूट झाली होती.
तेव्हा जळत्या झुडुपांतून, परमेश्वराचा दवुा त्याला िमळो.

17 योसेफ माजलेल्या बलैासारखा आहे.
त्याचे दोन पुत्र बलैाच्या िंशगांप्रमाणे आहेत.
ते लोकांवर चढाई करुन
त्यांना पृथ्वीच्या सीमेपयर्ंत ढकलतील.
असे मनश्शेचे हजारो
आिण एफ्राइमचे लाखो आहेत.”

जबुलूनजबुलून आिणआिण इस्साखारइस्साखार यांनायांना आशीवार्दआशीवार्द

18 मोशे जबुलूनबद्दल म्हणाला,
“जबुलूना, बाहेर जाल तेव्हा आनदं करा.
इस्साखारा आपल्या डेऱ्यात आनदंाने राहा.

19 ते लोकांना आपल्या डोंगरावर बोलावतील.
तेथे ते योग्य यज्ञ करतील.
समुद्रातील धन आिण वाळूतील
खिजना हस्तगत करतील.”

गादलागादला आशीवार्दआशीवार्द

20 गादिवषयी मोशे म्हणाला,
“गादाचा िवस्तार करणारा देव धन्य होय.
गाद िंसहासारखा आहे. तो आधी दबा धरुन बसतो.
आिण सावजावर हल्ला करुन त्याच्या िंचधड्या करतो.

21 स्वतःसाठी तो उत्तम भाग ठेवतो.
राजाचा वाटा स्वतःला घेतो.
लोकांचे प्रमुख त्याच्याकडे येतात.
जे परमेश्वराच्या दृष्टीने न्यायाने, ते तो करतो.
इस्राएलच्या लोकांसाठी जे उिचत तेच करतो.”

दानलादानला आशीवार्दआशीवार्द

22 दान िवषयी मोशे म्हणाला,
“दान म्हणजे िंसहाचा छावा.
तो बाशान मधून झेप घेतो.”

नफतालीलानफतालीला आशीवार्दआशीवार्द

23 नफताली िवषयी मोशेने सांिगतले,
“नफताली, तुला सवर् चांगल्या गोष्टी,भरभरुन िमळतील.
तुझ्यावर परमेश्वराचा आशीवार्द राहील.
गालील तलावाजवळचा प्रदेश तुला िमळेल.”

आशआशेेरलारला आशीवार्दआशीवार्द

24 आशेर िवषयी मोशने असे सांगीतले,
“आशेरला सवार्त अिधक आशीवार्द िमळोत.
तो आपल्या बांधावांना िप्रय होवो.
त्याचे पाय तेलाने माखलेले राहोत.
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25 तुमच्या दरवाजांचे अडसर लोखडंाचे व िपतळेचे असोत.
तुमचे सामथ्यर् आयषु्यभर राहो.”

मोशमोशेे ददेेवाचीवाची स्तुतीस्तुती करतोकरतो

26 “हे यशुरुन! देवासारखा कोणी नाही.
तुझ्या साहाय्यासाठी, मेघांवर आरुढ होऊन
तो आपल्या प्रतापाने आकाशातून तुझ्या मदतीला येतो.

27 देव सनातन आहे.
तो तुझे आश्रयस्थान आहे.
देवाचे सामथ्यर् सवर्काळ चालते!
तो तुझे रक्षण करतो.
तुझ्या शत्रूंना तो तुझ्या प्रदेशातून हुसकावून लावेल.
‘शत्रूंना नष्ट कर’ असे तो म्हणतो.

28 म्हणून इस्राएल सुरिक्षत राहील.
याकोबची िवहीर त्यांच्या मालकीची आहे.
धान्याने व द्राक्षारसाने संपन्न अशी भूमी त्यांना िमळेल.
त्या प्रदेशावर भरपूर पाऊस पडेल.

29 इस्राएला, तू आशीवार्दीत आहेस.
इतर कोणतेही राष्ट्र  तुझ्यासारखे नाही.
परमेश्वराने तुला वाचवले आहे.
भक्कम ढालीप्रमाणे तो तुझे रक्षण करतो.
परमेश्वर म्हणजे तळपती तलवार.
शत्रूंना तुझी दहशत वाटेल.
त्यांची पिवत्र स्थाने तू तुडवशील!”

मोशमोशेेचाचा मृत्यमृत्यूू

मवाबातील यादेर्न खोऱ्यातून िपसग पवर्ताच्या माथ्यावरील
नबो नामक िशखरावर मोशे चढून गेला. यरीहो समोरील
यादेर्न पलीकडचा हा भाग. परमेश्वराने मोशेला िगलादपासून

दानपयर्ंत सवर् प्रदेश दाखवला. 2 नफताली, एफ्राईम व मनश्शेचा सवर्
प्रदेश दाखवला. पिश्चमेकडल्या भूमध्य समुद्रापयर्ंतचा यहूदाचा सवर् प्रदेश
दाखवला. 3 तसेच नेगेव आिण सोअरा पासून यरीहो या खजुराच्या
झाडांच्या नगरापयर्ंतचे खोर ेहे ही दाखवले. 4 परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब यांना कबूल केलेला हाच तो प्रदेश.
त्यांच्या वंशजांना तो द्यायचे मी त्यांना वचन िदले आहे. तुला मी तो पाहू
िदला पण तू तेथे जाणार नाहीस.”

5 मग परमेश्वराचा सेवक मोशे त्या मवाबाच्या प्रदेशात मरण पावला.
असे घडणार हे परमेश्वराने त्याला सांिगतले होतेच. 6 मवाबात मोशेचे
परमेश्वराने दफन केले. बेथ-पौरासमोरच्या खोऱ्यात हा भाग आला. पण
मोशेची कबर नेमकी कोठे आहे हे आजतागायत कोणाला कळलेले नाही.
7 मोशे वारला तेव्हा एकशेवीस वषार्चा होता. तेव्हाही त्याची तब्बेत
ठणठणीत होती व दृष्टी चांगली होती. 8 इस्राएल लोकांनी त्याच्यासाठी
तीस िदवस शोक केला. त्या काळात ते मवाबातील यादेर्न खोऱ्यात
रािहले.

नवानवा ननेेताता यहोशवायहोशवा

9 मोशेने यहोशवावर आपले हात ठेवून त्याला नवा नेता म्हणून नेमले
होते. त्यामुळे नूनचा पुत्र यहोशवा याला ज्ञानाचा आत्मा प्राप्त झाला
होता. म्हणून इस्राएल लोक त्याच्या आजे्ञत वागू लागले. परमेश्वराने
मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी आचरण ठेवले.

10 इस्राएलला मोशे सारखा दसुरा संदेष्टा िमळाला नाही. परमेश्वराला
मोशेचा प्रत्यक्ष पिरचय होता. 11 िमसरमध्ये महान चमत्कार करुन
दाखवायला परमेश्वराने मोशेला पाठवले. िमसरमध्ये फारो, त्याचे सेवक
व सवर् लोकांनी हे चमत्कार पािहले. 12 मोशेने करुन दाखवले तसे
चमत्कार व आश्चयर्कारक गोष्टी दसुऱ्या कोणा संदेष्ट्याने करुन
दाखवल्या नाहीत. इस्राएलच्या सवर् लोकांनी त्याची ही कृत्ये पािहली.
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यहोशवायहोशवा

ददेेवव यहोशवाचीयहोशवाची ननेेमणमणूूकक करतोकरतो

मोशे परमेश्वराचा सेवक होता. नूनाचा पूत्र यहोशवा मोशेचा
मदतनीस होता. मोशेच्या िनधनानतंर परमेश्वर यहोशवाशी
बोलला. परमेश्वर म्हणाला, 2 “माझा सेवक मोशे मरण पावला

आहे आता तू आिण हे लोक यादेर्न नदी पलीकडे जा. मी इस्राएल
लोकांना देणार असलेल्या प्रदेशात तू गेले पािहजेस. 3 तुम्हाला हा प्रदेश
द्यायचे मी मोशेला कबूल केले आहे. तेव्हा ज्यािठकाणी तुमचे पाऊल
पडेल ते िठकाण मी तुम्हाला िदले. 4 वाळवंट व लबानोन पासून फरात
महानदीपयर्ंतचा िहत्ती यांचा सवर् प्रदेश तुमचाच होईल. तसेच येथपासून
पिश्चमेकडील भूमध्य समुद्रापयर्ंत म्हणजेच मावळतीपयर्ंतचा देश तुमच्या
हद्दीत असेल. 5 मोशेला िदली तशीच तुलाही मी साथ देईन. तुला आता
कोणी तुझे आयषु्य असेपयर्ंत अटकाव करू शकणार नाही. मी तुला
सोडणार नाही, तुला अतंर देणार नाही.

6 “यहोशवा, तू खबंीर हो, िंहमत धर. या लोकांचे नेतृत्व कर म्हणजे
ते तो देश घेऊ शकतील. हा देश त्यांना द्यायचे मी त्यांच्या पूवर्जांना
कबूल केले आहे. 7 पण आणखी एका गोष्टीबद्दल तू खबंीर आिण समथर्
असले पािहजेस. माझा सेवक मोशे याने तुला िदलेल्या आज्ञा कटाक्षाने
पाळ. त्यांचे ततंोततं पालन केलेस तर तू हाती घेतलेल्या सवर् कायार्त
यशस्वी होशील. 8 िनयमशास्त्राच्या त्या ग्रंथात िलिहलेल्या सवर् गोष्टी
नेहमी लक्षात ठेव. रात्रंिदवस त्या ग्रंथाचे मनन कर म्हणजे तुझ्या हातून
त्याचे पालन होईल. असे वागलास तर अिंगकारलेल्या सवर् गोष्टीत
सफल होशील. 9 खबंीर आिण िनभर्य राहण्याची मी तुला आज्ञा केली
आहे ना? तेव्हा कचरू नकोस. परमेश्वर तू जेथे जाशील तेथे तुझ्या
बरोबर आहे.”

यहोशवायहोशवा ननेेतुत्वतुत्व स्वीकारतोस्वीकारतो

10 तेव्हा यहोशवाने लोकांमधील अिधकाऱ्यांना आज्ञा िदल्या. तो
म्हणाला, 11 “छावणीतून िफरुन लोकांना अन्न वगरैचेी तयारी करुन
सज्ज व्हायला सांगा. तीन िदवसाच्या आत आपल्याला यादेर्न नदी पार
करायची आहे. परमेश्वर देव देत आहे तो देश ताब्यात घ्यायला आपण
िनघत आहोत.”

12 मग रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेच्या अध्यार् कुळांच्या या लोकांशी
यहोशवा बोलला. तो म्हणाला, 13 “परमेश्वराचा सेवक मोशे याने काय
सांिगतले त्याची आठवण करा परमेश्वर देव तुम्हाला िवसाव्याचे स्थान
देणार असल्याचे त्याने सांिगतले. परमेश्वर तो देश तुम्हाला देणार आहे.
14 यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील ही जमीन खर ेतर परमेश्वराने तुम्हाला
आधीच िदली आहे. तुमच्या बायकामुलांना व जनावरांना येथेच राहू द्या.
पण सवर् योध्द्यांनी सशस्त्र होऊन, आपल्या बांधवांबरोबर यादेर्न पलीकडे
जावे. तुम्ही यधु्दाची तयारी करून तो देश घ्यायला त्यांना मदत करावी.
15 तुम्हाला परमेश्वराने िवसाव्याची जागा िदली आहेच. आता तुमच्या
या बांधवानाही तो ती देईल. पण परमेश्वर देव देणार असलेली ती जमीन
त्यांच्या ताब्यात येईपयर्ंत त्यांच्या मदतीला थांबा. मग तुम्ही यादेर्नच्या
पूवेर्कडील या तुमच्या देशात परत येऊ शकता. परमेश्वराचा सेवक मोशे
याने तो तुम्हाला िदला आहे.”

16 तेव्हा लोक म्हणाले. “तू आज्ञा केली आहेस त्याप्रमाणे आम्ही
वागू. तू म्हणशील तेथे आम्ही जाऊ. 17 मोशेचे म्हणणे ऐकले तसेच
तुझेही सवर् ऐकू, परमेश्वर देवाकडे फक्त आम्ही एक मागतो. तो मोशे
बरोबर रािहला तसाच तुझ्या बरोबरही राहो. 18 म्हणजे एखाद्याने तुझी

आज्ञा पाळायला नकार िदला िंकवा तुझ्यािवरूध्द बडं केले तर तो
मारला जाईल. तू मात्र बलवान व खबंीर राहा.”

यरीहोयरीहो मध्यमध्येे हहेेरर

नूनाचा मुलगा यहोशवा आिण सवर् लोक यांचा तळ िशट्टीम
(अकेिशया) येथे होता. तेव्हा कोणाच्याही नकळत यहोशवारे
दोन हेर पाठवले. “तुम्ही जाऊन तो देश व िवशेषतः यरीहो

पाहून या.” असे सांगून त्याने त्या दोन हेरांना पाठवले.
त्या प्रमाणे ती माणसे यरीहोला गेली. रहाब नावाच्या एका वेश्येच्या

घरी ते जाऊन रािहले.
2 यरीहोच्या राजाला कोणीतरी सांिगतले की, आज रात्री

इस्राएलमधून काही माणसे येथे आपल्या देशातील दबुर्लता
शोधण्यासाठी व टेहेळणीसाठी आली आहेत.

3 तेव्हा राजाने रहाबला िनरोप पाठवला “तुझ्याकडे वस्तीला
आलेल्या त्या व्यक्तींना लपवू नकोस त्यांना बाहेर काढ. ते हेर म्हणून
आलेले आहेत.”

4 ितने खर ेतर त्या दोघांना लपवले होते. पण ती म्हणाली, “दोघेजण
इथे आले होते खर,ेपण कुठून आले हे मला माहीत नाही. 5 संध्याकाळी
वेशीचे दरवाजे बदं व्हायच्या सुमाराला ते िनघून गेले. लगेच पाठलाग
केलात तर ते सापडू शकतील.” 6 (पण प्रत्यक्षात ितने त्यांना घराच्या
छपरावर नेऊन अबंाडीच्या गजंीत लपवले होते.)

7 त्यांच्या मागावर गेलेली माणसे वेशीच्या बाहेर पडली आिण
लोकांनी वेशीचे दरवाजे लावून घेतले. त्या दोघांचा तपास करत ही
माणसे यादेर्न नदीपयर्ंत गेली आिण नदी ओलांडायच्या सवर् जागांचा
तपास करू लागली.

8 इकडे हे दोन हेर झोपायची तयारी करत होते, पण रहाब वर जाऊन
9 त्यांना म्हणाली, “परमेश्वराने हा देश तुम्हाला िदला आहे हे मला
माहीत आहे. तुमची आम्हांला भीती वाटते. या देशातील सवर् लोक
घाबरून गेले आहेत. 10 कारण परमेश्वराने तुम्हाला कशी कशी मदत
केली हे आम्ही ऐकले आहे. तुम्ही िमसरदेशामधून बाहेर पडताना त्याने
तांबडचा समुद्राचे पाणी कसे आटवले हे आम्ही ऐकून आहोत. यादेर्नच्या
पूवेर्कडे असलेल्या त्या सीहोन आिण ओग या दोन अमोरी राजांचा नाश
तुम्ही कसा केलात हे आमच्या कानावर आले. 11 हे सवर् ऐकून आम्ही
फार घाबरून गेलो आहोत. आता तुमच्याशी लढण्याचे शौयर् आमच्या
कोणातच नाही. कारण वर स्वगार्त आिण खाली पृथ्वीवर तुमच्या
परमेश्वर देवाची सत्ता आहे. 12 तेव्हा तुम्ही मला एक वचव द्या. मी
तुमच्यावर दया दाखवली आिण तुमच्या मदतीला आले. तेव्हा माझ्या
कुटंुबाच्या बाबतीत तुम्ही दया दाखवा. तशी परमेश्वराची शपथ घ्या मला
तसे वचन द्या. 13 माझे वडील, आई, बहीण, भावंडे आणी त्यांचे पिरवार
आम्हा सवार्ंना तुम्ही िजवंत ठेवाल, िजवे मारणार नाही असे वचन द्या.”

14 याला ते तयार झाले. ते म्हणाले, “तुमच्या करता आम्ही प्राणही
देऊ. कोणालाही आम्ही काय करत आहोत हे सांगू नका. परमेश्वराने
आमचा देश आम्हाला िदला की आम्ही तुमच्याशी दयाळूपणाने वागू.
आमच्यावर िवश्वास ठेव.”

15 या स्त्रीचे घर तटबदंीच्या िंभतीतच बांधलेले होते. तेव्हा ितने
दोराच्या साहाय्याने या दोघांना िखडकीतून खाली उतरवले. 16 मग ती
म्हाणाली, “आता पिश्चमेला जाऊन टेकड्यांमध्ये तीन िदवस लपून राहा.
म्हणजे राजांच्या तपास करणाऱ्या माणसांच्या हाती तुम्ही लागणार नाही
ती माणसे परतली की तुम्ही आपल्या वाटेने जा.”
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17 यावर ते म्हणाले, “आम्ही तुला वचन िदले आहे पण एक गोष्ट कर.
नाहीतर िदलेला शब्द पाळायाची जबाबदारी आमच्यावर नाही. 18

आमच्या सुटकेसाठी तू हा लाल दोर वापरला आहेस. आम्ही येथे परत
येऊ तेव्हा िखडकीला हाच लाल दोर बांधून ठेव. तसेच तुझे आई-
वडील, भावंडे वगरै ेसवर् कुटंुिबय यांना या घरी एकत्र बोलाव. 19 या
घरात राहणाऱ्या सवार्ंचे आम्ही रक्षण करू. त्यांच्यापकैी कोणालाही काही
इजा झाल्यास त्याची जबाबदारी आमच्यावर राहील. पण येथून कोणी
बाहेर पडल्यास तो मारला जाऊ शकेल मग आम्ही त्याला जबाबदार
राहणार नाही. ती त्याचीच चूक असेल. 20 तुझ्याशी अम्ही हा करार
करत आहोत. पण तू आम्ही काय करत आहोत हे कोणाला सांिगतलेस
तर आम्ही या करारातून मुक्त होऊ.”

21 यावर ती म्हणाली, “तुमच्या सांगण्याप्रमाणेच होईल.” मग ितने
त्यांना िनरोप िदला. ते बाहेर पडले त्यानतंर ितने तो लाल दोर
िखडकीला बांधला.

22 ती माणसे बाहेर पडून टेकड्यांमध्ये गेली. तेथे त्यांनी तीन िदवस
मुक्काम केला. त्यांचा तपास करणाऱ्यांनी सवर्त्र शोध केला. व तीन
िदवसांनतंर तपास सोडून देऊन ते लोक नगरात परत आले. 23 मग हे
दोन हेर टेकड्यांमधून बाहेर पडून नदी ओलांडून नूनाचा पुत्र
यहोशवाकडे आले. आपल्याला समजलेले सवर् काही त्यांनी यहोशवाच्या
कानावर घातले. 24 व ते म्हणाले, “परमेश्वराने हा प्रदेश खरोखरच
आपल्याला िदला आहे. तेथील सवार्ंची गाळण उडाली आहे.”

यादयादेर्ेर्नन नदीकाठचानदीकाठचा चमत्कारचमत्कार

दसुऱ्या िदवशी भल्या पहाटे उठून यहोशवा सवर् इस्राएल
लोकांसह अकािशयाहून (अथवा िशिट्टमाहून) िनघून यादेर्न
नदीपयेर्त आला. नदी पार करण्यापूवीर् त्यांनी तेथे मुक्काम

केला. 2 तीन िदवसांनतंर अिधकारी छावणीतून िफरले. 3 त्यांनी
लोकांना आज्ञा िदल्या. ते म्हणाले, “लेवी याजक तुमच्या परमेश्वर
देवाच्या कराराचा कोश वाहून नेताना तुम्हाला िदसतील तेव्हा त्यांच्या
पाठोपाठ जा. 4 पण फार जवळून जाऊ नका. त्यांच्या पासून सुमार ेएक
हजार याडर् अतंर ठेवा. या पूवीर् कधी या वाटेने तुम्ही गेला नाहीत. तेव्हा
ती कळावी म्हणून त्यांच्या मागून जा.”

5 मग यहोशवा लोकांना म्हणाला, “शुिचभर् ूत आिण पिवत्र व्हा कारण
उद्या परमेश्वर तुमच्यामाफर् त अद्भतु गोष्टी करणार आहे.”

6 मग याजकांना यहोशवाने कराराचा कोश घेऊन सवार्ंच्या आधी
जायला सांिगतले. तेव्हा याजकांनी कोश उचलला व ते सवार्ंपुढे चालत
िनघाले.

7 परमेश्वर तेव्हा यहोशवाला म्हणाला, “आज मी सवर् इस्राएल
लोकांच्या दृष्टीने तुझी थोरवी वाढिवण्यास सुरूवात करीन. म्हणजे मग
मोशेला मी साथ िदली तशीच तुलाही देणार आहे हे लोकांना कळेल. 8

याजक कराराचा कोश वाहून नेतील. त्यांना सांग यादेर्न नदीच्या
िकनाऱ्यापयर्ंत जा आिण प्रवाहात थांबा.”

9 यहोशवा मग इस्राएल लोकांना म्हणाला, “इकडे या आिण आपल्या
परमेश्वराची वचने लक्षपूवर्क ऐका. 10 देव आपल्या संगती आहे याची ती
साक्ष होय. तो कनानी, िहती, िहव्वी, पिरज्जी, िगगार्शी अमोरी व यबूसी या
आपल्या शत्रूंचा खात्रीने पराभव करील. त्यांना त्या प्रदेशातून हुसकावून
लावील. 11 तुम्ही यादेर्न पार करत असताना या परमेश्वराच्या कराराचा
कोश तुमच्या समोर असेल. 12 आता, प्रत्येक कुळातील एक याप्रमाणे
इस्राएल लोकांच्या बारा कुळातून बारा जणांची िनवड करा. 13 याजक
परमेश्वराच्या कराराचा कोश वाहतील. परमेश्वर म्हणजे साऱ्या िवश्वाचा
मालक होय. यादेर्न नदीतून तुमच्यापुढे तो कोश नेतील. जेव्हा त्यांच्या
टाचा नदीच्या प्रवाहाला स्पशर् करतील तेव्हा प्रवाह वाहायचा थांबेल.
पाणी आहे त्यािठकाणी थांबून मागच्या मागे धरणाप्रमाणे अडवले
जाईल.”

14 कराराचा कोश वाहणार ेयाजक िनघाले आिण नदी पार करून
जाण्यासाठी सवर् लोकांनी मुक्काम हलवला. त्या लोकांनी यादेर्न नदी पार
करायला सुरूवात केली. 15 (सुगीच्या िदवसात यादेर्न दथुडी भरून
वाहात असते त्याप्रमाणे ितचा प्रवाह फुगलेला होता.) कोश वाहणारे
याजक नदीकाठी आले. त्यांनी पाण्यात पाऊल टाकले. 16 आिण लगेच

पाणी वाहायचे थांबले. पाण्याची जणू िंभत होऊन ते मागे अडवले गेले.
थेट आदाम (सारातान जवळचे एक नगर) नगरापयर्ंत पाणी सवर्दरू साठून
रािहले. यरीहोजवळ लोकांनी नदी पार केली. 17 तेथील जमीन कोरडी
झाली. याजक परमेश्वराच्या कराराचा कोश घेऊन नदीच्या मध्यावर
आले व थांबले. सवर् इस्राएल लोक कोरड्या जिमनीवरून यादेर्न
पलीकडे िनघून जाईपयर्ंत ते ितथेच थांबले.

आठवणआठवण म्हणम्हणूूनन घघेेतलतलेेललेे दगडदगड

सवर्जण नदी पार करून गेल्यानतंर परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, 2 “आता बाराजणांची िनवड कर. प्रत्येक कुळातुन
एकेक घे. 3 याजक नदीत जेथे उभे होते त्या जागेवरचे बारा

दगड त्यांना िनवडायला सांग. ते बारा दगड उचलून, आज रात्री तुम्ही
जेथे मुक्काम कराल ितथे ठेवा.”

4 यहोशवाने मग प्रत्येक कुळातून एक याप्रमाणे बाराजण िनवडले.
त्यांना जवळ बोला बोलावून 5 तो म्हाणाला, “तुमच्या परमेश्वर देवाच्या
पिवत्र करार कोशासमोर नदीच्या मध्यभागी जा. तेथून प्रत्येकाने एकएक
दगड उचलून आणा. इस्राएल मधील आपापल्या कुळाचे प्रतीक म्हणून
तो राहील. तेव्हा असा दगड खांद्यावर घेऊन या. 6 हा दगड म्हाणजे
एक िचन्ह होय. ‘या दगडांचा अथर् काय?’ असे पुढे तुमची मुले तुम्हाला
िवचारतील. 7 परमेश्वराच्या कराराचा पिवत्र कोश वाहून नेत असताना
नदी दभुगंली व परमेश्वराने यादेर्नेचा प्रवाह रोखला ही गोष्ट इस्राएलांच्या
कायम स्मरणात राहावी म्हणून हे दगड आहेत असे त्यांना सांगा.”

8 इस्राएल लोकांनी यहोशवाचे ऐकले. त्यांनी नदीच्या प्रवाहातून
इस्राएलाच्या प्रत्येक कुळासाठी एक याप्रमाणे बारा दगड उचलून
आणले. परमेश्वराने यहोशवाला आज्ञा केली त्याप्रमाणे ते वागले. ते दगड
वाहून आणून त्यांनी आपल्या मुक्कामाच्या िठकाणी नेऊन ठेवले. 9

परमेश्वराच्या कराराचा पिवत्र कोश घेऊन याजक ज्या िठकाणी थांबले
तेथे यहोशवाने बारा दगड ठेवले. ते आजही त्यािठकाणी आहेत.

10 लोकांनी आता काय करावे हे सांगण्याची परमेश्वराने यहोशवाला
आज्ञा िदली. मोशेनेही यहोशवाला याच गोष्टी सांिगतल्या होत्या. हे सवर्
होईपयर्ंत परमेश्वराच्या कराराचा कोश घेऊन याजक नदीच्या मध्यभागी
उभे रािहले. आिण लोकांनी भराभर नदी पार केली. 11 लोक नदी
ओलांडून गेल्यावर मग याजक पिवत्र करारकोश घेऊन लोकांच्या पुढे
गेले.

12 रऊबेनी, गादी आिण मनश्शाचा अधार् वंशातील लोक मोशेच्या
सांगण्याप्रमाणे हत्यारबदं होऊन, नदी ओलांडून इतरांच्यापुढे गेले.
परमेश्वराने द्यायचा कबूल केलेला प्रदेश िमळवून द्यायला ते उवर्िरत
इस्राएल लोकांना मदत करणार होते. 13 सुमार ेचाळीस हजार लोक
यधु्दाच्या तयारीने परमेश्वरासमोर यरीहोच्या मदैानाकडे चालून गेले.

14 सवर् इस्राएल लोकांच्या मनात त्या िदवशी परमेश्वराने
यहोशवाबद्दल थोर असे महत्व िंबबवले. तेव्हापासून पुढे त्याचे आयषु्य
असेपयर्ंत त्यांनी मोशे प्रमाणेच यहोशवािवषयी आदर बाळगला.

15 याजक तो कोश घेऊन नदीच्या पात्रात उभे असताना परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला, 16 “याजकांना नदीतून बाहेर यायला सांग.”

17 त्याप्रमाणे यहोशवाने याजकांना यादेर्नबाहेर येण्याची आज्ञा केली.
18 यहोशवाचे ऐकून याजक करारकोश घेऊन नदीच्या पात्रातून बाहेर

आले. याजकांचे पाय जिमनीला लागताच पाणी पुन्हा पूवर्वत वाहू
लागले. नदी पुन्हा पिहल्यासारखी दथुडी भरून वाहू लागली.

19 पिहल्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी नदी ओलांडून लोकांनी
यरीहोच्या पूवेर्कडील िगलगाल येथे तळ िदला. 20 नदीतून उचललेले
बारा दगड त्यांनी आणले होतेच. ते यहोशवाने िगलगाल येथे रचून ठेवले.
21 यहोशवा म्हणाला, “‘या दगडांचे महत्व काय? ते येथे कशासाठी?’
असे उद्या तुमची मुले तुम्हाला िवचारतील. 22 तेव्हा त्यांना सांगा,
‘यादेर्न नदीच्या कोरडचा पात्रातून इस्राएल लोक कसे आले त्याची ही
आठवण आहे.’ 23 तेव्हा तुमच्या परमेश्वर देवाने नदीचा प्रवाह रोखला
होता. आम्ही तांबडा समुद्र ओलांडला त्यावेळी झाले तसेच येथेही
लोकांनी नदी ओलांडेपयर्ंत नदीचे पात्र कोरडे होते. तांबडा समुद्रही
परमेश्वराने असाच आटवला होता. 24 आपला परमेश्वर अितशय प्रतापी
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आहे हे जाणून येथील लोकांना त्याचा धाक वाटावा म्हणून तुमच्या
परमेश्वर देवाने असे केले.”

तेव्हा इस्राएल लोक नदी ओलांडून येईपयर्ंत परमेश्वराने
यादेर्नचे पात्र कोरडे ठेवले िह हकीकत यादेर्नच्या पिश्चमेकडील
अमोऱ्यांच्या सवर् राजांनी तसेच भूमध्य समुद्राजवळील सवर्

कनानी राजांनी ऐकली. आिण भीतीने त्यांचा थरकाप उडाला. त्यानतंर
इस्राएल लोकांचा सामना करण्याचे धयैर् त्यांच्यात उरले नाही.

इस्राएलइस्राएल लोकांचीलोकांची ससंंुताुता
2 यावेळी परमेश्वराने यहोशवाला सांिगतले, “गारचे्या दगडाच्या सुऱ्या

करून इस्राएल लोकांची संुता कर.”
3 तेव्हा यहोशवाने गारचे्या सुऱ्या केल्या आिण िगबअथहा-अरालोथ

येथे इस्राएल लोकांची संुता केली.
4 यहोशवाने त्यांची संुता करण्याचे कारण असे; इस्राएल लोकांनी

िमसर सोडले तेव्हा सवर् लढवय्या पुरूषांची संुता झालेली होती.
वाळवंटात असताना यापकैी बऱ्याच जणांनी परमेश्वराचे ऐकले नाही.
तेव्हा धांन्याने संपन्न असा हा देश या लोकांना पाहायला िमळणार नाही
असे परमेश्वराने शपथपूवर्क सांिगतले हा देश आपल्याला देण्याचे
परमेश्वराने आपल्या पूवर्जांना वचन िदले होते. पण या लोकांमुळे
परमेश्वराने सवार्ंना या वाळवंटात चाळीस वषेर् रखडवले. या काळात ही
माणसे मरून जावीत म्हणूव अशा प्रकार ेत्या लढण्यास पात्र अशा
माणसांचा त्या काळात मृत्यू झाला आिण त्यांच्या मुलांनी त्यांची जागा
घेतली. पण त्या प्रवासात, वाळवंटात जन्मलेल्या मुलांपकैी कोणाचीच
संुता झाली नव्हती म्हणून यहोशवाने हे काम केले.

8 यहोशवाने सवार्ंची संुता केल्यावर जखम भरून येईपयर्ंत सवर्जण
तेथेच रािहले.

कनानमधीलकनानमधील पिहलापिहला वल्हांडणाचावल्हांडणाचा सणसण
9 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “तुम्ही िमसरमध्ये गुलाम

होतात. आिण या गोष्टीची तुम्हाला लाज वाटत असे. पण आज मी हा
कलकं धुवून काढला आहे.” म्हणून यहोशवाने त्या जागेचे नामकरण
“िगलगाल” असे केले. आजही िगलगाल म्हणूनच तो भाग ओळखला
जातो.

10 यरीहोच्या पठारावर िगलगाल येथे मुक्काम असताना इस्राएल
लोकांनी वल्हांडणाचा सण साजरा केला. ती त्या मिहन्याची चतुदर्शीची
संध्याकाळ होती. 11 वल्हांडणाच्या दसुऱ्या िदवशी तेथे त्यांनी
िपकलेल्या धान्याचा हुरडा खाल्ला. तसेच बेखमीर भाकर त्यांनी खाल्ली.
12 दसुऱ्या िदवसापासून स्वगार्तील खास अन्न म्हणजेच मान्ना येणे बदं
झाले. कनानातील भूमीत िपकलेले अन्न लोकांनी खाल्ल्यानतंर हे झाले
त्यावेळेपासून इस्राएलांना स्वगार्तील खास अन्न िमळाले नाही.

13 यरीहोजवळ असताना यहोशवाने समोर पािहले तर एक माणूस
पुढे उभा असलेला त्याला िदसला. त्या माणसाच्या हातात तलवार
होती. यहोशवाने पुढे होऊन त्याला िवचारले, “तू आमच्या बाजूचा
आहेस की शत्रूच्या गोटातील?”

14 त्यावर तो उत्तरला, “मी तुमचा शत्रू नव्हे. परमेश्वराच्या सनै्याचा
सेनापती या नात्याने नुकताच येथे तुझ्यासमोर आलो आहे.”
यावर यहोशवाने त्याला जिमनीवर डोके टेकवून आदरपूवर्क

अिभवादन केले आिण िवचारले, “स्वामीची काय आज्ञा आहे? मी
आपला सेवक आहे.”

15 परमेश्वराच्या सनै्याचा सेनापती म्हणाला, “तुझी पादत्राणे काढ
कारण जेथे तू आत्ता उभा आहेस ती जागा पिवत्र आहे.” यहोशवाने
त्याचे ऐकले.

यरीहो शहराच्या वेशी बदं होत्या. इस्राएल लोक यरीहो
जवळआल्यामुळे नगरातील लोक घाबरले होते. कोणी
नगराच्या बाहेर पडत नव्हते की आत येत नव्हते.

2 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “तुमच्या हातून मी यरीहो
शहराचा पराभव करवीन. या शहराचा राजा आिण सवर् योध्दे याचा तुम्ही
पराभव कराल. 3 रोज एकदा सवर् सनै्यासह शहराभोवती फेऱ्या घाला.
असे सहा िदवस करा. 4 सात याजकांनी मेंढ्यांच्या िंशगापासून केलेली

रणिंशगे घेऊन पिवत्र करार कोशापुढे चालत जायला सांग. सातव्या
िदवशी शहराभोवती सात फेऱ्या घाला. सातव्या िदवशी याजकांना
रणिंशगे फंुकीत फेरी घालायला सांग. 5 याजक रणिंशगांचा एकच
कणर्कटू ध्वनी करतील तेव्हा तो ध्वनी ऐकताच लोकांनाही मोठ्याने
आरोळ्या मारायला सांगावे. तसे केल्याने शहराची तटबदंी कोसळून
पडेल आिण लोक सरळ आत घुसतील.”

यरीहोयरीहो काबीजकाबीज

6 तेव्हा नूनाचा पुत्र यहोशवाने सवर् याजकांना बोलावले त्यांना तो
म्हणाला. “परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश घेऊन चला. तसेच सात
याजकांना रणिंशगे घेऊन करार कोशापुढे चालायाला सांगा.”

7 मग तो लोकांना म्हणाला, “आता िनघा आिण शहराला फेऱ्या
घाला. सशस्त्र सिैनकांनी परमेश्वराच्या करार कोशापुढे चालावे.”

8 यहोशवाचे सांगून झाल्यावर सात याजकांनी परमेश्वरापुढे चालायला
सुरूवात केली. आपली सात रणिंशगे फंुकीत ते चालले होते. परमेश्वराचा
पिवत्र करारकोश वाहणार ेयाजक त्याच्यामागून चालले होते. 9 सशस्त्र
सनै्य सवर् सतत वेळ याजकांच्या पुढे चालत होते आिण पिवत्र करार
कोशामागून पृष्ठरक्षक चालले होते आिण रणिंशगे फंुकली जात होती. 10

यहोशवाने लोकांना यधु्दगजर्ना न करण्यास बजावले होते. तो म्हणाला,
“आरडा ओरडा करू नका. मी सांगेपयर्ंत एक चकार शब्दही तोंडातून
काढू नका. सांगेन तेव्हाच गजर्ना करा.”

11 मग यहोशवाने याजकांना परमेश्वराचा करारकोश घेऊन
नगराभोवती एक फेरी मारायला लावली. नतंर सवार्ंनी छावणीत परतून
ती रात्र काढली.

12 यहोशवा पहाटे उठला. याजकांनी परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश
उचलला. 13 सात याजक सात रणिंशगे घेऊन सज्ज झाले. परमेश्वराच्या
पिवत्र करारकोशापुढे रणिंशगे वाजवत ते पुढे चालू लागले. सशस्त्रधारी
सिैनक त्यांच्यापुढून चालू लागले. परमेश्वराच्या पिवत्र कोशामागून पृष्ठ
संरक्षक िनघाले सवर् सतत वेळ रणिंशगे फंुकली जात होती. 14 दसुऱ्या
िदवशी त्या सवार्ंनी नगराभोवती एकदा फेरी मारली. मग ते छावणीत
परतले. असे त्यांनी ओळीने सहा िदवस केले.

15 सातव्या िदवशी ते पहाटे उठले. त्यांनी नगराला सात वेळा फेऱ्या
घातल्या. त्यांनी सवर् पूवीर् प्रमाणेच केले, फक्त फेऱ्या तेवढ्या सात
घातल्या. 16 सातव्यांदा नगराभोवती फेरी घालताना याजकांनी रणिंशगे
वाजवली. ती ऐकताच यहोशवाने आज्ञा केली, “गजर्ना करा हे शहर
परमेश्वराने तुम्हाला िदले आहे. 17 हे शहर आिण यातील सवर्काही
परमेश्वराचे आहे. फक्त रहाब ही वेश्या आिण ितच्या घरातील मडंळी
यांना धक्का लावू नका. रहाबने आपल्या दोन हेरांना लपिवले तेव्हा
ितच्या घरातल्यांना मारू नका. 18 बाकी सवर् गोष्टींचा नाश करा. लक्षात
ठेवा त्यातील काहीही घेऊ नका. तेथील एखादी वस्तू घेतलीत आिण
तळावर आणलीत तर तुमचा नाश होईल. सवर् इस्राएल लोकांचाही
त्यामुळे नाश होईल. 19 सोन्याचांदीच्या तसेच तांब्या-लोखडंाच्या सवर्
वस्तू परमेश्वराच्या आहेत. त्या परमेश्वराच्या भांडारात जमा केल्या
पिहजेत.”

20 याजकांनी रणािंशगे वाजवली. लोकांनी ती ऐकून मोठ्याने जयघोष
केला. त्याने तटबदंी कोसळली आिण इस्राएल लोक सरळ नगरात
घुसले. त्यांनी नगराचा पाडाव केला. 21 लोकांनी शहरातील सवर्
गोष्टींचा नाश केला. तरूण आिण वृध्द पुरूष, तरूण आिण वृध्द िस्त्रया,
जनावर,े शेळ्या मेंढ्या, गाढवे अशा सवर् सजीवांची त्यांनी हत्या केली.

22 यहोशवा त्या दोन हेरांशी बोलला. तो त्यांना म्हणाला, “त्या
वेश्येच्या घरी जा आिण ितला व ितच्या घरातल्यांना घेऊन या. ितला
तुम्ही तसे वचन िदले आहे तेव्हा त्यांना तेथून बाहेर काढा.”

23 तेव्हा ते दोन हेर रहाब कडे गेले आिण त्यांनी ितला तसेच ितचे
आईवडील भावंडे, घरातील इतर माणसे यांना बाहेर काढले इस्राएल
लोकांच्या छावणीबाहेर या सवार्ंना त्यांनी सुरिक्षत जागी ठेवले.

24 मग इस्राएल लोकांनी त्या नगराला आग लावली. फक्त सोने,
चांदी, तांबे व लोखडं यांच्या वस्तू परमेश्वराप्रीत्यथर् वगळून सवर् काही
भस्मसात केले आिण त्या वस्तू परमेश्वराच्या खिजन्यात जमा केल्या.
25 यहोशवाने रहाब ितचे कुटंुबीय व ितच्या बरोबर असलेली इतर
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माणसे यांना संरक्षण िदले. कारण यरीहोला त्याने पाठवलेल्या दोन
हेरांना ितने मदत केली होती. रहाबच्या कुटंुबाचे वास्तव्य आजही
इस्राएल लोकांमध्ये आहे.

26 यावेळी यहोशवाने एक महत्वाची शपथ घातली. तो म्हणाला:
“जो कोणी यरीहो पुन्हा उभारण्याचा प्रयत्न करील
त्याला परमेश्वराचा शाप भोगावा लागेल.
जो या नगराची पायाभरणी करले
त्याचा ज्येष्ठ पुत्र मरण पावेल.
जो याच्या वेशी उभारील
त्याचा किनष्ठ पुत्र मरले.”
27 याप्रमाणे परमेश्वराने यहोशवाला साथ िदली आिण यहोशवाची सवर्

देशात ख्याती पसरली.

आखानआखान चचेे पातकपातक

पण इस्राएल लोकांनी परमेश्वराचे ऐकले नाही. यहूदाच्या
वंशातील िझम्रीचा नातू व कमीर्चा मुलगा आखान याने काही
वस्तू स्वतःसाठी ठेवून घेतल्या. त्या नष्ट करून टाकल्या

नाहीत. तेव्हा परमेश्वराचा इस्राएल लोकांवर कोप झाला.
2 यरीहोचा पाडाव केल्यावर यहोशवाने काही माणसे आय येथे

पाठवली. आय नगर बेथेलच्या पूवेर्ला बेथ-आवेन जवळ होते. तेथे
जाऊन त्या प्रांतातील कच्चे दवेु हेरायला त्याने त्यांना सांिगतले.
त्याप्रमाणे हेर ितकडे गेले.

3 नतंर ते यहोशवाकडे परतून आले. ते म्हणाले, “आय हा दबुर्ल प्रांत
आहे. तेव्हा सवार्ंनी तेथे जाण्याची गरज नाही दोन-तीन हजार माणसे
तेथे लढायला पुरशेी होतील. सवर् सनै्य लागणार नाही. कारण ते लोक
थोडे आहेत.”

4 तेव्हा सुमार ेतीन हजार माणसे आय येथे गेली. आयच्या लोकांनी
इस्राएलांची सुमार ेछत्तीस माणसे ठार केली. आिण इस्राएल लोकांनी
पळ काढला. त्यांचा आयच्या लोकांनी गावाच्या वेशीपासून ते दगडाच्या
खाणीपयर्ंत पाठलाग केला. आयच्या लोकांनी त्यांना चांगले चोपून
काढले.
इस्राएल लोकांनी हे पािहले तेव्हा घाबरून त्यांच्या तोंडचे पाणी

पळाले. 6 यहोशवाने हे ऐकले तेव्हा द:ुखाने त्याने आपली वस्त्रे फाडली.
पिवत्र करार कोशापुढे त्याने लोटांगण घातले. संध्याकाळपयर्ंत तो तसाच
पडून रािहला. इस्राएलच्या प्रमुखांनीही तसेच केले. द:ुखाने, त्यांनीही
आपल्या डोक्यात माती घालून घेतली.

7 यहोशवा म्हणाला, “हे प्रभू परमेश्वारा आम्हाला तू यादेर्न पार करून
आणलेस. अमोऱ्यांच्या हातून आमाचा नाश व्हायला का आम्हाला
येथपयर्ंत आणलेस? नदीच्या त्या तीरावरच आम्ही सुखासमाधानाने
रािहलो असतो. 8 परमेश्वरा मी माझ्या िजवाची शपथ घेतो. मला आता
बोलण्यासारखे काही उरले नाही. इस्राएल शत्रूला शरण गेला आहे. 9

आता कनानी तसेच या देशातील इतर लोक हे ऐकतील. आिण
आमच्यावर हल्ला करून आम्हाला ठार करतील. तेव्हा आपले नाव
राखण्यासाठी तू काय करणार आहेस?”

10 परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “तू असा जिमनीवर पालथा का
पडला आहेस? ऊठ उभा राहा. 11 इस्राएल लोकांनी पाप केले आहे.
त्यांनी आज्ञाभगं करून माझ्याशी केलेला करार मोडला आहे. मी नष्ट
करून टाकायाला सांिगतलेल्या वस्तूपकैी काही त्यांनी ठेवून घेतल्या
आहेत. त्यांनी चोरी केली आहे. खोटे बोलून त्यांनी त्या स्वतःसाठी
ठेवल्या आहेत. 12 म्हणून इस्राएलाच्या सनै्याने यधु्दात पाठ िफरवून
पळ काढला. त्यांच्या हातून चूक घडल्यामुळे ते असे वागले. त्यांचा
संहारच केला पािहजे. मी आता तुम्हाला मदत करणार नाही. मी
सांिगतले ते सवर् नष्ट करून टाकल्यािशवाय मी तुम्हाला साथ देणार
नाही.

13 “आता जा आिण लोकांना शुध्द कर, त्यांना सांग, ‘शुध्द व्हा.
उद्याची तयारी करा. नष्ट करायला सांिगतलेल्या वस्तू काही जणांनी
ठेवून घेतल्या आहेत असे इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे म्हणणे आहे. त्या
वस्तंूचा त्याग केल्याखेरीज तुम्हाला शत्रूचा पराभव करता येणार नाही.

14 “‘उद्या सकाळी सवर्जण परमेश्वरासमोर उभे राहा. सवर् वंशांच्या
लोकांनी परमेश्वरासमोर यावे. मग परमेश्वर एका वंशातील लोकांना
िनवडील. तेव्हा त्यांनीच फक्त पुढे यावे त्यातील एका कुळाची िनवड
करील. तेव्हा फक्त त्या कुळातील लोकांनी परमेश्वराला सामोर ेजावे. मग
त्या कुळातील प्रत्येक कुटंुबावर परमेश्वर दृिष्टके्षप टाकील आिण एका
कुटंुबाला िनवडील. मग त्या कुटंुबातील प्रत्येक व्यिक्तकडे परमेश्वर
पाहील. 15 नष्ट करून टाकायला पािहजे होती अशी वस्तू त्याच्याकडे
सापडल्यास तो पकडला जाईल. तेव्हा त्या माणसाला जाळून टाकावे.
तसेच त्याच्याकडे असलेले सवर् काही त्याच्याबरोबर आगीत टाकावे. या
माणसाने परमेश्वराचा करार मोडून इस्राएल लोकांना कलकं लावणारी
गोष्ट केली आहे.’”

16 दसुऱ्या िदवशी पहाटे यहोशवाने सवर् इस्राएल लोकांना
परमेश्वरासमोर आणले. सवर् वंशांचे लोक परमेश्वरापुढे उभे रािहले.
परमेश्वराने यहूदाच्या वंशाची िनवड केली. 17 तेव्हा यहूदाचे एकेक कूळ
परमेश्वरापुढे हजर झाले. त्यातून परमेश्वराने जेरहाचे कूळ िनवडले.
जेरहाच्या कुळातील सवर् कुटंुबे परमेश्वरापुढे आली तेव्हा िझम्रीचे कुटंुब
पकडले गेले. 18 मग यहोशवाने या कुटंुबातील सवर् पुरूषांना
परमेश्वरापुढे हजर व्हायला सांिगतले. परमेश्वराने कमीर्चा मुलगा आखान
याला पकडले (कमीर् िझम्रीचा मुलगा िझम्री जेरहाचा)

19 मग यहोशवा आखानला म्हणाला, “मुला, आता प्राथर्ना कर.
इस्राएलांच्या परमेश्वर देवाचा मान राखून आपली पापे त्याच्यापुढे कबूल
कर. आता काहीही लपवून न ठेवता तू काय केलेस ते मला सांग.”

20 आखान म्हणाला, “हे खर ेआहे. इस्राएलच्या परमेश्वर देवािवरूध्द
वागून मी पाप केले आहे. मी केले ते असे. 21 यरीहो नगर आिण
त्यातील सवर् मालमत्ता काबीज केल्यावर मी एक संुदर िशनारी
(बिबलोिनयन) अगंरखा, अदंाजे पाच पौंड चांदी आिण जवळपास एक
पौड सोन्याची वीट पािहली. त्याचा मला मोह पडला त्या वस्तू मी
घेतल्या. माझ्या तबंूत या गोष्टी जिमनीत पुरून ठेवलेल्या तुम्हाला
सापडतील. चांदी अगंरख्याखाली दडवलेली आहे.”

22 तेव्हा यहोशवाने काही माणसे तबंूकडे पाठवली. ती धावतच तेथे
गेली आिण त्यांना तबंूत लपवून ठेवलेल्या या वस्तू िमळाल्या. चांदी
अगंरख्याच्या खाली होती. 23 त्या माणसांनी या वस्तू तेथून बाहेर
काढल्या यहोशवा व सवर् इस्राएल लोक ह्यांच्यापयर्ंत आणून परमेश्वरापुढे
ठेवल्या.

24 नतंर यहोशवा व समस्त इस्राएल लोकांनी जेरहचा मुलगा आखान
याला आखोर खोऱ्यात नेले. चांदी, सोने, अगंरखा, आखानची मुलेबाळे,
जनावर,े गाढवे, शेळ्यामेंढ्या, त्याचा तबंू आिण होती नव्हती ती
चीजवस्तू हे ही नेले. 25 तेव्हा यहोशवा म्हणाला, “तुझ्यामुळे आम्हाला
फार त्रास झाला आहे. पण आता परमेश्वरच तुला संकटात टाकील” मग
सवर् लोकांनी आखान आिण त्याचे कुटंुबीय यांच्यावर ते मरपेयर्ंत
दगडांचा मारा केला. मग त्यांना सवर् चीजवस्तूसह जाळून टाकले. 26

त्यानतंर आखानाच्या जळून गेलेल्या शरीरावर त्यांनी दगडांची रास
रचली. हे दगड आज ही तेथे आहेत. अशा तऱ्हेने परमेश्वराने आखानावर
आपत्ती आणली म्हणूनच त्या िठकाणाचे नाव आखोर ची दरी असे
पडले. यानतंर परमेश्वराचा कोप झाला नाही.

आयआय नगराचानगराचा ससंहंारहार

मग परमेश्वर यहोशवाला म्हणला, “िभऊ नको, हात पाय गाळू
नको. सवर् योध्द्यांना घेऊन आय वर चाल करून जा. आयच्या
राजाचा पराभव करायला मी मदत करीन.तेथील प्रजा, ते नगर

आिण ती भूमी मी तुमच्या हाती देईन. 2 यरीहो नगर आिण त्यांचा राजा
यांचा तुम्ही पाडाव केलात तसाच आय नगराचा आिण राजाचाही कराल.
फक्त यावेळी सवर् संपत्तीची लूट तुम्ही स्वतःसाठी ठेवू शकता. येथील
गुरढेोर ेव संपत्ती तुम्ही आपापसात वाटून घ्या. आता आपल्या सनै्याला
नगराच्या िपछाडीला दबा धरून बसण्यास सांग.”

3 तेव्हा यहोशवाने सवर् सनै्यासह आय नगराकडे मोहरा वळवला.
आपल्या सनै्यातील तीस हजार उत्कृष्ट योध्द्यांची िनवड केली व त्यांना
रातोरात पाठवले. 4 त्यांना आज्ञा केली, “मी काय सांगतो ते लक्षपूवर्क
ऐका. नगराच्या मागील बाजूस दबा धरून बसा. हल्ल्याच्या योग्य वेळेची
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वाट पाहा. फार लांब जाऊ नका. टेहेळणी करत तयारीत राहा. 5

नगरावर हल्ला करायला लोकांना घेऊन मी पुढे जाईन. नगरातील लोक
आमचा सामना करायला समोर येतील. तेव्हा आम्ही माघार घेऊन
मागील वेळेप्रमाणे पळत सुटू. 6 हे लोक आमचा पाठलाग करत
नगरापासून दरू येतील. पूवीर्ंप्रमाणेच आपल्याला िभऊन हे पळ काढत
आहेत असे त्यांना वाटेल (त्यांचा हा समज कायम ठेवायला) आम्ही
पळत सुटू. 7 तेव्हा तुम्हीआपल्या लपण्याच्या जागा सोडून बाहेर या
आिण नगराचा ताबा घ्या. तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला िंजकण्याचे
सामथ्यर् देईल.

8 “परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे वागा. माझ्याकडे लक्ष असू द्या
नगरावर हल्ला करण्याची मी आज्ञा देईन. तेव्हा नगर काबीज करून
त्याला आग लावा.”

9 मग यहोशवाने त्यांना रवाना केले. ते आयच्या पिश्चमेस बेथेल व
आय यांच्या दरम्यान एका जागी दबा धरून बसले. आिण यहोशवा
आपल्या इतर माणसांबरोबर त्या रात्री रािहला.

10 दसुऱ्या िदवशी पहाटे यहोशवाने सवर् लोकांना एकत्र आणले
यहोशवा व इस्राएलाच्या पुढाऱ्यांनी या लोकांसह आय कडे मोचार्
वळवला. 11 सवर् सनै्य आयवर चाल करून गेले. नगराजवळ
पोचल्यावर त्यांनी उत्तरसे तळ िदला. हे सनै्य आिण आय यांच्यामध्ये
एक दरी होती.

12 यहोशवाने मग जवळजवक पाच हजार माणसांना आयच्या
पिश्चमेस बेथेल व आय यांच्या मध्ये दबा धरून बसण्यास पाठवले. 13

अशाप्रकार ेत्याने आपल्या सनै्याला सज्ज ठेवले होते. मुख्य छावणी
शहराच्या उत्तरलेा होती. इतर माणसे पिश्चमेला दबा धरून बसली होती.
रात्री यहोशवा त्या दरीत रािहला.

14 आयच्या राजाने इस्राएलाचे सनै्य पािहले तेव्हा तो व नगरातील
माणसे इस्राएलांशी यधु्द करण्यास लगबगीने िनघाली. राजा नगराच्या
पूवेर्ला गेला. त्यामुळे नगराच्या िपछाडीला लपलेले सनै्य त्याला िदसले
नाही.

15 आयच्या सनै्यापुढे आपली पीछेहाट होते आहे असे यहोशवा व
इस्राएलच्या लोकांनी भासवले आिण ते वाळवंटाच्या िदशेला पूवेर्कडे
पळत सुटले. 16 आयच्या सनै्याने आरडाओरडा करत त्यांचा पाठलाग
करायला सुरूवात केली. नगरातील सवर् लोक यात सामील झाले
नगरतील सगळे नगर सोडून बाहेर पडले. 17 आय आिण बेथेल मधील
एकूणएक माणसे इस्राएल सनै्याच्या पाठलागावर गेली. नगर मोकळे
झाले. त्याचे रक्षण करायला कोणी उरला नाही.

18 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “आता तुझ्या हातातील शस्त्र
आय नगरावर उगार. मी हे नगर तुझ्या हवाली करत आहे.” तेव्हा
यहोशवाने आयवर आपली बरची उगारली. 19 दबा धरून बसलेल्या
इस्राएलांनी हे पाहताच आपल्या जागा सोडल्या आिण ते तात्काळ
नगरावर चालून गेले. नगरात िशरून त्यांनी त्याचा ताबा घेतला. लगेचच
त्यांनी नगरात जाळपोळ सुरू केली.

20 आयचे लोक मागे वळून पाहतात तो त्यांना नगर जळताना िदसले.
धूर आकाशात चढत होता. हे पाहून त्यांचे अवसान गळाले. इस्राएलांचा
पाठलाग त्यांनी सोडून िदला. त्याबरोबर इस्राएल लोकांनी धावायचे
थांबले. माघार ेिफरून ते आयच्या लोकांबर तुटून पडले. आता आयच्या
लोकांना पळता भुई थोडी झाली. 21 आपल्या माणसांनी नगराचा ताबा
घेतला आहे आिण नगरातून धूर िनघत आहे हे पाहताच यहोशवाने व
इस्राएल लोकांनी मागे वळून आयच्या लोकांवर हल्ला केला. 22 ते पाहून
लपून रािहलेली आणखी माणसे त्यांच्यावर चाल करू आली. अशाप्रकारे
दोन्ही बाजंूनी चाल करून येऊन इस्राएलांनी आयच्या लोकांची
चांगलीच कोंडी केली. त्यांनी आयचा पराभव केला. आय वािसयांपकैी
एकहीजण िजवंत रािहला नाही की िनसटून जाऊ शकला नाही. 23

आयच्या राजाला मात्र जीवदान िमळाले. त्याला पकडून यहोशवापुढे
हजर करण्यात आले.

ययुधु्दाचध्दाचेे सारांशवणसारांशवणर्र्नन

24 या लढाईत इस्राएलाच्या सनै्याने आयच्या लोकांचा मोकळ्या
मदैानात तसेच वाळवंटात पाठलाग करत त्या साऱ्यांची कत्तल केली.

नतंर ते नगरात परतले व तेथे उरलेल्या सवार्ंची हत्या केली. 25

अशाप्रकार ेआय मधील सवर्जण त्यािदवशी मरण पावले. बायकापुरूष
िमळून ती बारा हजार माणसे होती. 26 हे नगर उध्वस्त करायचा इशारा
म्हणून यहोशवाने आपली बरची आयवर उगारलेली होती आिण सवार्ंचा
संहार होईपयर्ंत त्याने ती तशीच उगारलेली ठेवली. 27 शहरातील
गुरढेोर ेआिण इतर मालमत्ता इस्राएल लोकांनी स्वतःसाठी ठेवली.
परमेश्वराने यहोशवाला आज्ञा िदल्या तेव्हा यासाठी अनुमती िदलेलीच
होती.

28 यहोशवाने नतंर हे शहर बेिचराख करून टाकले. तेथे िनव्वळ
दगडधोंड्यांची रास उरली. आजही तेथे तशीच िस्थती आहे. 29

आयच्या राजाला यहोशवाने एका झाडावर फाशी िदले आिण
संध्याकाळपयर्ंत त्याचे प्रेत तसेच तेथे टांगत ठेवले. सूयार्स्ताच्या वेळी
त्याने ते लोकांना उतरवायला सांिगतले. त्यांनी ते झाडावरून काढून
नगराच्या वेशीपाशी टाकले. व तो मृतदेह दगडाधोंड्यांनी झाकून
टाकला. तीही रास आज तशीच आहे.

आशीवार्दआशीवार्द आिणआिण शापशाप यांचयांचेे वाचनवाचन

30 मग यहोशवाने एबाल पवर्तावर इस्राएल लोकांच्या परमेश्वर
देवासाठी वेदी बांधली. 31 परमेश्वराचा सेवक मोशे याने वेद्या कशा
बांधाव्यात हे इस्राएल लोकांना सांिगतले होते. तेव्हा, मोशेच्या
िनयमशास्त्रात िलहून ठेवल्या बरहुकूम यहोशवाने ती बांधली. त्यासाठी
कोणत्याही हत्याराचा स्पशर् न झालेले अखडं पाषाण वापरले. अशा
वेदीवर त्यांनी होमापर्णे तसेच शांत्यापर्णे वािहली.

32 त्यािठकाणी समस्त इस्राएल लोकांसाठी म्हणून यहोशवाने
मोशेच्या िनयमशास्त्राची पाषाणांवर नक्कल करून ठेवली. 33 यावेळी सवर्
वडीलधारी माणसे, अमंलदार, न्यायाधीश व इतर इस्राएल लोक पिवत्र
करारकोशाभोवती उभे होते. हा परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश वाहून
नेणाऱ्या लेवी याजकांसमोर ते उभे होते. उपिस्थतात मूळचे इस्राएल
लोक तसेच परकेही होते. त्यांच्यापकैी िनम्मे एबाल पवर्तासमोर तर
िनम्मे गिरज्जीम पवर्तासमोर उभे रािहले. परमेश्वरचा सेवक मोशे याने
आशीवार्दाच्या वाचनासाठी त्यांना तसे उभे राहायला सांिगतले होते.

34 मग यहोशवाने िनयमशास्त्रातील आशीवर्चने आिण शापवाणी
वाचून दाखवली त्यात एका शब्दाचाही फेरफार केला नाही. 35 िस्त्रया,
मुले, परकीय यांच्यासह सवर् इस्राएल लोक तेथे हजर होते. त्यांना
मोशेच्या सवर् आज्ञा यहोशवाने वाचून दाखवल्या.

िगबोनाच्यािगबोनाच्या रिहवाश्यांचरिहवाश्यांचेे यहोशवाशीयहोशवाशी कपटकपट

यादेर्न नदीच्या पिश्चमेकडील िहत्ती, अमोरी, कनानी, िहव्वी
तसेच यबूसी लोकांच्या राजांनी या आयवरील चढाई िवषयी
ऐकले. या लोकांची राज्ये डोंगराळ भागात तसेच मदैानी

प्रदेशात थेट लबानोनपयर्ंत भूमध्य समुद्राच्या िकनाऱ्या िकनाऱ्याने
पसरली होती. 2 हे सवर् राजे एक झाले आिण त्यांनी यहोशवा व इस्राएल
लोक यांच्यावर चढाई करण्याचा बेत केला.

3 यरीहो आिण आय या नगरांचा पाडाव यहोशवाने कसा केला हे
िगबोनाच्या लोकांनी ऐकले. 4 तेव्हा त्यांनी इस्राएलांना चकवण्याचा
डाव आखला. त्यांची यकु्ती अशी होती. प्रथम त्यांनी द्राक्षरसाचे जुने,
िझजलेले. चामडी बुधले घेतले आिण ते गाढवाच्या पाठीवर लादले.
आपण फार दरुून आलो आहोत असे भासवायला जुनी गोणपाटेही
गाढवांवर लादली. 5 स्वतः िझजलेले जोडे आिण फाटकेतुटके कपडे
घातले. िवटलेल्या वाळलेल्या भाकरीची िशदोरी बांधून घेतली.
अशाप्रकार ेते फार दरुून मजल दरमजल करत आल्यासारखे िदसू
लागडे. 6 मग ते िगलगाल जवळच्या इस्राएल लोकांच्या छावणीपाशी
आले.
तेथे जाऊन ते यहोशवा आिण इस्राएल लोकांना म्हणाले, “आम्ही दरू

देशाहून आलो आहोत आिण आम्हाला तुमच्याशी शांततेच्या कराराची
बोलणी करायची आहेत.”

7 त्यावर इस्राएल लोक या िहव्वी लोकांना म्हणाले, “कदािचत् तुम्ही
खोटे बोलत असाल. आमच्या जवळपासच राहणार ेअसाल. तुम्ही कोण

यहोशवा 8:5 143 यहोशवा 9:7
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कुठले याची खातरजमा केल्याखेरीच आम्ही तुमच्याशी शांतीचा करार
करणार नाही.”

8 तेव्हा यहोशवाला िहव्वी म्हणाले, “आम्ही तुमचे दास आहोत.”
पण यहोशवाने िवचारले, “तुम्ही कोण? कोठून आलात?”
9 त्या लोकांनी सांिगलते, “आम्ही तुमचे दास आहोत. तुमच्या

परमेश्वर देवाच्या सामथ्यार्ची कीतीर् ऐकून आम्ही फार दरूवरून आलो
आहोत. त्याने ज्या गोष्टी केल्या त्याबद्दल आम्ही ऐकले. िमसरमध्ये
त्याने जे जे केले ते आमच्या ऐकण्यांत आले. 10 हेशबोनचा राजा
सीहोन आिण अष्टारोथ मधील बाशानचा राजा ओग, या यादेर्नच्या
पूवेर्कडील अमोऱ्यांच्या दोन राजांचा त्याने पराभव केला हेही आम्हाला
माहीत आहे. 11 तेव्हा आमच्या प्रदेशातील रिहवासी आिण आमचे
पुढारी म्हणाले, ‘प्रवासासाठी पुरशेी िशदोरी घ्या आिण इस्राएल लोकांची
भेट घ्या,’ त्यांना म्हणावे, ‘आम्ही तुमचे दास असून आमच्याबरोबर
शांततेचा करार करा.’

12 “ही आमची भाकर बघा. आम्ही घरून िनघालो तेव्हा ती ताजी
आिण नरम होती. आता कशी िवटलेली आिण वाळून गेली आहे ते तुम्ही
बघतच आहा. 13 हे द्राक्षारसाचे बुधले पाहा.िनघालो तेव्हा ते नवेकोरे
आिण द्राक्षारसाने भरलेले होते. आता ते तडकलेले आिण जुने झाले
आहेत. पाहा आमचे कपडे आिण जोडे एवढया लांबच्या प्रवासाने त्यांची
कशी वाट लागली आहे.”

14 हे लोक सांगत आहेत त्याचा खरपेणा पडताळून बघण्यासाठी
इस्राएल लोकांनी भाकर चाखून बिघतली पण परमेश्वराचा सल्ला घेतला
नाही. 15 यहोशवाने त्यांच्याशी शांततेचा करार करण्याचे मान्य केले.
त्यांना जीवदान िदले. यहोशवाने िदलेल्या वचनाशी इस्राएलांची
वडीलधारी मडंळीही सहमत झाली.

16 ही माणसे आपल्या छावणीजवळच राहात असल्याचा इस्राएल
लोकांना तीन िदवसांनतंर पत्ता लागला. 17 तेव्हा इस्राएल लोक या
लोकांच्या नगराला िनघाले. िगबोन, कफीरा, बरैाथ व िकयार्थ-यारीम या
त्यांच्या नगरांस ते ितसऱ्या िदवशी पोचले. 18 पण या लोकांशी
शांततेचा करार केलेला असल्यामुळे इस्राएली सनै्याने या नगरावर हल्ला
केला नाही. तसे त्यांनी आपल्या परमेश्वर देवासमोर या लोकांना वचन
िदले होते.
ज्या वडीलधाऱ्या पचं मडंळीनी हा करार केला त्यांच्यािवरूध्द इतर

लोकांनी कुरकूर केली. 19 पण पचं म्हणाले, “आम्ही खदु्द इस्राएलाच्या
परमेश्वर देवासमोर त्यांना आपला शब्द िदला आहे. तेव्हा आता
त्यांच्यािवरूध्द लढता येणार नाही. 20 आता आपल्याला त्यांना धक्का
लावता येणार नाही त्यांना जीवदान िदले पािहजे. आता त्यांना इजा
केल्यास, त्यांना आपण िदलेला शब्द मोडला म्हणून देवाचा आपल्यावर
कोप होईल. 21 त्यांना िजवंत राहू द्या, पण आपले दास म्हणून ते
आपले लाकूडतोडे. पाणक्ये म्हणून राहतील.” अशा तऱ्हेने पचंांनी त्या
लोकांना िदलेले शांततेचे अिभवचन पाळले.

22 यहोशवाने िगबोनच्या लोकांना बोलावले व तो त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही आमच्याशी खोटे का बोललात? तुमचा प्रदेश तर आमच्या
छावणीच्या जवळच आहे. पण आपण दरूदेशाहून आल्याचे तुम्ही
आम्हाला सांिगतलेत. 23 तेव्हा आता तुम्हाला अडचणींना तोड द्यावे
लागेल. तुम्हा सवार्ंना आमचे दास व्हावे लागेल. तुम्हाला देवाच्या
घरासाठी लाकूडतोडे व पाणक्ये म्हणून काम करावे लागेल.”

24 यावर िगबोनचे लोक म्हणाले, “तुम्ही आम्हाला ठार कराल या
भीतीने आम्ही खोटे बोललो. आम्ही असे ऐकले की हा देश तुम्हाला
द्यायची परमेश्वराने मोशे या आपल्या सेवकाला आज्ञा केली आहे, तसेच
येथे राहाणाऱ्या सवार्ंना ठार करायला ही देवाने तुम्हाला सांिगतले आहे.
म्हणून आम्ही खोटे बोललो. 25 आता आम्ही तुमचे दास आहोत.
आमच्याबाबतीत तुम्हाला योग्य वाटेल ते करा.”

26 अशाप्रकार ेिगबोनचे लोक दास झाले पण यहोशवाने त्यांना
जीवदान िदले. इस्राएल लोकांपासून त्यांना वाचवले. 27 यहोशवाने
त्यांना इस्राएल लोकांचे दास केले. लाकडे फोडणे आिण पाणी भरणे ही
कामे ते इस्राएल लोकांसाठी आिण परमेश्वराच्या वेदीसाठी करत रािहले.
परमेश्वर जे िठकाण वेदीसाठी िनवडील तेथे तेथे त्यांनी हे केले.
आजतागायत ते तसेच दास आहेत.

सूयसूयर्र् िस्थरिस्थर रािहलारािहला तोतो िदवसिदवस

त्यावेळी यरूशलेमचा राजा अदोनीसदेक हा होता.
यहोशवाने आय चा पाडाव ते पूणर् उध्वस्त केल्याचे त्याने
ऐकले. यरीहो आिण त्याच्या राजाचेही असेच झाल्याचे

त्याला समजले. िगबोनच्या रिहवाश्यांनी इस्राएलांशी शांतीचा करार
केल्याचे ही त्याच्या कानावर आले. आिण ते तर यरूशलेमच्या जवळच
होते. 2 तेव्हा अदोनीसदेक व त्याचे लोक फार घाबरले. कारण िगबोन
काही आयसारखे छोटे नगर नव्हते. ते एखाद्या राजधानीचे असावे तसे
मोठे शहर होते. तेथील लोक चांगले लढवय्ये होते. साहािजकच राजा
अदोनीसदेक घाबरला. 3 त्याने हेब्रोनचा राजा होहाम, यमर् ूथचा राजा
िपराम, लाखीशचा राजा याफीय आिण एग्लोनचा राजा दबीर यांना
िनरोप पाठवला, 4 “िगबोन ने यहोशवा व इस्राएल लोक यांच्याशी
शांतीचा करार केला आहे. तेव्हा िगबोनवर हल्ला करण्यासाठी माझ्या
बरोबर चला आिण मला मदत करा,” अशी मदतीची याचना त्याने केली.

5 तेव्हा यरूशलेमचा राजा, हेब्रोनचा राजा, यमर् ूथचा राजा, लाखीशचा
राजा तसेच एग्लोनचा राजा या अमोऱ्यांच्या पाच राजांनी आघाडी केली
आिण आपले सनै्य घेऊन ते िगबोनवर चढाई करून गेले. सनै्याने त्या
शहराला वेढा िदला आिण लढाईला सुरुवात केली.

6 ते पाहून िगबोनच्या लोकांनी िगलगालच्या छावणीत यहोशवाला
िनरोप पाठवला, “आम्हा दासांना एकटे पडू देऊ नका आमच्या मदतीला
या. िवनािवलबं आमचे रक्षण करा. डोंगराळ प्रदेशातील सवर् अमोरी
राजांनी एकत्र येऊन आमच्यावर हल्ला केला आहे.”

7 तेव्हा यहोशवा आपल्या सवर् सनै्यािनशी िगलगालमधून बाहेर
पडला. त्याच्याबरोबर खदें लढवय्ये होते. 8 परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, “या सनै्याची भीती बाळगू नका. त्यांचा पराभव करण्याची मी
तुम्हाला आनुज्ञा देत आहे. यांच्यापकैी कोणीही तुमचा पराभव करू
शकणार नाही.”

9 यहोशवा आिण त्याचे सनै्य रातोरात िनघून िगबोनला पोहोंचले.
यहोशवा येईल अशी शत्रूला सुतराम कल्पना नव्हती. म्हणून त्याने हल्ला
केला तेव्हा ते चिकत झाले.

10 परमेश्वराने इस्राएलाच्या हल्ल्यामुळे त्या सनै्याची त्रेधा ितरपीट
केली. इस्राएल लोकांनी त्यांचा पराभव करून घवघवीत िवजय
िमळवला. िगबोनपासून बेथ-होरोनच्या वाटेपयर्ंत इस्राएलांच्या सनै्याने
शत्रूचा पाठलाग केला, आिण अजेका व मके्कदा पयर्ंत त्यांचा पाठलाग
करून त्यांना ठार केले. 11 इस्राएल सनै्य बेथ-होरोनपासून अजेकापयर्ंत
पाठलाग करत असताना परमेश्वराने शत्रूवर आकाशातून मोठमोठ्या
गारांचा वषार्व केला. त्या मारानेच अनेकजण ठार झाले. इस्राएल
सनै्याच्या तलवारीने िजतके शत्रूसनै्य प्राणाला मुकले त्यापेक्षा िकतीतरी
जास्त या गारांच्या वषार्वाला बळी पडले.

12 इस्राएल लोकांच्या हातून परमेश्वराने त्यािदवशी अमोऱ्यांचा
पराभव केला तेव्हा यहोशवा सवर् इस्राएल लोकांसमोर उभा राहून
म्हणाला,
“हे सूयार् िगबोनावर िस्थर राहा.
हे चंद्रा, िस्थर राहा तू.
अयालोनच्या खोऱ्यावर.”
13 तेव्हा लोकांनी शत्रूंचा पराभव करीपयर्ंत सूयर् िस्थर रािहला, चंद्र ही

थांबून रािहला. याशारच्या पुस्तकात हे िलिहलेले आहे. सूयर् पूणर्
िदवसभर आकाशाच्या मध्यभागी थांबलेला होता. 14 असे पूवीर् कधी
घडले नव्हते आिण नतंर ही कधी घडले नाही. परमेश्वराने त्या िदवशी
माणसाचे ऐकले. परमेश्वर खरोखरच त्यािदवशी इस्राएलच्या बाजूने लढत
होता.

15 यानतंर सवर् सनै्यासह यहोशवा िगलगालच्या छावणीत परतला.
16 भर यधु्दात त्या पाचही राजांनी पळ काढून मके्कदा जवळच्या गुहेत
आसरा शोधला होता. 17 पण कोणी तरी त्यांना तेथे लपलेले पािहले. ते
यहोशवाच्या कानावर आले. 18 तो म्हणाला, “गुहेचे तोंड प्रचंड दगड
लावून बदं करा. ितथे माणसांचा पाहारा बसवा 19 पण तुम्ही स्वतःतेथे
थांबून राहू नका. शत्रूंचा पाठलाग करून त्यांच्यावर मागून हल्ला करत
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राहा. शत्रूला त्यांच्या नगरात परतू देऊ नका. कारण तुमच्या परमेश्वर
देवाने तुम्हाला िवजय िमळवून िदला आहे.”

20 यहोशवा व इस्राएल लोक यांनी शत्रूला ठार केले पण त्यातील
काही कसेबसे सुटून नगरात जाऊन लपले. त्यामुळे त्यांना जीवदान
िमळाले. 21 लढाई थांबल्यावर सवर् लोक मके्कदा येथे यहोशवाकडे परत
आले. पण इस्राएल लोकांिवरुध्द एकही शब्द काढण्याचे धयैर् कोणाचे
झाले नाही.

22 यहोशवा म्हणाला, “आता ते गुहेच्या तोंडावरचे दगड हलवून त्या
राजांना माझ्याकडे आणा.” 23 तेव्हा यरुशलेम. हेब्रोन, यमर् ूथ, लाखीश
व एग्लोनच्या त्या राजांना यहोशवाच्या माणसांनी बाहेर काढले. 24 व
यहोशवासमोर हजर केले. यहोशवाने आपल्या सवर् लोकांना त्या
िठकाणी बोलावले. आपल्या सनै्यातील अिधकाऱ्यांना तो म्हणाला “पुढे
व्हा आिण या राजांच्या मानेवर पाय द्या.” तेव्हा अिधकाऱ्यांनी जवळ
येऊन त्यांच्या मानेवर पाय िदले.

25 यहोशवा आपल्या लोकांना म्हणाला, “खबंीर राहा आिण िंहमत
धरा, घाबरु नका इथून पुढे तुम्ही ज्यांच्याशी लढाल त्या शत्रूचे परमेश्वर
काय करुन टाकील ते मी तुम्हाला दाखवतो आहे.”

26 मग यहोशवाने त्या पाच राजांना ठार केले. त्यांची प्रेते पाच
झाडांना लटकावली. संध्याकाळपयर्ंत ती तशीच लटकत ठेवली. 27

सूयार्स्ताच्या वेळी त्याने ती झाडावरुन उतरिवण्यास सांिगतली. ज्या
गुहेत ते राजे लपले होते ितथे ती यहोशवाच्या माणसांनी टाकून िदली
आिण गुहेचे तोंड मोठमोठे दगड लोटून बदं केले. ती प्रेते त्या गुहेत
आजतागायत आहेत.

28 त्या िदवशी यहोशवाने मके्कदाचा पराभव केला. तेथील राजा आिण
नगरातील लोक यांना यहोशवाने ठार केले. कोणीही वाचला नाही.
यरीहोच्या राजाची केली तीच गत यहोशवाने मके्क दाच्या राजाचीही
केली.

दिक्षणदिक्षणेे कडीलकडील नगरांचानगरांचा पाडावपाडाव

29 मग सवर् इस्राएल लोकांसह यहोशवा मके्कदाहून िनघाला. ते सवर्
िलब्ना येथे पोहोंचले व त्या नगरावर त्यांनी हल्ला केला. 30 परमेश्वराच्या
कृपेने, हे नगर आिण त्याचा राजा यांचा इस्राएल लोकांनी पराभव केला.
तेथील सवर्जण प्राणाला मुकले. कोणीही त्यातून िजवंत रािहला नाही.
आिण यरीहोच्या राजाचे केले तसेच इस्राएल लोकांनी या राजाचेही केले.
31 मग यहोशवा व सवर् इस्राएल लोक िलब्ना येथून िनघून लाखीशला
आले. त्या नगराभोवती वेढा देऊन मग त्यांनी चढाई केली. 32

परमेश्वराने त्यांच्या हातून लाखीशचाही पाडाव केला. दसुऱ्या िदवशी
त्यांनी त्या शहराचा पराभव करुन सवर् लोकांना ठार केले. िलब्नाचीच
पुनरावृत्ती येथे झाली. 33 गेजेरचा राजा होराम लाखीशच्या मदतीला
आला होता पण यहोशवाने त्याच्या सनै्यासही पराभूत केले.
त्यांच्यापकैीही कोणी वाचू शकला नाही.

34 मग लाखीशहून िनघून सवर् इस्राएल लोक व यहोशवा एग्लोन येथे
आले. एग्लोन भोवती तळ देऊन त्यांनी त्या शहरावर हल्ला केला. 35

त्याच िदवशी त्यांनी ते शहर काबीज करून सवर् लोकांना ठार केले.
लाखीशमध्ये जसे झाले तसेच येथेही झाले.

36 एग्लोनहून ते पुढे हेब्रोनला गेले व हेब्रोनवर चढाई केली. 37 हेब्रोन
शहर आिण त्याच्या भोवतालची छोटी गावे त्यांनी काबीज केली.
नगरातील सवार्ंचा इस्राएल लोकांनी संहार केला. एकूण एक लोक
प्राणाला मुकले. एग्लोन प्रमाणेच येथेही त्यांनी शहर उध्वस्त केले व
लोकांना ठार केले.

38 मग यहोशवा व सवर् इस्राएल लोक मागे वळून दबीर येथे आले व
तेथील लोकांशी लढाई केली. 39 त्यांनी ते नगर व त्याच्या आसपासची
गावे घेतली तसेच राजाचा पराभव केला. नगरातील एकूण एक जणांना
ठार केले. हेब्रोन आिण िलब्ना ही नगर ेव तेथील राजे यांची जी गत केली
तशीच दबीर व त्याच्या राजाचीही केली.

40 अशाप्रकार ेयहोशवाने डोंगराळ प्रदेश नेगेव, पिश्चमेकडील व
पूवेर्कडील डोंगर उताराचा भाग येथील सवर् शहरांचा व राजांचा धुव्वा
उडवला. इस्राएलच्या परमेश्वर देवाने यहोशवाला सवर् लोकांचा संहार

करण्यास सांिगतले होते. त्याप्रमाणे यहोशवाने कोणाला ही िजवंत ठेवले
नाही.

41 कादेश बण्यार्पासून गज्जापयर्ंत सवर् नगर ेयहोशवाने काबीज केली.
िमसरमधील गोशेन प्रांतापासून िगबोन पयर्ंतच्या कके्षतील सवर् नगरे
िंजकून घेतली. 42 एकाच मोिहमेत सवर् राजे व सवर् नगर ेकाबीज केली.
इस्राएलचा देव परमेश्वर इस्राएलच्या बाजूने लढत असल्यामुळेच
यहोशवाने हे केले. 43 त्यांनतंर यहोशवा सवर् इस्राएलसह आपल्या
िगलगालच्या छावणीत परतला.

उत्तरउत्तरेकेडीलकडील शहरांचाशहरांचा पराभवपराभव

या सवर् घटना हासोराचा राजा याबीन याने ऐकल्या. तेव्हा
त्याने अनेक राजांच्या फौजा एकत्र आणण्याचे ठरवले.
मादोनाचा राजा योबाब, िशम्रोनाचा राजा, अक्षाफाचा राजा.

2 तसेच उत्तरते डोंगराळ प्रदेशात व वाळवंटी भागात राज्य करीत
असलेले राजे यांना याबीनने त्याप्रमाणे कळवले. िकन्नेरोथ, नेगेव येथील
व पिश्चमेकडील डोंगर उत्तरणीच्या भागातील राजांनाही िनरोप पाठवले.
पिश्चमेकडील नाफोत दोर येथील राजाला तसेच 3 पूवर् व पिश्चमेच्या
कनानी लोकांच्या राजांनाही कळवले. अमोरी, िहत्ती, पिरज्जी व डेंगराळ
प्रदेशातील यबूसी लोकांना तसेच हमोर्न डोंगराच्या पायथ्याशी
असलेल्या िमस्पा जवळील िहव्वी लोकांनाही खबर िदली. 4 तेव्हा या
सवर् राजांच्या फौजा एकत्र आल्या. अगिणत योध्दे जमा झाले. घोडे, रथ
बहुसंख्य होते. ती एक अितिवशाल सेना होती असंख्य माणसांचा
समुदाय समुद्रिकनाऱ्यावरील वाळूच्या कणांसारखा पसरला होता.

5 हे सवर् राजे मेरोम या लहानशा नदीजवळ भेटले. त्या सवार्ंनी तेथेच
तळ ठोकला आिण ते इस्राएलिवरुध्द लढाईची आखणी करू लागले.

6 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “या सनै्याला घाबरू नको. मी
तुमच्याहातून त्यांचा पराभव करवीन. उद्या या वेळेपयर्ंत तुम्ही त्या
सवार्ंचा संहार केलेला असेल. त्यांच्या घोड्यांचे पाय तोडा व रथांना
आगी लावा.”

7 यहोशवा व त्याचे सनै्य यांनी शत्रूला िवस्मयचिकत केले. मेरोम
नदीपाशीच त्यांनी शत्रूवर हल्ला केला. 8 इस्राएलच्या सनै्याने त्यांचा
पराभव केला परमेश्वरानेच त्यांना हे बळ िदले. इस्राएलने त्यांचा सीदोन
महानगरापयर्ंत तसेच िमस्त्रपोथ-माईमापयर्ंत व पूवेर्कडील िमस्पाच्या
खोऱ्यापयर्ंत पाठलाग केला. शत्रुसनै्यातील सवार्ंचा संहार होईपयर्ंत
इस्राएल लोकांनी लढा िदला. 9 परमेश्वराने सांिगतले होते तसेच
यहोशवाने केले. त्यांच्या घोड्यांचे पाय तोडले व रथ अगीच्या
भक्ष्यस्थानी टाकले.

10 मग मागे वळून यहोशवाने हासोर घेतले. हासोरच्या राजाला त्याने
ठार केले. (इस्राएलिवरुध्द लढणाऱ्या सवर् राज्यांचे नेतृत्व हासोरने केले
होते.) 11 इस्राएल सनै्याने या नगरातील सवार्ंना ठार केले. सवार्ंचा
समूळनाश केला. िजवंतपणाची खूण म्हणून िशल्लक ठेवली नाही. नतंर
नगराला आग लावली.

12 यहोशवाने ही सवर् नगर ेघेतली तेथील सवर् राजांना ठार केले. या
नगरांमधील सवर्च्या सवर् गोष्टींचा िवध्वंस केला. परमेश्वराचा सेवक मोशे
याच्या आजे्ञप्रमाणे त्याने हे केले. 13 पण टेकड्यांवर वसवलेली
कोणतीही नगर ेइस्राएल सनै्याने जाळली नाहीत. हासोर हे टेकडीवर
वसलेले व त्यांनी जाळलेले एकमेव नगर ते यहोशवाने जाळले. 14 या
नगरांमध्थे िमळालेली लूट इस्राएल लोकांनी स्वतःकरता ठेवली. तसेच
तेथील जनावरहेी घेतली. पण तेथील लोकांना मारले कोणालाही िजवंत
ठेवले नाही. 15 परमेश्वराने आपला सेवक मोशे याला फार पूवीर्च ही
आज्ञा िदली होती. नतंर मोशेने हे यहोशवाला सांिगतले होते. यहोशवाने
परमेश्वराचे ऐकले. परमेश्वराने मोशेला सांिगतले ते ते सवर् यहोशवाने न
चुकता केले.

16 अशाप्रकार ेयहोशवाने त्या संपूणर् प्रदेशातील सवर् लोकांचा पराभव
केला. डोंगराळ प्रदेश, नेगेव, गोशेनचा सवर् प्रांत, पिश्चमेकडील
डोंगरपायथा, यादेर्नचे खोर.े इस्राएलचा व त्याच्या आसपासचा डोंगराळ
प्रदेश यावर त्याने ताबा िमळवला. 17 सेईर जवळच्या हालाक
डोंगरापासून हमोर्न पवर्ताच्या पायथ्याशी असलेल्या लबानोनच्या
खोऱ्यातील बालगाद पयर्ंतचा सवर् प्रदेशही यहोशवाने हस्तगत केला.
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तेथील सवर् राजांना बदंी करून त्यांना ठार केले. 18 अनेक िदवस या
राजांशी त्याने हा लढा िदला होता. 19 या सवर् प्रदेशातील फक्त एकाच
नगराने इस्राएल लोकांशी शांततेचा करार केला. ते म्हणजे िगबोन मधील
िहव्वी. इतर सवर् नगरांचा यधु्दात पाडाव झाला. 20 आपण समथर्
आहोत असे त्यांना वाटावे अशी परमेश्वराचीच इच्छा होती. जेव्हा ते
इस्राएलिवरुध्द लढायला उभे राहतील, तेव्हा त्यांच्यावर दया न
दाखवता संहार करता येईल. मोशेला परमेश्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे,
यहोशवा त्यांचा धुव्वा उडवेल (अशीच ती योजना होती)

21 हब्रोन, दबीर, अनाब व यहुदा या डोंगराळ प्रदेशातील भागात
अनाकी लोक राहात असत. यहोशवाने त्यांच्याशी लढाई करुन तेथील
लोकांचा व नगरांचा संपूणर् संहार केला. 22 इस्राएलाच्या देशात एकही
अनाकी माणूस िशल्लक उरला नाही. गज्जा, गथ व अश्दोद येथे मात्र काही
अनाकी लोक िजवंत राहीले. 23 परमेश्वराने मोशेला फार पूवीर्च सांगून
ठेवल्याप्रमाणे यहोशवाने सवर् इस्राएल देश ताब्यात घेतला. परमेश्वराने
कबूल केल्या प्रमाणे हा प्रदेश इस्राएल लोकांना िदला. यहोशवाने
इस्राएलाच्या वंशांप्रमाणे त्यांची िहश्श्यांमध्ये वाटणी केली. अखेर यधु्द
संपले आिण शांतता नांद ूलागली.

इस्राएलनइस्राएलनेे पराभूतपराभूत ककेेललेेललेे राजराजेे

यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील प्रदेशाचा इस्राएल लोकांनी ताबा
घेतला होता.आणोर्न खोऱ्यापासून हमोर्न पवर्तापयर्ंत आिण
यादेर्न खोऱ्याच्या पूवेर्कडील सवर् भूभाग त्यांचा होता.

त्यासाठी इस्राएल लोकांनी ज्या ज्या राजांचा पराभव केला ते असे.
2 हेशबोन नगरात राहणारा अमोरी लोकांचा राजा सीहोन. आणोर्न

खोऱ्याजवळच्या अरोएर पासून यब्बोक नदीपयर्ंतच्या प्रदेशावर त्याची
सत्ता होती. त्या खोऱ्याच्या मध्यापासून त्याची हद्द सुरु होत असे.
अम्मोन्यांची सीमा याला लागून होती. िगलादच्या अध्यार् प्रदेशावर
सीहोनची सत्ता होती. 3 यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला गािलली सरोवरापासून
अराबाच्या समुद्रापयर्ंत (मृत समुद्र) एवढ्या भागावर त्याचे राज्य होते.
तसेच बेथ-यिशमोथपासून दिक्षणेस िपसगा टेकड्याच्या उत्तरणीपयर्ंतचा
भाग त्याच्याच हद्दीत होता.

4 बाशानाचा राजा ओग यांचाही त्यांनी पराभव केला. ओग हा रफेाई
लोकांपकैी होता. अष्टारोथ व एद्रई येथे तो राहात होता 5 तसेच, हमोर्न
पवर्त, सलका, बाशानाचा सवर् भाग ही त्याच्याच आिधपत्याखाली होता.
गशूरी व माकाथी लोक राहात तेथपयर्ंत त्याची सीमा िभडलेली होती.
अध्यार् िगलादावर ही ओगची सत्ता होती. हेशबोनाचा राजा सीहोन याच्या
प्रदेशाशी हा भाग थांबत होता.

6 परमेश्वराचा सेवक मोशे आिण इस्राएल लोक यांनी या सवर् राजांचा
पराभव केला होता. नतंर तो देश रऊबेनी. गादी आिण मनश्शाचा अधार्
वंश यांना वतन म्हणून िदला होता.

7 यादेर्नच्या पिश्चमेकडील देशांतील राजांचा पराभव इस्राएल लोकांनी
यहोशवाच्या नेतृत्वाखाली केला. मग तो देश बारा वंशांमध्ये िवभागून
यहोशवाने इस्राएल लोकांना िदला. परमेश्वराने द्यायची कबूल केलेली
हीच ती भूमी. लबानोन खोऱ्यातील बालगाद आिण सेईर जवळचा
हालाक डोंगर यांच्या मधला हा भाग होय. 8 डोंगराळ भाग,
पिश्चमेकडील पवर्तपायथा, यादेर्नचे खोर ेपूवेर्कडील डोंगर वाळवंट आिण
नेगेव एवढा भाग यात येतो. िहत्ती, अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी आिण
यबूसी लोकांचे वास्तव्य या प्रदेशात होते. इस्राएल लोकांनी पराभूत
केलेल्या राजांची यादी अशी:

9 यरीहोचा राजा बेथेल 1
जवळील आयचा राजा 1
10 यरुशलेमचा राजा 1
हेब्रोनाचा राजा 1
11 यमर् ूथाचा राजा 1
लाखीशाचा राजा 1
12 एग्लोचा राजा 1
गेजेराचा राजा 1
13 दबीराचा राजा 1
गेदेराचा राजा 1

14 हमार्चा राजा 1
अरादाचा राजा 1
15 िलब्नाचा राजा 1
अदलु्लामाचा राजा 1
16 मके्क दाचा राजा 1
बेथेलचा राजा 1
17 तप्पूहाचा राजा 1
हेफेराचा राजा 1
18 अफेकाचा राजा 1
लशारोनाचा राजा 1
19 मादोनाचा राजा 1
हासोराचा राजा 1
20 िशम्रोन-मरोनाचा राजा 1
अक्षाफाचा राजा 1
21 तानखाचा राजा 1
मिगद्दोचा राजा 1
22 केदेशाचा राजा 1
कमेर्ल जवळच्या यकनामाचा राजा 1
23 दोर पवर्तावरील दोराचा राजा 1
िगलगाल येथील गोयीमचा राजा 1
24 ितरसाचा राजा 1

असे एकंदर राजे 31.

काबीजकाबीज करायचाकरायचा रािहलरािहलेेलाला प्रदप्रदेेशश

यहोशवा आता वृध्द झाला होता तेव्हा परमेश्वर त्याला
म्हणाला, “तुझे आता वय झाले आहे पण अजून बराच प्रदेश
काबीज करायचा रािहला आहे. 2 पिलष्टी आिण गशूरी यांचा

प्रांत अजून घ्यायचा आहे. 3 िमसरमधील शीहोर नदीपासून उत्तरसे
एक्रोनच्या सीमेपयर्ंतचा भागही अजून काबीज केलेला नाही. त्या भूमीवर
अजूनही कनानी लोकांचा ताबा आहे. गज्जा, अश्दोद, अष्कलोन, गथ व
एक्रोन या पिलष्टचांच्या पाच नेत्यांचा तुला पराभव करायचा आहे. 4

कनानी भूमीच्या दिक्षणेकडील अव्वी लोकांनाही पराभूत करायचे आहे.
5 िगबली लोकही अजून रािहले आहेत. पूवेर्कडील हेमोर्न
डोंगराखालच्या बाल-गादापासून हमाथ येथे जायच्या िठकाणापयर्ंत सवर्
लबानोन हा सुध्दा आहेच.

6 “लबानोनापासून िमस्रपोथ-माईमपयर्ंत पसरलेल्या डोंगराळ भागात
सीदोनी राहतात. पण इस्राएल लोकांसाठी मी या सवार्ंना तेथून
हुसकावून लावीन. इस्राएल लोकांमध्ये तू जिमनीची वाटणी करशील
तेव्हा या भागाचेही लक्षात असू दे मी सांिगतल्याप्रमाणे वाटे कर. 7

आता, नऊ वंश आिण मनश्शाचा अधार् वंश यांच्यात या देशाचे भाग
कर.”

जिमनीचीजिमनीची वाटणीवाटणी

8 रऊबेनी, गादी आिण मनश्शाच्या उरलेल्या अध्यार् वंशातील लोक
यांना त्यांचा जिमनीतील वाटा पूवीर्च िमळालेला आहे. परमेश्वराचा सेवक
मोशे याने यादेर्नच्या पूवेर्कडील भाग त्यांना िदला. 9 आणीर्न खोऱ्या
नजीकच्या अरोएर पासून त्यांचा प्रदेश सुरु होतो. तो खोऱ्याच्या
मध्यावरील गावापयर्ंत मेदबापासून िदबोनपयर्ंतचे सलग पठार त्यात
मोडते. 10 अमोऱ्यांचा राजा सीहोन याच्या आिधपत्याखाली असलेली
सवर् गावे या प्रदेशात होती. हा राजा हेशबोनहून राज्य करत होता.
अम्मोन्यांच्या हद्दीपयर्ंतची सवर् नगरे 11 तसेच िगलादांचे नगर व गशूरी
आिण माकाथी यांचा प्रदेश येथपयर्ंत ही जमीन िभडलेली होती. हमोर्न
पवर्त, सलकापयर्ंतचा सवर् बाशान त्यांच्या हद्दीत होता. 12 बाशानमध्ये
राज्य करीत असलेल्या ओगची राजधानीही त्यात येत होती. पूवीर् तो
अष्टारोथ व एद्रई येथे राज्य करत असे ओग रफेाई लोकांपकैी होय.
मोशेने पूवीर् या लोकांचा पराभव करून त्यांची भूमी काबीज केली होती.
13 तरी इस्राएल लोकांनी गशूरीआिण माकाथी यांना घालवून िदले
नाही. ते लोक आजही इस्राएल लोकांमध्ये राहात आहेत.
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15

14 फक्त लेवी वंशाला तेवढा जिमनीत वाटा िमळालेला नाही
त्याऐवजी, इस्राएलांच्या परमेश्वर देवाला अग्नीतून केलेली अन्नापर्णे त्यांना
िमळतात. परमेश्वरानेच त्यांना तसे कबूल केले आहे.

15 रऊबेनी वंशाला त्यांच्यातील कुळाप्रमाणे मोशेने जमीन िदली.
त्यांना िमळालेली जमीन अशी. 16 आणोर्न खोऱ्यानजीकच्या अरोएर
पासून मेदबा नगरापयर्ंत, खोऱ्यामधले नगर व पठारी प्रदेश यात येतो.
17 तसेच हेशबोनपयर्ंतची जमीन व पठारावरील सवर् नगर ेया मुलखात
मोडतात. ही नगर ेम्हणजे दीबोन, बामोथ-बाल बेथ-बालमोन, 18

याहस, कदेमोथ, मेफाथ, 19 िकयार्-थईम, िसन्मा व खोऱ्यातील
पहाडावरील सरथे शहर, 20 बेथ-पौर, िपसगाची उतरणी आिण बेथ-
यिशमोथ. 21 म्हणजेच हेशबोन येथील अमोऱ्यांचा राजा सीहोन याच्या
अखत्यारीतील सवर् मुलुख व पठारावरील सवर् शहर ेया हद्दीत होती.
मोशेने सीहोन राजाचा व िमद्यानचे मांडलीक अवी, रकेेम, सूर, हूर व रबेा
यांचा पराभव केला होता. (हे सवर् मांडलीक राजे सीहोनच्या बाजूने
लढले होते.) ते तेथेच राहणार ेहोते. 22 बौराचा पुत्र बलाम यालाही
इस्राएल लोकांनी पराभूत केले. (हा बलाम जादटूोणा करून भिवष्य
सांगत असे.) इस्राएल लोकांनी लढाईत पुष्कळ लोकांना ठार मारले. 23

रऊबेनींना िदलेल्या जिमनीची हद्द यादेर्न नदीच्या िकनाऱ्यापयर्ंत होती.
तेव्हा ही नगर ेव त्यांचे प्रदेश हीच रऊबेनी कुळातील लोकांना िदलेली
भूमी होय.

24 गाद वंशालाही त्याच्या कुळांप्रमाणे मोशेने जिमनीत वाटा िदला तो
असा:

25 याजेर आिण िगलादातील सवर् शहर ेराब्बा जवळच्या
अरोएरापयर्ंतचा अम्मोनी लोकांचा अधार् प्रदेशही मोशेने त्याना िदला. 26

हेशबोनपासून रामाथ िमस्पापयर्ंत व बतोनीम आिण महनाईमापासून
दबीर पयर्ंत. 27 बेथहाराम, बेथ-िनम्रा, सुक्कोथ, साफोन, हेशबोनाचा
राजा सीहोन याच्या राज्याचा बाकीचा भाग. एवढा यादेर्नच्या पूवेर्कडील
खोऱ्याचा भाग त्यांचा होता. गालील सरोवराच्या टोकापयर्ंत या
जिमनीची हद्द होती. 28 गाद वंशातील सवर् कुळांना मोशेने वर वणर्न
केलेली नगर ेव गावे यांच्यासकटचा प्रदेश िदला.

29 मनश्शेच्या अध्यार् वंशाला मोशेने िदलेली जमीन अशी;
30 महनाईमापासून बाशानचा राजा ओग याच्या अिधपत्याखालील

सवर् भूभाग, याईराची बाशानमधील सवर् नगर े(सगळी िमळून ती साठ
होती.) 31 अधार् िगलाद, अष्टारोथ व एद्रई (ओग राजाने या ितन्ही
शहरात वास्तव्य केले होते.) मनश्शेचा मुलगा माखीर याच्या कुळाला ही
जमीन िमळाली. म्हणजेच त्या अध्यार् वंशाला ही जमीन िमळाली.

32 यादेर्नच्या पलीकडे. यरीहोच्या पूवेर्ला मवाबाच्या पठारावर या
सवार्ंचा तळ असताना मोशेने त्यांना हा प्रदेश िदला. 33 लेवींना मोशेने
जिमनीत वाटा िदला नाही. खदु्द इस्राएलाचा देव परमेश्वर हेच त्यांचे
इनाम, हा परमेश्वराचा शब्द होता.

एलाजार याजक, नूनाचा पुत्र यहोशवा आिण इस्राएलमधील
सवर् वंशांचे प्रमुख यांनी जिमनीच्या वाटण्या कशा करायच्या
ते ठरिवले. 2 परमेश्वराने मोशेला यािवषयी पूवीर्च आज्ञा

िदली होती. ितला अनुसरुनच साडेनऊ वंशांच्या लोकांनी िचठ्ठ्या
टाकून वाटे केले. 3 अडीच वंशातील लोकांना मोशेने आधीच यादेर्न
नदीच्या पूवेर्कडील जमीन िदली होती. पण लेवींना इतरांप्रमाणे जिमनीत
वाटा नव्हता. 4 अशाप्रकार ेबारा वंशातील लोकांना आपापल्या
िहश्श्याची जमीन िमळाली. योसेफच्या वंशाची िवभागणी मनश्शे व
एफ्राईम अशा दोन वंशात झाली होती. त्यांनाही प्रत्येकी काही जमीन
िमळाली. परतंु लेवीच्या वंशातील लोकांना जिमनीत िहस्सा िमळाला
नाही. त्यांना राहण्याकरता काही गावे िदली गेली. प्रत्येक वंशाच्या
वाठ्याच्या जिमनीत वस्तीसाठी गावे आिण गुराढोरांसाठी गायराने असा
िहस्सा त्यांना िमळाला. 5 परमेश्वराने मोशेला जशी आज्ञा िदली तसेच
याबाबतीत इस्राएल लोकांनी केले.

कालकालेेबलाबला त्याचीत्याची जमीनजमीन िमळतिमळतेे

6 एकदा यहूदा वंशातील काही लोक िगलगाल येथे यहोशवाकडे
आले. किनज्जी यफुन्नेचा मुलगा कालेब हाही त्यांच्यात होता. तो
यहोशवाला म्हणाला, “कादेश-बण्यार् येथे परमेश्वर काय म्हणाला ते तुला

आठवते ना? तो आपला सेवक मोशे याच्याशी बोलत होता. आपल्या
दोघांिवषयी ते बोलणे होते. 7 परमेश्वराचा सेवक मोशे याने देशाची
टेहेळणी करायला मला पाठवले होते. मी तेव्हा चाळीस वषार्ंचा होतो.
मला त्या देशािवषयी काय वाटते ते मी परत आल्यावर मोशेला
सांिगतले. 8 माझ्याबरोबर आलेल्यांनी लोकांना असे काही सांिगतले की
लोक घाबरुन गेले. पण परमेश्वर आपल्याला हा देश देणार आहे यावर
माझा पूणर् िवश्वास होता. 9 तेव्हा मोशेने मला त्यािदवशी वचन िदले.
मोशे म्हणाला, ‘तू जेथे पाऊल ठेवलेस ती भूमी तुला िमळेल. तुझी
मुलेबाळे तेथे कायमची राहतील. तू परमेश्वरावर िनष्ठा ठेवलीस म्हणून तो
प्रदेश मी तुला देईन.’

10 “आता परमेश्वराने शब्द िदल्याप्रमाणे मलाही पचेंचाळीस वषेर्ं
िजवंत ठेवले आहे. एवढ्या कालावधीत आपण वाळवंटात भटकलो.
आज मी पचं्याऐशंी वषार्ंचा आहे. 11 पण मोशेने मला पूवीर् कामिगरीवर
पाठवले तेव्हा इतकाच आजही मी धडधाकट आहे. लढण्याची माझ्यात
ताकद आहे. 12 तेव्हा परमेश्वराने त्यावेळी कबूल केलेला डोंगराळ प्रदेश
आता मला दे. मजबूत बांध्याचे अनाकी लोक तेथे राहतात, त्याची शहरे
खूप मोठी असून चांगली सुरिक्षत आहेत हे तू ऐकले आहेसच. पण
परमेश्वराची साथ मला असेल तर त्याने सांिगतल्याप्रमाणे मी त्यांना
आजही हुसकावून लावू शकेन.”

13 यहोशवाने यफुन्नेचा मुलगा कालेब याला आशीवार्द िदला. तसेच
हेब्रोन हे शहर त्याला िदले. 14 आजही ते शहर किनज्जी यफुन्नेचा मुलगा
कालेब याच्या वंशजांचेच आहे. कारण त्याने इस्राएलच्या परमेश्वर देवाची
आज्ञा पाळली व त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. 15 पूवीर् या शहराचे नाव
िकयार्थ-आबार् असे होते. आबार् हा अनाकी लोकांमधीक सवार्त थोर
पुरुष. त्याच्यावरून हे नाव पडले होते.
नतंर या देशात शांतता नांद ूलागली.

यहयहूूदाचादाचा प्रदप्रदेेशश

यहूदाला िमळालेल्या प्रदेशाच्या, त्या वंशातील कुळांप्रमाणे
वाटण्या झाल्या. हा प्रदेश अदोमाच्या सीमेपयर्ंत आिण
तेमानलगतच्या सीन वाळवंटापयर्ंत पार दिक्षणेपयर्ंत पसरला

होता. 2 दिक्षणेची सीमा क्षारसमुद्राच्या दिक्षणे कडील टोकाशी सुरु होत
होती. 3 ती तशीच पुढे अक्राब्बीमच्या चढणीकडून सीन वाळवंटावरुन
कादेश-बण्यार्च्या दिक्षणेस जाऊन मग हेस्रोन वरुन अद्दार पयर्ंत जाते.
ितथे एक वळण घेऊन ककार्कडे जाते. 4 तेथून ती सीमा असमोनास
जाऊन िमसरच्या ओढ्यापयर्ंत िनघते. ितचा शेवट भूमध्यसमुद्रापाशी
होती. ही झाली दिक्षण सीमा.

5 यादेर्न नदी समुद्राला िमळते तेथून क्षारसमुद्राच्या संपूणर्(पिश्चम)
िकनाऱ्यापयर्ंत पूवेर्कडील हद्द.
यादेर्न क्षार समुद्राला िमळते तेथे या प्रदेशाची उत्तरकेडील हद्द सुरु

होते. 6 बेथ-हाग्लाच्या चढणीवरुन बेथ-अराबाच्या उत्तरकेडे रऊबेनी
बोहनच्या खडकापयर्ंत ती जाते. 7 तेथून ती सीमा आखोर खोऱ्यापासून
दबीरापयर्ंत जाऊन उत्तरलेा िगलगालकडे वळते. हे िगलगाल
अदमु्मीमाच्या चढणीसमोर नदीच्या दिक्षणेला आहे. एन-शेमेश नावाच्या
झऱ्याजवळून गेल्यावर या सीमेचा शेवट एन रोगेल येथे होतो. 8 तेथून
ती सीमा िहन्नोम पुत्राच्या खोऱ्यातून यबूसी म्हणजेच यरुशलेमच्या
दिक्षणेकडून पिश्चमेकडे िहन्नोमाच्या खोऱ्यासमोर आिण रफेाईम
खोऱ्याच्या उत्तर टोकाला असलेल्या, पहाडाच्या माथ्यावर गेली आहे.
9 तेथून ती सीमा नफ्तोहाच्या झऱ्यापयर्ंत जाते आिण एफ्रोन डोंगरातील
नगरांवरुन िनघून बाला म्हणजेच िकयार्थ-यारीम येथपयर्ंत पोचते. 10

मग बालापासून ही सीमा पिश्चमेला सेईर डोंगराकडे वळून यारीम डोंगर
(म्हणजेच कसालोन) याच्या उत्तरकेडल्या भागाजवळून जाते आिण बेथ-
शेमेशकडे उत्तरून ितम्नाकडे जाते. 11 मग एक्रोनच्या उत्तरकेडे
असलेल्या टेकडीकडे आिण तेथून िशक्रोनापयर्ंत पुढे जाऊन बाला
डोंगराजवळून यबनेलास पयर्ंत जाऊन भूमध्यसमुद्रापाशी ितचा शेवट
होतो. 12 भूमध्यसमुद्र ही यहूदाच्या भूमीची पिश्चमेकडील हद्द. तेव्हा या
चतु:सीमेच्या आतील प्रदेशात यहूदाचे यहूदाचे वंशज रािहले.

13 यफुन्नेचा मुलगा कालेब याला यहूदाच्या प्रदेशातील काही भूमी
द्यायची परमेश्वराने यहोशवाला आज्ञा केली होती. त्या आजे्ञप्रमाणे

यहोशवा 13:14 147 यहोशवा 15:13



16

17

यहोशवाने कालेबला िकयार्थ-आबार् (हेब्रोन) हे नगर िदले. (आबार् हा
अनाकचा िपता) 14 शेशय, अहीमान आिण तलमय या हेब्रोन मध्ये
राहणाऱ्या तीन अनाकी कुटंुबांना कालेबने तेथून घालवून िदले. 15 मग
दबीरा येथे राहणाऱ्यांवर कालेब चढाई करुन गेला. (दबीरला पूवीर्
िकयार्थ-सेफर असेही म्हणत.) 16 कालेब म्हणाला, “िकयार्थ-सेफरचा
मला पाडाव करायचा आहे. जो कोणी या शहरावर चढाई करुन त्याचा
पराभव करील त्याला मी माझी मुलगी अखसा देईन. त्यांचे लग्न लावून
देईन.”

17 कनाज याचा मुलगा अथिनएल याने हे शहर घेतले. तेव्हा कालेबने
त्याचा अखसाशी िववाह करुन िदला. 18 अखसा अथिनएलकडे आली.
तेव्हा अथिनएलने अखसाला आपल्या वडीलांजवळ आणखी जमीन
मागायला सांिगतले. अखसा वडीलांकडे िनघाली. ती गाढवावरून
उतरली तेव्हा कालेबने ितला िवचारले “तुला काय हवे?”

19 अखसा म्हणाली, “मला एक भेट द्या. तुम्ही मला नेगेव मधील
रखरखीत वाळवंटी जमीन िदलीत. आता पाणी असलेली जमीन द्या”
तेव्हा कालेबने ितच्या मनाप्रमाणे केले. त्याने ितला त्या प्रदेशातील
वरच्या व खालच्या बाजूचे झर ेिदले.

20 यहूदाच्या वंशातील लोकांना परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे भूमी
िमळाली. त्यांच्यातील प्रत्येक कुळाला वतन िमळाले.
21 नेगेवच्या दक्षीणभागातील, अदोमच्या सीमेजवळची सवर् नगर ेत्यांना
िमळाली. त्यांची यादी खालीलप्रमाणे;
कबसेल, एदेर, यागूर, 22 कीना, दीमोना, अदादा, 23 केदेश, हासोर,
इथनान, 24 जीफ, टेलेम, बालोथ, 25 हासोर-हदत्ता, करीयोथ-
हस्रोन म्हणजेच हासोर. 26 अमाम, शमा, मोलादा, 27 हसर-गादा,
हेष्मोन व बेथ-पेलेट, 28 हसर-शुवाल, बरै-शेबा, िबजोथा, 29 बाला,
ईयीम, असेम, 30 एल्तोलाद, कसील व हमार्, 31 िसकलाग, मद्मान्ना
सन्सन्ना, 32 लवावोथ, िशलहीम, अईन, िरम्मोन. सवर् िमळून ही
एकोणतीस नगर ेव त्या भोवतालची शेतजमीन.

33 पिश्चमेकडील डोंगरपायथ्यावरची नगरहेी यहूदाच्या कुळातील
लोकांना िमळाली. ती नगर ेअशी.
एष्टावोल, सरा, अषणा. 34 जानोह, एन-गन्नीम, तप्पूहा, एनाम, 35

यमर् ूथ अदलु्लाम, सोखो, अजेका, 36 शारईम, अदीथईम, गदेरा िकवा
गदेरोथईम ही चौदा गावे व भोवतालची शेतजमीन.

37 िशवाय ही गावे
सनान, हदाशा, िमग्दल गाद, 38 िदलान, िमस्पा, यकथेल, 39

लाखीश, बसकाथ, एग्लोन, 40 कब्बोन, लहमाम, िकथलीश, 41

गदेरोथ, बेथ-दागोन, नामा व मके्कदा ही सोळा नगर ेव भोवतालचे
वावर.
42 िलब्ना, एथेर, आशान 43 इफताह, आष्णा, नसीब, 44 कईला,
अकजीब आिण मारशेा ही नऊ नगर ेव आसपासची जमीन ही
िमळाली. 45 एक्रोन, त्या भोवतालची खेडी व जमीन तसेच
एक्रोनच्या पिश्चमेकडील भाग आिण आश्दोद जवळची सवर् गावे व
जमीन यहूदाच्या वंशजांना िमळाली. 47 आश्दोदच्या भोवतालचा
प्रदेश व गावे याबरोबरच त्यांना गज्जा भोवतालचा प्रदेश व त्याच्या
जवळची गावे ही िमळाली. िमसरची नदी व भूमध्य समुद्र
िकनाऱ्यालगतचा प्रदेश येथपयर्ंत त्यांचा भूभाग पसरला होता.

48 आिण डोंगराळ प्रदेशातील
शामीर, यत्तीर, सोखो, 49 दन्ना, िकयार्थ-सन्ना (म्हणजेच दबीर) 50

अनाब, एष्टमो, अनीम, 51 गोशेन, होलोन व िगलो ही अकरा नगर ेव
आसपासची गावे त्यांना िमळाली.
52 अराब, दमूा, एशान, 53 यानीम, बेथ-तप्पूहा, अफेका, 54 हुमटा,
िकयार्थ-अबार् (म्हणजेच हेब्रोन) व िसयोर ही नऊ नगर ेव त्या
भोवतालची खेडी त्यांना िमळाली. 55 मावोन कमेर्ल जीफ, यूटा, 56

इज्रेल, यकदाम, जानोह, 57 काइन, िगबा ितम्ना ही दहा नगर ेव
आसपासची गावे,
58 हल्हूल, बेथ-सूर, गदोर, 59 माराथ, बेथ-अनोथ, एलतकोन ही
सहा नगर ेव त्या जवळची गावे ही सुध्दा िमळाली.
60 राब्बा व िकयार्थ-बाल (म्हणजेच िकयार्थ-यारीम) ही दोन शहरहेी
त्यांना िमळाली.

61 त्याचप्रमाणे वाळवंटातील काही गावेही. त्यांची यादी:

बेथ-अराबा, िमद्दीन व सखाखा, 62 िनबशान, क्षारनगर व एन-गेदी ही
सहानगर ेव त्यांच्या भोवतालची खेडी.
63 तथािप, यरुशलेममधील यबूसी लोकांना यहूदाचे सनै्य बाहेर काढू

शकले नाही. म्हणून यरुशलेम मध्ये आजही यहूदांबरोबर यबूसी लोक
राहतात.

एफ्राईमएफ्राईम आिणआिण मनश्शमनश्शेे यांचायांचा वाटावाटा

योसेफच्या वंशजांच्या वाट्याची जमीन अशी: ितची हद्द
यरीहो जवळ यादेर्न नदी पासून सुरु होते व यरीहोच्या
पूवेर्कडील जलाशयापयर्ंत जाते. तेथून ती बेथेलच्या

डोंगराळ प्रदेशापयर्ंत चढत जाते. 2 मग ती बेथेल (लूज) पासून अकीर्
लोकांची सीमा अटारोथ येथपयर्ंत जाते. 3 मग ती पिश्चमेला वळून
यफलेटी लोकांच्या सीमेजवळून लोअर बेथ-होरोन जवळ व तेथून गेजेर
कडून भूमध्य समुद्राशी येऊन ठेपते.

4 योसेफची मुले: मनश्शे व एफ्राईम यांच्या वंशजांना िमळालेली
जमीन अशी:

5 एफ्राईमचा वाटा; अप्पर-बेथ-होरोन जवळच्या अटारोथ अद्दार येथे
पूवेर्कडील हद्द सूरु होते. 6 िमखथाथ जवळ पिश्चम हद्द सुरु होते. पूवेर्ला
ती तानथिशलोजवळ वळून तशीच पुढे पूवेर्कडे यानोहा येथपयर्ंत जाते.
7 यानोहापासून अटारोथ व नारा येथपासून खाली येऊन यरीहोला
पोचून यादेर्न नदीशी थांबते. 8 तप्पूहापासून ही सीमा पिश्चमेला काना
ओढ्यापयर्ंत जाते व समुद्राशी ितचा शेवट होतो. ही एफ्राईमच्या लोकांना
िदलेली जमीन सवर् कुळांना त्यात वाटा िमळाला. 9 एफ्राईमाची
हद्दीलगतची बरीचशी गावे तशी मनश्शेच्या हद्दीतील होती. पण एफ्राईम
लोकांना ती िमळाली. 10 तथापी, गेजेर मध्ये राहणाऱ्या कनानी
लोकांना ते घालवू शकले नाहीत. तेव्हा कनानी लोक अजूनही एफ्राईम
लोकांमध्येच राहतात. व ते एफ्राईम लोकांचे दास झाले.

मनश्शेच्या वंशजांनाही जिमनीत वाटा िमळाला. मनश्शे हा
योसेफचा मोठा मुलगा. आिण िगलादचा पुढारी माखीर
म्हणजे मनश्शेचा मोठा मुलगा. माखीर हा मोठा लढवय्या

होता. तेव्हा िगलाद आिण बाशान हे प्रदेश माखीर कुटंुबाला िमळाले. 2

मनश्शेच्या वंशातील इतर कुळांनाही जिमनीत वाटा िमळाला. अबीयेजेर,
हेलेक, अिस्त्रयेल, शेखेम, हेफेर व शमीदा हे ते योसेफ पुत्र मनश्शे याच्या
वंशातील पुरुष होते. यांच्या कुटंुबांना जिमनीत िहस्से होते.

3 सलाफहाद हा हेफेरचा पुत्र; आिण हेफेर िगलादचा, िगलाद
माखीरचा पुत्र आिण माखीर मनश्शे याचा. सलाफहादला मुलगा नव्हता
त्याला पाचही मुलीच होत्या. महला, नोआ, हाग्ला, िमल्का व ितरसा ही
त्यांची नावे. 4 या मुली एलाजार हा याजक व नूनाचा पुत्र यहोशवा
तसेच पचं यांच्याकडे येऊन त्यांना म्हणाल्या, “आम्हाला आमच्या पुरुष
नातेवाइकांइतकाच वाटा द्यायला परमेश्वराने मोशेला सांिगतले होते.”
तेव्हा एलाजारने परमेश्वराची आज्ञा प्रमाण मानून त्यांनाही जिमनीत
िहस्सा िदला. त्यांच्या वडीलांच्या भावांना िमळाला असता तसाच
िहस्सा या मुलींना िमळाला.

5 अशाप्रकार ेमनश्शेच्या वंशाला यादेर्न नदीच्या पिश्चमेकडे दहा वाटे
िमळाले. िशवाय नदीच्या दसुऱ्या बाजूला िगलाद आिण बाशान हे दोन
प्रांत होतेच. 6 मनश्शेच्या मुलींना मुलांप्रमाणेच वाटा िमळाला.
मनश्शेच्या बाकीच्या वंशजांना िगलाद प्रांत िमळाला.

7 मनश्शेच्या जिमनी आशेरपासून िमखमथाथपयर्ंत पसरलेल्या
होत्या. हा भूभाग शखेम जवळचा. त्या सीमा दिक्षणेला एनतप्पूहा
भागापयर्ंत गेलेली होती. 8 तप्पूहा भोवतालची जमीन मनश्शेची होती,
पण खदु्द तप्पूहा गाव त्याच्या अखत्यारीत नव्हते. ते मनश्शेच्या
जिमनीच्या सीमेवर असून एफ्राईमाच्या वंशजाचे होते. 9 मनश्शेची हद्द
तशीच पुढे दिक्षणेला काना नदीपयर्ंत जात होती. हा भाग मनश्शेच्या
वंशजांचा असला तरी नगर ेएफ्राईमाच्या वंशजांच्या ताब्यात होती.
नदीच्या उत्तरलेा मनश्शेच्या जिमनीची हद्द असून ती पिश्चमेला भूमध्य
समुद्रापयर्ंत जात होती. 10 दिक्षणेकडील जमीन एफ्राईमची व
उत्तरकेडील मनश्शेची होती. भूमध्य समुद्र ही पिश्चमेकडील सीमा. ही
सीमा उत्तरकेडील मनश्शेची होती भूमध्य समुद्र ही पिरचमेकडील सीमा.

यहोशवा 15:14 148 यहोशवा 17:10
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ही सीमा उत्तरलेा आशेरच्या जमीनीला आिण पूवेर्ला इस्साखारच्या
जमीनीला िभडलेली होती.

11 आशेर आिण इस्साखारच्या प्रांतातही मनश्शेच्या वंशजांची काही
नगर ेहोती. बेथ-शान, इब्लाम आिण त्या भोवतालची खेडी मनश्शेच्या
वंशजांची होती. ते दोर, एन-दोर, तानख, मिगद्दो ही शहर ेव त्यांच्या
भोवतालची छोटी गावे यात राहात होते. ते नफाथच्या तोज शहरात
देखील राहात होते. 12 मनश्शेचे वंशज या शहराचा पाडाव करु शकले
नाहीत. तेव्हा कनानी लोक बाहेर न पडता तेथेच रािहले. 13 पण
इस्राएल लोकाचे सामध्यर् वाढले. तेव्हा त्यांनी कनानी लोकांना आपल्या
कामाला जंुपले. असे असले तरी त्यांना इस्राएल लोकांनी घालवून िदले
नाही.

14 योसेफाचे वंशज यहोशवाला म्हणाले, “तू आम्हाला जिमनीत
एकच वाटा िदलेला आहेस पण आमची संख्या बरीच जास्त आहे.
परमेश्वराने आम्हाला एवढी सगळी जमीन िदलेली असताना तू आम्हाला
एकच िहस्सा का िदलास?”

15 यहोशवा त्यावर म्हणाला, “तुमची संख्या वाढली असेल तर मग
त्या डोंगराळ प्रदेशात जा. सध्या ती जमीन पिरज्जी व रफेाई यांच्या
मालकीची आहे. पण एफ्राईमाचा डोंगराळ प्रदेश तुम्हाला अपुरा पडत
असेल तर त्या जिमनीचा ताबा घ्या.”

16 योसेफचे वंशज म्हणाले, “एफ्राईसचा डोंगराळ प्रदेश फारसा मोठा
नाही हे खरचे. पण तेथील कनानी लोकांकडे सामथ्यर्वान आयधेु आहेत,
लोखडंी रथ आहेत. इज्रेलचे खोर,े बेथ-शान आिण आसपासची गावे
यांवर त्यांची हुकमत आहे.”

17 तेव्हा योसेफाचे पुत्र एफ्राईम व मनश्शे यांना यहोशवा म्हणाला,
“पण तुम्ही तर संख्येने केवढेतरी आहात आिण तुमचे सामथ्यर्ही मोठे
आहे. तेव्हा तुम्हाला एका िहश्श्यापेक्षा जास्त भाग िमळायलाच हवा. 18

तुम्ही तो डोंगराळ प्रदेश काबीज करा. ते जगंलच आहे पण झाडे तोडून
तुम्ही राहायला चांगली सपाट जागा करून घ्या. तो प्रदेश तुमच्या
मालकीचा होईल. कनानी लोकांना तुम्ही तेथून घालवून द्याल. ते लोक
दणकट असले आिण सशस्त्र सज्ज असले तरी तुम्ही त्यांना पराभूत
कराल.”

उवउवर्र्रीतरीत प्रदप्रदेेशाचीशाची वाटणीवाटणी

सवर् इस्राएल लोक िशलोह येथे एकत्र जमले. तेथे त्यांनी
सभामडंप उभारला. आता देश इस्राएल लोकांच्या हाती
आला होता. त्यांनी त्या भागातील शत्रूना नामोहरण केले

होते. 2 देवाने वचन िदल्या प्रमाणे इस्राएल वंशजातील सात कुळांना
जिमनीचा िहस्सा अजून िमळाला नव्हता.

3 तेव्हा यहोशवा इस्राएल लोकांना म्हणाला, “तुम्ही आपली जमीन
ताब्यात घ्यायला कोठवर थांबणार? तुमच्या पूवर्जांच्या परमेश्वर देवाने
ती तुमच्या हवाली केली आहे. 4 आता प्रत्येक वंशातून तीन तीन
जणांची िनवड करा. त्यांना मी जिमनीची पाहणी करायला पाठवतो.
त्यावरुन ते त्या जिमनीचे वणर्न काढतील व माझ्याकडे परत येतील. 5

त्यांनी जमीनीचे सात वाटे करावेत. दिक्षणे कडील भाग यहूदाच्या
लोकांकडे आहे. तो तसाच राहील. आिण उत्तरकेडील जमीन
योसेफाच्या लोकांकडे आहे ती तशीच राहील. 6 पण तुम्ही फक्त
जिमनीचे वणर्न िलहून आणा आिण सात भाग पाडून माझ्याकडे या.
कोणी कुठला वाटा घ्यायचा ते आपल्या परमेश्वर देवाच्या म्हणण्यानुसार
ठरले. 7 लेवींना जिमनीत वाटा नाही. याजक म्हणून परमेश्वराची सेवा
करणे हाच त्यांचा वाटा. गादी, रऊबेनी आिण मनश्शेच्या अध्यार्
वंशातील लोक यांना त्यांचा वाटा िमळालेला आहेच. यादेर्नच्या
पूवेर्कडील भाग परमेश्वराचा सेवक मोशे याने त्यांना यापूवीर्च िदलेला
आहे.”

8 तेव्हा या कामासाठी िनवडलेली मडंळी जिमनीच्या पाहणीसाठी
बाहेर पडली. त्या प्रदेशाचे वणर्न िलहून काढले व तो यहोशवाकडे परत
आणण्यासाठी ती िनघाली. यहोशवा त्या लोकांना म्हणाला, “जिमनीचे
नीट िनरीक्षण करुन त्यांचे वणर्न तयार करा. मग ते घेऊन िशलोह येथे
मला येऊन भेटा. तेथे मी िचठ्ठ्या टाकीन. म्हणजे परमेश्वराच्या
इच्छेनुसार जिमनीचे वाटप होईल.”

9 तेव्हा हे लोक ितकडे गेले. त्यांनी नीट पाहणी करून यहोशवासाठी
ितचे वणर्न िलहून काढले. प्रत्येक नगराचा अभ्यास करुन त्यांनी त्या
प्रदेशाच्या सात वाटण्या केल्या. वणर्न घेऊन मग ते िशलोह येथे
यहोशवाला भेटायला आले. 10 यहोशवाने िशलोह येथे परमेश्वरासमोर
िचठ्ठ्या टाकल्या. अशा प्रकार ेजिमनीची िवभागणी होऊन प्रत्येक
वंशाला जिमनीत आपापला वाटा िमळाला.

बन्यामीनचाबन्यामीनचा वाटावाटा

11 यहूदा आिण योसेफ यांच्या मधला जिमनीचा िहस्सा बन्यामीनच्या
वंशाला िमळाला. त्याच्या वंशातील प्रत्येक कुळाचा त्यात िहस्सा होता.
त्यांना िमळालेली जमीन अशी. 12 ितची उत्तरकेडील हद्द यादेर्न नदीशी
सुरु होऊन यरीहोच्या उत्तर बाजूने जाते. मग ती पिश्चमेला डोंगराळ
प्रदेशात जाऊन बेथ-आवेनच्या पूवेर्ला िभडते. 13 तेथून ती दिक्षणेला
लूज (म्हणजेच बेथेल) कडे वळते व खाली अटारोथ अद्दार येथवर जाते.
अटारोथ-अद्दार हे बेथ-होरोनच्या दिक्षणेकडील टेकडीवर आहे. 14 तेथे
ही हद्द दिक्षणेला वळून टेकडीच्या पिश्चम बाजूने जाते. िकयार्थ-बाल
(म्हणजेच िकयार्थ-यारीम) येथे ितचा शेवट होतो. हे यहूदाच्या वंशजांचे
नगर ही झाली पिश्चम बाजू.

15 दिक्षणेकडील हद्द िकयार्थ-यारीम येथ सुरु होऊन नफ्तोह
नदीपयर्ंत जाते. 16 रफेाई खोऱ्याच्या उत्तरकेडील बेन िहन्नोमच्या
खोऱ्यानजीकच्या डोंगर पायथ्याकडे ती उतरत जाते. तेथून यबूसी
नगराच्या दिक्षणेला िहन्नोम खोऱ्यात उतरुन एन-रोगेल कडे जाते. 17

तेथे उत्तरलेा वळून एन-शेमेश कडे जाते. तशीच ती गलीलोथ पयर्ंत
जाते. (गलीलोथ हे पवर्तांमधल्या अदमु्मीम िंखडीजवळ आहे) रऊबेनाचा
पुत्र बोहन याचे नाव िदलेल्या मोठ्या थोरल्या खडकाकडे ही सीमा
उतरते. 18 बेथ-अराबाच्या उत्तरकेडील प्रदेशात जाऊन मग ती
अराबात खाली उतरते. 19 बेथ-हाग्लाच्या उत्तरलेा जाऊन क्षार
समुद्राच्या उत्तर िकनाऱ्याशी ितचा शेवट होतो. येथे यादेर्न नदी समुद्राला
िमळते. ही झाली दिक्षण हद्द.

20 यादेर्न नदी ही पूवेर्कडील हद्द. बन्यािमनाचा वंशजांना िमळाला तो
भाग हा. आता सांिगतली ती ितची सीमारषेा. 21 प्रत्येक कुटंुबाला
जमीन िमळाली. त्यांची नगर ेम्हणजे यरीहो, बेथ होग्ला, एमेक-केसास,
22 बेथ अराबा, समाराईम व बेथेल, 23 अव्वीम, पारा, आफ्रा, 24

कफर-अम्मोनी, अफनी, गेबा ही बारा नगर ेव आसपासची गावे.
25 िगबोन, रामा, बरैोथ. 26 िमस्पा, कफीरा, मोजा 27 रकेेम, इपलै,

तरला, 28 सेला, ऐलेफ, यबूसी (म्हणजेच यरूशलेम) िगबाथ आिण
िकयार्थ ही चौदा नगर ेआिण आसपासची गावे सुध्दा बन्यामीनाच्या
वंशजांना िमळाली.

िशमोनचािशमोनचा वाटावाटा

नतंर िशमोन वंशजांच्या सवर् कुळांतील लोकांना यहोशवाने
जिमनीतील िहस्सा िदला. यहूदाच्या वाटणीच्या जिमनी
मध्येच यांचाही वाटा होता. 2 त्यांना िमळालेला भाग असा;

बरैशेबा (म्हणजेच शेबा), मोलादा, 3 हसर-शुवाल, बाला, असेम, 4

एलतोलद, बधूल, हमार्, 5 िसकलाग, बेथ-मकर् बोथ, हसर-सुसा 6 बेथ-
लबवोथ, शारुहेन ही तेरा नगर ेव आसपासचा भाग.

7 अईन, िरम्मोन एतेर व आशान ही चार नगर ेव भोवतालची गावेही
त्यांना िमळाली. 8 तसेच बालथ-बरै (म्हणजेच नेगेवमधील रामा)
येथपयर्ंत या नगरांच्या चहूकडची गावेही त्यांना िमळाली िशमोनच्या
वंशजांना िमळालेला हा भूभाग. प्रत्येक कुळाला त्यात वाटणी िमळाली.
9 िशमोनचा प्रदेश यहादाच्या वाटच्या जिमनीच्या अतंगर्तच होता.
यहूदाच्या लोकांची जमीन त्यांच्या गरजेच्या मानाने खूपच जास्त होती.
म्हणून िशमोनच्या लोकांना त्यातच िहस्सा िदला.

जबुलूनचाजबुलूनचा वाटावाटा

10 जबुलून हा आणखी एक वंश त्यांनाही कुळांप्रमाणे वाटा िमळाला.
त्यांच्या जिमनीची हद्द सारीद पयर्ंत होती. 11 ती पिश्चमेकडे वर मरल
कडे जाऊन दब्बेशेथपयर्ंत जेमतेम पोचली. मग यकनाम झऱ्याच्या
बाजूबाजूने गेली. 12 तेथून पूवेर्ला वळून सारीद पासून िकसलोथ-ताबोर
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पयर्ंत गेली. तेथून दाबरथ व पुढे याफीय येथपयर्ंत गेली. 13 त्यानतंर ती
सीमा पूवेर्कडे गथ-हेफेर आिण इजा-कासीनकडे गेली. आिण ती िरम्मोन
येथे थांबली त्यानतंर ती वळण घेऊन नेया कडे गेली. 14 नेया येथे
वळसा घालून उत्तरलेा हन्नाथोनपयर्ंत गेली व ितचा शेवट इफता एलाच्या
िंखडीपाशी झाला. 15 कट्टाथ, नहलाल, शुम्रोन इदला आिण बेथलहेम
ही नगर ेया हद्दीच्या आत येत होती. ती एकंदर बारा नगर ेव आसपासची
खेडी होती.

16 जबुलूनच्या वाटणीची शहर ेव भोवतालचा प्रदेश तो हाच त्याच्या
कुळातील सवार्ंना यात वाटा िमळाला.

इस्साखारचाइस्साखारचा वाटावाटा

17 चौथा िहस्सा इस्साखाराच्या वंशजांना त्यांच्या कुळाप्रमाणे
िमळाला. 18 त्याना िमळालेली जमीन या प्रमाणे: इज्रेल, कसुल्लोथ,
शूनेम, 19 हफराईम, िशयोन, अनाहराथ 20 रब्बीथ, िकशोन, अबेस,
21 रमेेथ, एन-गन्नीम, एन-हद्दा आिण बेथ-पसेस.

22 त्यांच्या प्रदेशाची हद्द ताबोर, शहसुमा व बेथ शेमेश यांना लागून
होती. यादेर्न नदीशी ती थांबत होती. सवर् िमळून सोळा नगर ेव त्यांच्या
आसपासची खेडी एवढा त्यांचा भाग होता. 23 इस्साखाराच्या
वंशजांना, त्यांच्यातील सवर् कुळांना िमळालेला िहस्सा तो हाच.

आशआशेेराचाराचा वाटावाटा

24 पाचवा िहस्सा आशेरच्या वंशजांना िमळाला. त्याच्यातील सवर्
कुळांचे त्यात वाटे होते. 25 त्यांना िमळालेली जमीन ही; हेलकथ, हली,
बटेन, अक्षाफ 26 अल्लामेलेख, अमाद, िमशाल पिश्चमेला त्यांची हद्द
कमेर्ल व िशहोर-िलब्नाथ येथपयर्ंत जाऊन 27 पुढे पूवेर्ला वळली. बेथ
दागोनकडे जाऊन जबुलूनला स्पशर् केला. आिण इफताह-एलच्या
खोऱ्याला िभडली. नतंर बेथ एमेक आिण िनयेल यांच्या उत्तरलेा गेली
काबूलच्या उत्तरलेा गेली. 28 पुढे एब्रोन, रहोब, हम्मोन व काना
येथपयर्ंत जाऊन मोठ्या सीदोन पयर्ंत गेली. 29 मग दिक्षणेला रामा व
ितथून सोर नामक भक्क म तटबदंीच्या नगराकडे वळली. तेथून होसकडे
जाऊन ितचा शेवट अकजीब, 30 उम्मा व अफेक व रहोब यांच्या जवळ
समुद्रानजीक झाला.
नगर ेव भोवतालचा प्रदेश िमळून ही बावीस होतात. 31 हा भाग

आशेरच्या वंशजांना त्यांच्या कुळांबरहुकूम िमळाला.

नफतालीचानफतालीचा वाटावाटा

32 सहावा िहस्सा नफतालीच्या वंशजांना, त्याच्यातील कुळांना
िमळाला. 33 त्यांची सीमा साननीम जवळच्या िवशालवृक्षा पासून सुरु
होते. हा हेलेफच्या जवळ आहे. मग ही सीमा अदामी नेकेब व यबनेल
यांच्यामधून लक्क म वरुन यादेर्न नदीला िभडते. 34 मग पिश्चमेला
अजरोथ ताबोर यांच्यातून हुक्कोकशी थांबते. दिक्षणेची हद्द जबुलूनला
लागून आहे आिण पिश्चम हद्द आशेरला. पूवेर्ला ही सीमा यादेर्न
नदीपासच्या यहुदापयर्ंत आहे. 35 या हद्दीच्या आत काही मजबूत
तटबदंीची शहर ेआहेत. ती म्हणजे, िसद्दीम, सेर. हम्मथ, रक्कथ,
िकन्नेरथे, 36 अदामा, राम, हासोर, 37 केदेश, एद्रई, एन-हासोर. 38

हरोन. िमग्दल-एल, हरमे, बेथ-अनाथ व बेथ-शेमेस. ही शहर ेव त्याच्या
आसपासचा भाग िमळून ही एकोणीस नगर ेझाली.

39 नफतालीला त्यांच्या कुळांप्रमाणे ही सवर् शहर ेव भोवतालची खेडी
िमळाली.

दानचादानचा वाटावाटा

40 सातवा वाटा दानच्या वंशजांचा त्यांच्यातील प्रत्येक कुळाला
जिमनीत िहस्सा िमळाला. 41 त्यांना िमळालेला 42 शालब्बीन,
अयालोन, इथला, 43 एलोन, ितम्ना, एक्रोन, 44 एलतके िगब्बथोन,
बालाथ, 45 यहूद, बने-बराक, गथ िरम्मोन, 46 मीयकोन, रक्कोन आिण
याफोच्चा समोरचा प्रदेश.

47 आपल्या वाटणीचा प्रदेश ताब्यात घ्यायला दानच्या वंशजांना
त्रास झाला. त्यांच्या शत्रूचे सामथ्यर् अिधक होते. दानच्या लोकांना

त्यांचा सहजासहजी पराभव करता आला नाही. तेव्हा दानच्या लोकांनी
इस्राएलाच्या उत्तर भागाकडे जाऊन लेशेमशी त्यांनी लढाई केली.
लढाईत लेशेमला हरवून त्यांचे लोक मारले. अशाप्रकार ेदानचे लोक
लेशेममध्ये राहू लागले. त्यांनी लेशेम हे नाव बदलून त्या शहराला
आपल्या पूवर्जांचे दान हे नाव िदले, 48 ही सवर् शहर ेव भोवतालची
खेडी दान वंशजांना िमळाली. त्यांच्यातील प्रत्येक कुटंुबाला िहस्सा
िमळाला.

यहोशवाचायहोशवाचा वाटावाटा

49 अशाप्रकार ेजिमनीची िवभागणी आिण सवर् वंशांच्या लोकांना
करायच्या वाटण्या हे काम प्रमुखांनी पार पाडले. ते झाल्यावर नूनीचा
पुत्र यहोशवाला ही काही जमीन द्यायचे इस्राएलाच्या लोकांनी ठरवले.
तशी परमेश्वराची आज्ञा होती. 50 त्याला ही जमीन िमळावी अशी
परमेश्वराने आज्ञा िदली होती. तेव्हा त्यानी एफ्राईमच्या डोंगराळ
प्रदेशातील ितम्नथ-सेरह हे नगर यहोशवाला िदले. यहोशवाने ते नगर
मािगतले होते. तेव्हा ते नगर आणखी बळकट करुन तो तेथे राहू लागला.

51 अशाप्रकार ेया जिमनीच्या वाटण्या इस्राएलच्या सवर् वंशांच्या
लोकांमध्ये झाल्या. एलाजार हा याजक, नूनाचा पुत्र यहोशवा आिण
वडील धारी मडंळी या कामासाठी िशलो येथे जमली होती.
परमेश्वरासमोर सभामडंपाच्या प्रवेशद्वारात ते एकत्र जमले. अशाप्रकार ेहे
वाटपाचे काम समाप्त झाले.

आश्रयाचीआश्रयाची नगरनगरेे

मग परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांना सांग
“मोशे माफर् त मी माझी आज्ञा तुमच्यापयर्ंत पोचवली. मोशेने
तुम्हाला सुरिक्षततेसाठी खास नगर ेउभारायला सांिगतले.

3 एखाद्याच्या हातून चुकून मनुष्यवध झाला, व त्याचा खनुाचा उद्देश
नसेल तर तो माणूस या नगरात आश्रयाला जाऊ शकतो.

4 “त्याने असे करावे. पळून जाऊन अशा नगराशी पोचल्यावर
वेशीपाशी थांबावे. तेथे गावातील वडीलधाऱ्यांना झालेली हकीकत
सांगावी. मग त्यांनी त्याला आत येऊ द्यावे. त्याला आपल्यात
राहण्यासाठी जागा द्यावी 5 पण त्याचा पाठलाग करत येणारा माणूसही
तेथे येऊन पोचेल तर तेव्हा या वडीलधाऱ्यांनी त्याला थोपवून धरावे.
आश्रयासाठी आलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या ताब्यात देऊ नये. त्यांनी
त्याला संरक्षण द्यावे. कारण ज्याला मृत्यू आला त्याला या व्यक्तीने
जाणून बुजून मारलेले नाही. ती चुकून योगायोगाने घडलेली गोष्ट होती.
रागाच्या भरात. मारायचे ठरवून त्याने काही केले नाही. त्यावेळी ते
चुकून झाले, इतकेच. 6 न्यायिनवाडा होईपयर्ंत त्याने त्या नगरात
राहावे. िंकवा तेथील मुख्य याजक हयात असेपयर्ंत राहावे. नतंर जेथून
आला त्या आपल्या स्वतःच्या नगरात, आपल्या घरी त्याने परत जावे.”

7 तेव्हा “आश्रयस्थाने” म्हणून इस्राएल लोकांनी काही नगरांची िनवड
केली. ती नगर ेअशी; नफतालीच्या डोंगराळ प्रदेशातील, गालील मधले
केदेश, एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशातील शखेम, यहूदाच्या डोंगराळ
प्रदेशातील िकयार्थ-आबार् (म्हणजेच हेब्रोन) 8 यादेर्नच्या पूवेर्ला
रऊबेनींच्या प्रदेशापकैी वाळवंटातील यरीहो जवळचे बेसेर, गाद वंशाच्या
िवभागापकैी िगलादमधील रामोथ. मनश्शेच्या वंशातील बाशानमधील
गोलान.

9 इस्राएल लोक िंकवा त्यांच्यात राहणार ेपरकीय यांच्यापकैी
कोणाच्याही हातून चुकून मनुष्यवध झाल्यास त्याने पळून जाऊन
आश्रय घ्यावा म्हणून ही नगर ेनेमली. म्हणजे त्या व्यक्तीला संरक्षण
िमळेल व ितचा पाठलाग करणाऱ्याच्या हातून ती व्यक्ती मारली जाणार
नाही. मग त्या नगरातील न्यायसभेने िनवाडा करावा.

याजकयाजक आिणआिण ललेेवीवी यांच्यासाठीयांच्यासाठी नगरनगरेे

मग लेवी घराण्याचे प्रमुख हे एलाजार याजक नूनाचा पुत्र
यहोशवा आिण इस्राएल लोकांच्या वेगवेगळ्या वंशाचे प्रमुख
यांच्याशी बोलायला आले. 2 ही भेट कनान देशातील िशलो

येथे झाली. लेवी प्रमुख त्यांना म्हणाले, “आम्हाला राहण्यासाठी नगरे
आिण आमच्या गुराढोरांना चरण्यासाठी कुरणे द्यावीत अशी आज्ञा
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परमेश्वराने मोशेला केली आहे.” 3 तेव्हा इस्राएल लोकांनी ही
परमेश्वराची आज्ञा पाळली. त्यांनी पुढील नगर ेआिण गायराने लेवींना
िदली.

4 कहाथी हे लेवी वंशातील एक कूळ, त्याच्यातील अहरोन
याजकाच्या वंशजांना यहूदा िशमोन आिण बन्यामीन यांच्या वाटणीच्या
प्रदेशातील तेरा नगर ेिमळाली.

5 एफ्राईम, दान आिण मनश्शाचा अधार् वंश यांच्या मालकीच्या
प्रदेशातील दहा नगर ेउरलेल्या कहाथी कुळांना िमळाली.

6 इस्साखार, आशेर, नफताली आिण बाशानमधील मनश्शेचा अधार्
वंश यांच्या भूभागातून गेषोर्नच्या वंशजांना तेरा नगर ेिमळाली.

7 मरारीच्या वंशजांना रऊबेन गाद आिण जबुलून यांच्या वाटच्या
प्रांतांतून बारा नगर ेिमळाली.

8 परमेश्वराने मोशेला िदलेली आज्ञा इस्राएल लोकांनी पाळली व लेवी
लोकांना पुढील नगर ेव त्याभोवतालची िशवार ेिदली.

9 यहूदा आिण िशमोनच्या वाटच्या प्रदेशातील नगर ेिदली त्यांची नावे
पुढे िदली आहेत. 10 िचठ्ठ्या टाकल्या त्यात पिहली िचठ्ठी कहाथी
कुळातील लेवींची िनघाल्यामूळे ही नगर ेत्यांची. 11 िकयार्थ-आबार्
त्यांना िमळाले (म्हणजेच हेब्रोन. अनाकचा िपता आबार् याचे नाव या
नगराला िमळाले होते.) त्याच्या आसपासची थोडी जमीनही गायरान
म्हणून त्यांना िमळाली. 12 पण िकयार्थ-आबार्ंच्या भोवतालची शेते व
खेडी यफुन्नेचा पुत्र कालेब याची होती. 13 तेव्हा त्यांनी हेब्रोन नगर
अहरोनच्या वंशजांना िदले. (हेब्रोन हे आश्रयाचे नगर होते.) त्याखेरीज
िलब्ना 14 यतीर, एष्टमोवा, 15 होलोन, दबीर, 16 अईन, यटु्टा, आिण
बेथ-शेमेश ही नगर ेव गुरांसाठी िशवार ेिदली. अशाप्रकार ेही नउ नगरे
त्या दोन वंशांना िदली.

17 बन्यामीनच्या प्रदेशातील नगर ेअहरोनच्या वंशजांना िमळाली. ती
म्हणजे, िगबोन, गेबा, 18 अनाथोथ, अलमोन ही चार नगर ेव
भोवतालची गायराने. 19 अहरोनच्या वंशातील याजकांना त्यांनी ही तेरा
नगर ेव िशवार ेिदली.

20 एफ्राईमच्या वाटच्या जिमनीतील नगर ेकहाथी वंशातील उवर्िरत
लोकांना िमळाली. ती अशी: 21 एफ्राईमाच्या डोंगराळ प्रदेशातील शखेम
हे आश्रयाचे नगर, गेजेर, 22 िकबसाईम व बेथ-होरोन ही चार नगर ेव
भोवतालची गायराने.

23 दानच्या िहश्श्यातून एल एतके. िगब्बथोन, 24 अयालोन, गथ-
िरम्मोन ही चार गावे व गुरांसाठी िशवार िदले.

25 मनश्शाच्या अध्यार् वंशाच्या मालकीच्या प्रदेशातून तानख व गथ-
िरम्मोन ही दोन नगर ेव िशवार ेिदली.

26 कहाथी वंशाला अशी एकंदर दहा नगर ेव आसपासची गायराने
िमळाली.

27 लेवी वंशातील गेषोर्न कुळाला ही काही नगर ेिमळाली. ती अशी:
मनश्शाच्या अध्यार् वंशातील लोकांनी त्यांना बाशान मधील गोलान

िदले (गोलान हे आश्रयस्थान होते.) बशै्तरा देखील िदले. म्हणजेच
एकंदर दोन नगर ेव िशवार िदली.

28 इस्साखारच्या वंशजांनी िकश्शोन, दाबरथ 29 यमर् ूथ, एलगन्नीम
चार नगर ेभोवतालची िशवार ेिदली.

30 आशेरच्या वंशाजांनी िमशाल, अब्दोन, 31 हेलाकाथ, रहोब, ही
चार नगर ेगुरांसाठी भोवतालचे थोडे गायरान िदले.

32 नफतालीच्या कुळातील लोकांनी गालील मधले केदेश िदले.
(केदेश हे आश्रयाचे नगर) नफतालींनी हम्मोथ दोर आिण कतार्न ही ही
िदली. म्हणजे एकंदर तीन नगर ेव गुरांना चरण्यासाठी भोवतालची िशवारे
िदली.

33 गेषोर्न वंशजांना अशी एकंदर तेरा नगर ेव गायराने िमळाली.
34 मरारी हे लेवी वंशातील एक कूळ, त्यांना िमळालेली नगर ेअशी;

जबुलूनच्या वंशजांनी यकनाम, कतार् 35 िदम्ना नहलाल ही चार नगर ेव
िशवार िदली. 36 रऊबेनींनी बेसेर, याहस 37 कदेमोथ, मेफाथ ही चार
नगर ेव गायराने िदली. 38 गाद वंशातील लोकांनी िगलादमधील रामोथ
(हे आश्रयाचे नगर) िदले. िशवाय महनाईम, 39 हेशबोन, याजेर अशी
एकंदर चार नगर ेव िशवार ेिदली.

40 अशाप्रकार ेमरारी या लेवी वंशातील शेवटच्या कुळाला बारा नगरे
िमळाली.

41 म्हणजे लेवी वंशाजांना सवर् िमळून अठ्ठेचाळीस नगर ेव गुरांना
चारायला िशवार ेिमळाली. इस्राएल लोकांमधील इतर सवर् वंशांच्या
लोकांच्या मालकीतील ही शहर ेआिण जमीन होती. 42 प्रत्येक गावाला
गायरान होते. सवर्च नगराच्या बाबतीत हे खर ेहोते.

43 अशाप्रकार ेइस्राएल लोकांना िदलेला शब्द परमेश्वराने खरा केला.
कबूल केल्याप्रमाणे सवर् जमीन त्याने लोकांना िदली. लोकांनी ती
ताब्यात घेतली व ते तेथे राहू लागले. 44 तसेच परमेश्वराने त्यांच्या
पूवर्जांना शब्द िदल्याप्रमाणे, सगळीकडे सवर्त्र शांतता नांद ूलागली. यांना
कोणताही शत्रू नामोहरण करु शकला नाही. उलट परमेश्वराच्या करणीने
शत्रूच इस्राएल लोकांच्या हाती आला. 45 अशाप्रकार ेपरमेश्वराने िदलेले
प्रत्येक वचन पुर ेझाले. काहीही पुर ेव्हावयाचे िशल्लक रािहले नाही.
प्रत्येक शब्द प्रत्यक्षात आला.

तीनतीन ववंशंाचशाचेे लोकलोक स्वस्थानीस्वस्थानी परततातपरततात

यहोशवाने मग रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेच्या अध्यार्
वंशातील लोक यांना एकत्र बोलवले. 2 त्यांना तो म्हणाला,
“परमेश्वराचा सेवक मोशे याने तुम्हाला जे जे सांिगतले

त्याप्रमाणे तुम्ही वागलात. माझ्याही सवर् आज्ञा तुम्ही पाळल्यात. 3

आजपयर्ंत तुम्ही आपल्या इस्राएल बांधवांनाही पािंठबा िदलात. तुमच्या
परमेश्वर देवाने िदलेल्या सवर् आज्ञा तुम्ही काटेकोरपणे पाळल्या आहेत.
4 सवर् कठीण प्रसंगातून शांतता देण्याचे तुमच्या परमेश्वर देवाने इस्राएल
लोकांना वचन िदले होते. आिण परमेश्वराने आपला शब्द खरा केला
आहे. तेव्हा आता तुम्ही आपल्या घरी जाऊ शकता. यादेर्नच्या
पूवेर्कडील प्रदेश परमेश्वराचा सेवक मोशेने तुम्हाला िदला आहे. तेथे
तुम्ही आता जाऊ शकता. 5 पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा मोशेचे िनयम
पाळत चला. परमेश्वर देवावर प्रेम करा आिण त्याच्या आज्ञा पाळा.
परमेश्वराच्या मागार्ने जा आिण मनोभावे त्याची सेवा करा.”

6 एवढे बोलून यहोशवाने त्यांना िनरोप िदला आिण ते िनघाले. ते
आपल्या घरी परतले 7 बाशानची भूमी मोशेने मनश्शेच्या अध्यार् वंशाला
िदली होती. उरलेल्या दसुऱ्या अध्यार् वंशाला यादेर्नच्या पिश्चमेकडील
काही जमीन यहोशवाने िदली. त्यांना आशीवार्द देऊन यहोशवाने िनरोप
िदला. 8 तो म्हणाला, “तुम्हाला सवर् ऐश्वयर् िमळाले आहे. भरपूर गुरढेोरे
आहेत सोने, रुपे, मौल्यवान दागदािगने तुमच्याकडे आहेत. संुदर, तलम
वस्त्रे आहेत. शत्रूच्या लुटीतील अनेक वस्तू तुम्ही घेतल्या आहेत. त्यांची
आपापसात वाटणी करुन आता आपापल्या िठकाणी परत जा.”

9 तेव्हा रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेच्या वंशातील लोक यांनी
इस्राएल लोकांचा िनरोप घेऊन प्रस्थान केले. ते कनान देशातील िशलो
येथे होते. तेथून िनघून ते िगलाद कडे गेले. मोशेने परमेश्वराच्या
आजे्ञप्रमाणे जो प्रांत त्यांना द्यायला सांिगतला होता तेथे म्हणजेच
आपल्या वतनाकडे ते परत गेले.

10 रऊबेन, गाद आिण मनश्शे या वंशातील लोक गािललोथ िठकाणी
आले. कनान देशातील यादेर्न नदीच्या जवळ हे आहे. या िठकाणी त्यांनी
एक मोठी वेदी बांधली. 11 या तीन वंशांच्या लोकांनी ही वेदी बांधल्याची
बातमी िशलो येथे असलेल्या इतर इस्राएल लोकांनी ऐकली. कनान
देशाच्या सीमेजवळ गिललोथ येथे ही वेदी बांधल्याचे त्यांच्या कानावर
आले. इस्राएलांच्या भागात यादेर्न नदी जवळ हे िठकाण होते. 12 या
बातमीने कु्रध्द होऊन सवर् इस्राएल लोकांनी एक होऊन या तीन
वंशांच्या लोकांवर चढाई करण्याचे ठरवले.

13 इस्राएल लोकांनी रऊबेन, गाद व मनश्शे यांच्या वंशजांशी बोलणी
करण्यास काही जणांना पाठवले. एलाजार याजकाचा मुलगा िफनहास
हा त्यांचा प्रमुख होता. 14 त्याखेरीज, िशलो येथे असलेल्या
इस्राएलांच्या प्रत्येक कुळातून एक अशा दहा जणांनाही पाठवले. हे
दहाजण आपापल्या कुळाचे प्रमुख होते.

15 अशी अकरा माणसे िगलाद येथे गेली. रऊबेन, गाद आिण
मनश्शेच्या वंशातील लोक यांच्याशी बोलणी करताना ते म्हणाले, 16

“सवर् इस्राएल लोकांची िवचारणा आहे की. परमेश्वरािवरुद्ध असलेली ही
गोष्ट तुम्ही का केलीत? तुम्ही हे बडं का केलेत? परमेश्वराच्या िशकवणी
िवरूध्द ही वेदी तुम्ही का बांधलीत? 17 पौराला काय झाले ते आठवते
ना? त्या पापाचे फळ आपण अजून भोगत आहोत. त्या भयंकर पापाची
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िशक्षा म्हणू आपल्यावर आजारपण ओढवले. त्यातून आपण अजूनही
पूणर्तः बर ेझालो नाही. 18 आिण तरी तुम्ही तेच करतात! हे
परमेश्वरािवरुद्ध बडं आहे. तुम्ही परमेश्वराला अनुसरण्याचे सोडून देणार
आहात काय? तुम्ही हे थांबवले नाहीत तर सवर् इस्राएल लोकांवर
परमेश्वराचा कोप होईल.

19 “परमेश्वराच्या उपासनेला तुमची भूमी तुम्हाला चांगली वाटत
नसेल तर आमच्या भागात या. आमच्या भागात परमेश्वराचे िनवासस्थान
आहे आमच्या वाट्याची थोडी जमीन घेऊन हवे तर राहू शकता. पण
परमेश्वराच्या िशकवणकुी िवरुद्ध वागू नका. आता आणखी वेदी बांधू
नका. परमेश्वर देवाच्या िनवासमडंपात आमच्या येथे एक वेदी आहेच.

20 “जेरहाचा मुलगा आखान आठवतो का? त्याने, नष्ट करुन
टाकायच्या वस्तू िवषयीची आज्ञा पाळायचे नाकारले. देवाची आज्ञा
त्याने एकट्याने मोडली पण िशक्षा मात्र सवर् इस्राएल लोकांना झाली.
आखान, त्याच्या पापामुळे मेला पण आणखीही बरीच माणसे मरण
पावली.”

21 तेव्हा रऊबेन गाद आिण मनश्शेच्या वंशातील लोक यांनी या
अकरा जणांना उत्तर िदले. ते म्हणाले, 22 “परमेश्वर हाच आमचा देव
आहे. परमेश्वर हाच आमचा समथर् परमेश्वर आहे. आिण आम्ही हे का केले
हे देवाला माहीत आहे. तुम्हीही समजून घ्या. आम्ही केले ते उिचतच
आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. आम्ही चुकलो अशी तुमची खात्री पटली
तर आम्हाला िजवंत ठेवू नका. 23 आम्ही देवाचा िनयम मोडला असेल
तर परमेश्वरानेच आम्हाला िशक्षा करावी. 24 आम्ही ही वेदी होमापर्ण
धान्यापर्ण िंकवा शांित-अपर्ण करण्यासाठी बांधली असे तुम्हाला वाटते
का? नाही, आम्ही ती त्यासाठी बांधली नाही. मग का बांधली बर?े उद्या
कदािचत् तुमचे वंशज आम्हाला आपल्यापकैीच एक म्हणून ओळखणार
नाहीत अशी आम्हाला भीती वाटली. तुम्ही कोण इस्राएल लोकांच्या
परमेश्वर देवाची आराधना करणार?े असे कदािचत् ते िवचारतील. 25

देवाने आम्हाला यादेर्नच्या पलीकडच्या तीरावरची जमीन िदली आहे.
नदीमुळे आपण वेगळे पडलो आहोत. उद्या तुमची मुले मोठी होऊन
तुमच्या प्रदेशावर सत्ता गाजवू लागली की, आम्हीही तुमच्यापकैीच
आहोत हे ती िवसरतील मग ते म्हणतील, ‘हे रऊबेन आिण गाद
इस्राएलांपकैी नव्हेत’ आिण तुमचे वंशज आमच्या वंशजांना परमेश्वराची
आराधना करायला प्रितबधं करतील.

26 “म्हणून ही वेदी बांधायचे ठरवले. पण यज्ञापर्णे िंकवा होमापर्णे
करण्याच्या हेतूने ती बांधली नाही. 27 तुमचा आिण आमचा परमेश्वर
एकच आहे हे दाखवणे हा वेदी बांधण्यामागचा उद्देश होता. तुम्हा
आम्हाला व पुढच्या िपढ्यांना ही वेदी साक्ष राहील की हा आपला
परमेश्वर आहे. आम्ही परमेश्वराला यज्ञापर्णे, अन्नापर्णे, शांितअपर्णे करु.
तुमच्याप्रमाणेच आम्हीही इस्राएल लोकांपकैी आहोत हे तुमच्या
वंशजांना कळावे अशी आमची इच्छा आहे. 28 आम्ही इस्राएल नाही
असे उद्या तुमची मुले म्हणाली तर आमची मुले म्हणतील, ‘ही पाहा
आमच्या वाडविडलांनी बांधलेली वेदी. ही वेदी ततंोततं परमेश्वराच्या
पिवत्र िनवासस्थानामधील वेदीसारखीच आहे. ही आम्ही यज्ञासाठी
वापरत नाही. आम्ही ही इस्राएलचाच एक भाग आहोत याची ही साक्ष
आहे.’

29 “परमेश्वरािवरुद्ध बडं करावे असे खरोखरच आम्हाला वाटत नाही.
त्याच्या मागार्ने जायचे आम्ही थांबवणार नाही. परमेश्वराच्या
िनवासस्थानासमोरची वेदी हीच खरी हे आम्हाला माहीत आहे. तीच
परमेश्वर देवाची आहे.”

30 रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेचे लोक काय म्हणाले ते िफनहास
याजक व त्याच्या बरोबर आलेले इतर प्रमुख यांनी ऐकले. त्यांना ते
पटले. या लोकांचे म्हणणे खर ेआहे असे त्यांचे समाधान झाले. 31 तेव्हा
िफनहास याजक त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराची आपल्याला साथ आहे हे
आता आपण जाणतो. तुम्ही त्याच्यािवरुध्द बडं केले नाही हे आम्हाला
कळले. आता परमेश्वर इस्राएल लोकांना िशक्षा करणार नाही, म्हणून
आम्हाला आनदं वाटतो.”

32 मग िफनहास आिण सवर् प्रमुख आपल्या घरी परतले. रऊबेनी
आिण गादी यांना िगलाद मध्ये सोडून कनान येथे आले. त्यांनी इस्राएल
लोकांना सवर् हकीकत सांिगतली. 33 इस्राएल लोकांचेही त्याने
समाधान झाले. आनदं वाटून त्यांनी परमेश्वराचे आभार मानले. रऊबेनी,

गादी आिण मनश्शे या लोकांिवरुद्ध चढाई न करण्याचे त्यांनी ठरवले. ते
लोक जेथे राहात होते तो प्रदेश नष्ट न करण्याचे त्यानी ठरवले.

34 रऊबेनी आिण गादी यांनी या वेदीला नाव िदले, ते असे, “परमेश्वर
हाच देव आहे असा आमचा िवश्वास आहे ह्याची ही साक्ष.”

यहोशवाचयहोशवाचेे लोकांनालोकांना प्रोत्साहनप्रोत्साहन

परमेश्वराने इस्राएल लोकांना भोवतालच्या शत्रूंपासून िवसावा
िदला. त्यांना सुरिक्षत केले. अशी अनेक वषेर् लोटली, आता
यहोशवा बराच वृध्द झाला होता. 2 तेव्हा एकदा, इस्राएल

लोकांमधील वडीलधारी मडंळी, कुटंुबप्रमुख, न्यायाधीश, अमंलदार या
सवार्ंना यहोशवाने भेटीसाठी एकत्र बोलावले. तो त्यांना म्हणाला, “मी
आता म्हातारा झालो. 3 परमेश्वराने आपल्या शत्रूंची काय पिरिस्थती
करुन टाकली ते तुम्ही पाहीले. आपल्याला मदत करण्याच्या उद्देशाने
त्याने ते केले. तुमचा परमेश्वर देव तुमच्यासाठी लढला. 4 यादेर्न नदी
आिण पिश्चमेला भूमध्य समुद्र यांच्या मधली जमीन तुम्ही काबीज करू
शकता हे मी तुम्हाला सांिगतल्याचे तुमच्या लक्षात असेलच. ती भूमी
तुम्हाला द्यायचे मी वचन िदले आहे, पण अजून तुम्ही ती ताब्यात घेतली
नाही. 5 तेथील रिहवाश्यांना तुमचा परमेश्वर देव घालवून देईल. तुम्ही
ती आपल्या ताब्यात घ्याल. तेथील. लोकांना परमेश्वर हुसकावून
लावील. तुमच्यासाठी त्याने हे करायचे कबूल केले आहे.

6 “परमेश्वराने िदलेल्या आज्ञा तुम्ही कटाक्षाने पाळल्या पािहजेत.
मोशेच्या िनयमशास्त्रान जे जे िलिहले आहे त्या सवार्ंचे पालन करा.
त्याच्याकडे पाठ िफरवू नका. 7 इस्राएल नसले लीही काही माणसे
अजून आपल्यात आहेत. ती त्यांच्या दवैतांची पूजा करतात. अशा
लोकांशी मतै्री करु नका. त्यांच्या दवैतांची सेवा िंकवा पूजा करु नका. 8

आपल्या परमेश्वर देवाचीच उपासना करा. पूवीर् तुम्ही हे केले आहे व
पुढेही करत राहा.

9 “परमेश्वराने तुम्हाला तुमच्यापेक्षा बलाढ्य राष्ट्र ांचा पराभव करायला
मदत केली आहे. त्याने त्या लोकांना बाहेर पडायला भाग पाडले.
कोणीही तुम्हाला आतापयर्ंत पराभूत करु शकले नाही. 10 परमेश्वराच्या
साहाय्याने, एक इस्राएल माणूस शत्रूच्या हजार सिैनकांना सळो की पळो
करु शकतो. कारण खदु्द तुमचा परमेश्वर देवच तुमच्या वतीने लढतो.
असे करायचा परमेश्राने शब्द िदला आहे. 11 तेव्हा तुम्ही आपल्या
परमेश्वरावरच प्रेम करत राहा.

12 “आपल्या परमेश्वराच्या उपासनेत खडं पडू देऊ नका. इस्राएली,
खेरीज इतर लोकांशी मतै्री करु नका. त्यांच्याशी लग्न संबधं ठेवू नका.
पण या लोकांशी मतै्री ठेवलीत तर 13 शत्रूला पराभूत करायला तुमचा
परमेश्वर देव तुम्हाला मदत करणार नाही. हे लोक तुमच्यासाठी सापळा
ठरतील डोव्व्यांत धूर आिण धूळ जाऊन त्रास व्हावा तसा तुम्हाला या
लोकांमुळे त्रास होईल. मग तुम्हाला ही चांगली भूमी सोडावी लागेल.
परमेश्वराने तुम्हाला ती िदली. पण त्याच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत तर
तुम्ही देशोधडीला लागाल.

14 “माझी अखेर आता जवळ येऊन ठेपली आहे. परमेश्वराने
तुमच्यासाठी बऱ्याच महान गोष्टी केल्या हे तुम्ही जाणता व खरोखरच
त्यावर िवश्वास ठेवता. त्याने िदलेला शब्द पाळण्यात कुठेही कसूर केली
नाही हे तुम्हाला माहीत आहेच. आपल्याला िदलेले प्रत्येक वचन त्याने
पुर ेकेले. 15 परमेश्वर देवाने आपल्याला जी काही चांगली वचने िदली ती
सवर् प्रत्यक्षात आली. पण तसेच त्याचे दसुर ेवचनही प्रत्यक्षात
आल्याखेरीज राहणार नाही. आपण चुकीने वागलो तर आपल्यावर
संकटे ओढवतील असाही त्याने शब्द िदला आहे. त्याने िदलेली ही
चांगली सुपीक जमीन सोडून आपल्याला जावे लागेल असेही त्याने
शपथपूवर्क उच्चारले आहे. 16 तुम्ही तुमच्या परमेश्वर देवाशी केलेल्या
कराराचा भगं केलात तर असे घडेल. इतर दवैतांच्या भजनी लागलात
तर तुम्ही या जमीनीला मुकाल. तेव्हा त्या इतर दवैतांची चुकूनसुध्दा
पूजा करु नका. तसे केलेत तर आपल्या परमेश्वराचा तुमच्यावर कोप
होईल. आिण मग त्याने िदलेल्या या चांगल्या प्रदेशातून तो तुमची
हकालपट्टी करले.”
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यहोशवाचायहोशवाचा अखअखेेरचारचा िनरोपिनरोप

यहोशवाने इस्राएल लोकांच्या सवर् वंशांना शखेम येथे एकत्र
बोलावले. इस्राएलीं पकैी वडीलधारी मडंळी, न्यायाधीश,
प्रमुख, अिधकारी या सवार्ंना पुढे बोलावले. ही मडंळी

परमेश्वरासमोर उभी रािहली.
2 मग यहोशवा सवार्ंशी बोलला. तो म्हणाला, “इस्राएलच्या परमेश्वर

देवाचे तुम्हाला काय सांगणे आहे ते आता मी तुम्हाला कळवतो. फार
पूवीर् तुमचे पूवर्ज फरात नदीच्या पलीकडे राहात होते. अब्राहाम आिण
नाहोर यांचा बाप तेरह याच्या काळातील लोकांिवषयी मी बोलत आहे.
त्यावेळी हे लोक इतर दवैतांची पूजा करत होते. 3 पण मी, परमेश्वराने,
तुमचा पूवर्ज अब्राहाम याला नदीपलीकडल्या प्रदेशातून बाहेर काढले.
कनान देशात त्याला बराच प्रवास घडवला आिण त्याला बरीच मुलेबाळे
िदली. त्याला मी इसहाक हा त्याचा पुत्र िदला. 4 मग याकोब आिण
एसाव हे दोन पुत्र इसहाकाला िदले. सेईर डोंगरा भोवतालची जमीन मी
एसावला िदली. याकोब आिण त्याची मुलेबाळे येथे रािहली नाहीत. ती
मडंळी िमसर देशात गेली.

5 “मग मी मोशे आिण अहरोन यांना िमसरला पाठवले. त्यांच्यामाफर् त
मला माझ्या लोकांना िमसरमधून बाहेर काढायचे होते. त्यासाठी मी
िमसरमधील लोकांना भयकंर त्रासदायक गोष्टींनी िपडले. आिण तुमच्या
पूवर्जांना िमसरमधून बाहेर आणले. 6 अशाप्रकार ेतेथून सुटका
झाल्यावर ते समुद्रापयर्ंत आले तरी िमसरमधील लोक त्यांचा पाठलाग
करत होते. रथ, घोडेस्वार यांच्यासह त्यांनी पाठलाग केला. 7 तेव्हा
त्यांनी माझा म्हणजे परमेश्वराचा धावा केला. म्हणून मी िमसरमधील
लोकांना अनेक संकटांनी हरैाण केले. समुद्राला त्यांना आच्छादनू
टाकायला लावले आिण त्यांना त्याने बुडवले. िमसरच्या सनै्याची मी
काय िस्थती केली ती तुम्ही डोव्व्यांनी पािहलीच आहे.

“त्यानतंर तुम्ही बरचे िदवस वाळवंटात काढलेत. 8 मग मी तुम्हाला
यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील अमोरी लोकांच्या प्रदेशात आणले. त्यांनी
तुमच्याशी यधु्द केले पण मी तुमच्यामाफर् त त्यांचा पराभव केला. त्यांचा
संहार करायचे सामध्यर् मी तुम्हाला िदले. मग तुम्ही त्या प्रदेशाचा ताबा
घेतलात.

9 “त्यानतंर मवाबाचा राजा आिण िसप्पोरचा मुलगा बालाक याने
इस्राएल लोकां िवरुद्ध लढण्याची तयारी केली. त्याने बौराचा मुलगा
बलाम याला बोलावणे पाठवून तुम्हाला शाप द्यायला सांिगतले. 10 पण
मी परमेश्वराने, बलामाचे म्हणणे ऐकायचे नाकारले. तेव्हा बलामाने
तुम्हाला आशीवार्दच िदला. आिण मी तुमचे रक्षण करून तुम्हाला
संकटातून बाहेर काढले.

11 “मग तुम्ही यादेर्न नदी पार करुन यरीहो येथे आलात. यरीहा
मधील लोकांनी तुमच्याशी लढाई केली. अमोरी, पिरज्जी, कनानी, िहत्ती,
िगगार्शी, िहव्वी, यबूसी यांनीही लढाई केली. पण माझ्यामुळे तुम्ही त्यांचा
पराभव करु शकलात. 12 तुमचे सनै्य चाल करून गेल्यावर मी
त्याच्यापुढे गांधील माश्शा पाठवल्या. त्यांनी हरैाण होऊन ते लोक
चालते झाले. तेव्हा तलवार िंकवा धनुष्य न वापरताच तुम्ही त्या
प्रदेशाचा ताबा घेतलात.

13 “मी परमेश्वराने, तुम्हाला ती जमीन िदली. तुम्हाला ती िमळवायला
पिरश्रम करावे लागले नाहीत. माझ्यामुळे ती तुम्हाला िमळाली. ती शहरे
तुम्ही बांधली नाहीत-ती मी िदली. आता त्या जिमनीवर आिण त्या
नगरांमध्ये तुम्ही राहात आहात. द्राक्षमळे आिण जतैून वृक्षांच्या बागा
तुम्हाला िमळाल्या पण त्या तुम्हाला लावाव्या लागलेल्या नाहीत.”

14 मग यहोशवा लोकांना म्हणाला, “तुम्ही आत्ताच परमेश्वराचे शब्द
ऐकलेत. तुम्ही त्याची आदरपूवर्क उपासना केली पािहजे आिण
प्रामािणक पणाने त्याची सेवा केली पािहजे. तुमच्या पूवर्जांनी ज्या
खोट्या दवैतांची पूजा केली त्यांचा त्याग करा. फरात नदीच्या पलीकडे
आिण िमसरमध्ये ते फार पूवीर् घडून गेले. आता फक्त या परमेश्वराचीच
सेवा करा.

15 “पण कदािचत् या परमेश्वराची सेवा करणे तुमच्या मनात नसेल.
तर ती िनवड आजच करा. कोणाची उपासना करायची ते ठरवा. फरात
नदीच्या पलीकडच्या तीरावर तुमचे पूवर्ज राहात असताना त्यांनी ज्या

दवैतांची पूजा केली त्यांना तुम्ही भजणार का? की या प्रदेशात राहणाऱ्या
अमोऱ्यांचे दवैत आपले मानणार? तुमचे तुम्हीच ते ठरवा. मी आिण माझे
कुटंुबीय यांच्यापुरते बोलायचे तर आम्ही याच परमेश्वराची सेवा करु.”

16 मग लोकांनी उत्तर िदले, “हाच आमचा परमेश्वर त्याच्या सेवेत
खडं पडणार नाही आम्ही इतर दवैतांची पूजा करण्यासाठी आपल्या
परमेश्वराला सोडणार नाही. 17 आमच्या पूवर्जांना याच परमेश्वर देवाने
िमसरमधून बाहेर आणले. ते आम्ही जाणतो. तेथे आम्ही दास होतो. पण
परमेश्वराने तेथे आमच्यासाठी चमत्कार घडवले. आम्हाला तेथून बाहेर
आणले. एवढेच नव्हे तर इतर प्रदेशांतून आम्ही प्रवास करताना त्यानेच
आमचे रक्षण केले. 18 तेथील रिहवाश्यांना पराभूत करायला त्यानेच
आम्हाला साहाय्य केले. आता आम्ही आहोत त्या भूमीवरील अमोरी
लोकांचा पराभव करायलाही परमेश्वराचीच आम्हाला मदत झाली. तेव्हा
आम्ही याच परमेश्वराची सेवा करणार. तोच आमचा देव आहे.”

19 त्यावर यहोशवा म्हणाला, “हे खर ेनाही. सतत या परमेश्वराची
सेवा करत राहणे तुम्हाला जमणार नाही. हा परमेश्वर देव पिवत्र आहे.
आपल्या लोकांनी इतर दवैतांची पूजा करण्याचा त्याला ितरस्कार
वाटतो. तुम्ही त्याच्याकडे पाठ िफरवलीत तर तो तुम्हाला क्षमा करणार
नाही. 20 तुम्ही या परमेश्वराचा त्याग करुन इतर दवैतांच्या भजनी
लागलात तर तुमच्यावर संकटे कोसळतील. परमेश्वर तुमचा नाश करील.
आजवर त्याने तुमचे भले केले आहे पण त्याच्या िवरुद्ध गेलात तर तो
तुमचा नाश करील.”

21 तेव्हा लोक यहोशवाला म्हणाले, “नाही! आम्ही या परमेश्वराचीच
सेवा करु.”

22 यहोशवा त्यांना म्हणाला, “एकदा प्रत्येकाने स्वतःकडे आिण येथे
जमलेल्या लोकांकडे पाहावे. या परमेश्वराचीच सेवा करायचे ठरवले आहे
याबद्दल तुमच्या सवार्ंच्या मनात खात्री आहे का? तुम्ही सवर्जण याला
साक्षी आहात का?”
लोक उत्तरले, “होय िनःसंशय! आम्ही सवार्ंनी याच परमेश्वराची सेवा

करायचे ठरवले आहे.”
23 तेव्हा यहोशवाने त्यांना सांिगतले, “तर मग तुमच्यापकैी

कोणाजवळ खोटे दवैत असतील तर ते टाकून द्या. इस्राएलांच्याच
परमेश्वर देवावर मनोभावे िनष्ठा ठेवा.”

24 लोक यहोशवाला म्हणाले, “आम्ही या परमेश्वर देवालाच मानतो.
आम्ही त्याचेच फक्त ऐकू.”

25 मग यहोशवाने त्या िदवशी शखेम या नगतरात लोकांशी करार
केला. त्यांनी पाळायचे िनयम सांिगतले. 26 त्याने ही वचने परमेश्वराच्या
िनयमशास्त्रात िलिहली. मग एक मोठा दगड िनवडून तो परमेश्वराच्या
िनवासस्थाना जवळच्या एला वृक्षाखाली उभा केला. हा दगड या
कराराची साक्ष होय.

27 मग यहोशवा सवार्ंना उद्देशून म्हणाला, “आज आपण जे बोललो ते
सवर् या दगडामुळे तुमच्या लक्षात राहील. परमेश्वर आज आमच्याशी
बोलला तेव्हा हा दगड येथेच होता. तेव्हा आजच्या घटनेचे स्मरण म्हणून
हा दगड रािहल. तुमच्यािवरुद्ध हा साक्ष राहील. तुम्ही परमेश्वर देवाकडे
पाठ िफरवायला लागलात तर हा तुम्हाला थोपवील.”

28 एवढे झाल्यावर यहोशवाने लोकांना घरी परतायला सांिगतले.
तेव्हा सवर्जण आपापल्या िठकाणी परत गेले.

यहोशवाचायहोशवाचा मृत्यमृत्यूू
29 यानतंर नूनाचा पूत्र यहोशवा मरण पावला. त्याचे वय तेव्हा

एकशेदहा वषेर् होते. 30 ितम्नथ सेरह या आपल्या वतनाच्या गावी त्याचे
दफन करण्यात आले. गाश डोंगराच्या उत्तरलेा एफ्राईमच्या डोंगराळ
प्रदेशात हे िठकाण आहे.

31 यहोशवाच्या हयातीत आिण त्याच्या िनधनानतंरही इस्राएल
लोकांनी परमेश्वराची सेवा केली. परमेश्वराने इस्राएलासाठी काय केले हे
पािहलेली वडीलधारी माणसे िजवंत असताना लोक परमेश्वराची
उपासना करत रािहले.
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योसयोसेेफफ घरीघरी परततोपरततो

32 इस्राएल लोकांनी िमसरमधून बाहेर पडताना योसेफच्या अस्थी
बरोबर बाळगल्या होत्या. त्या त्यांनी शखेम येथे पुरल्या. शखेम नावाच्या
माणसाचे वडील हमोर याच्या मुलाबाळांकडून याकोबने हा भूभाग शभंर

रौप्यमुद्रांना िवकत घेतला होता. हा प्रदेश योसेफच्या मुलाबाळांच्या
मालकीचा झाला.

33 अहरोनाचा मुलगा एलाजार हाही मरण पावला. एफ्राईमाच्या
डोंगराळ प्रदेशातील िगबा येथे त्याचे दफन करण्यात आले. एलाजारचा
पुत्र िफनहास याला िगबा हा प्रदेश िमळाला.
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1

शास्तशास्तेे

यहयहूूदाचीदाची कनान्यांवरकनान्यांवर चढाईचढाई

यहोशवा वारला. त्यानतंर इस्राएल लोकांनी परमेश्वराची
प्राथर्ना केली. ते म्हणाले, “कनानी लोकांशी लढाई
करण्यासाठी आमच्यापकैी कोणत्या वंशाच्या लोकांनी प्रथम

चढाई करावी?”
2 परमेश्वर इस्राएल लोकांना म्हणाला, “यहूदाच्या वंशातील लोकांनी

प्रथम जावे. हा प्रदेश ताब्यात घेण्यास मी त्यांना मदत करीन.”
3 यहूदाच्या लोकांनी िशमोनच्या वंशातील आपल्या बांधवांकडे

मदतीची मागणी केली. ते म्हणाले, “परमेश्वराने आपल्या सवार्ंना
जिमनीत िहस्सा द्यायचे अिभवचन िदले आहे. आमची जमीन ताब्यात
घेण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत केली तर तुमची जमीन ताब्यात
घ्यायला आम्ही तुमच्या मदतीला येऊ.” तेव्हा िशमोनचे लोक या
लढाईत यहूदी लोकांना साथ द्यायला तयार झाले.

4 परमेश्वराच्या मदतीने यहूदाच्या लोकांनी कनानी आिण पिरज्जी
यांचा पराभव केला. बेजेक नगरात यहूदाच्या लोकांनी दहा हजार माणसे
मारली. 5 बेजेकचा राजा त्यांच्या हाती आला. त्याच्याशी ते लढले.
तसेच कनानी व पिरज्जी यांना पराभूत केले.

6 बजेकच्या राजाने पळून जायचा प्रयत्न केला. पण यहूदाच्या
लोकांनी त्याचा पाठलाग करुन त्याला पकडले. त्याच्या हातापायाचे
अगंठे तोडले. 7 तेव्हा तो राजा म्हणाला, “मी आत्तापयर्ंत सत्तर
राजांच्या हातापायांचे अगंठे कापले आहेत. मी ताटाबाहेर टाकलेले अन्न
त्यांना वेचून खावे लागत होते. त्या राजांबरोबर मी ज्या गोष्टी केल्या
त्याबद्दल परमेश्वराने मला परतफेड केली आहे.” यहूदाच्या लोकांनी मग
त्या बेजेकच्या राजाला यरुशलेम येथे नेले. तेथेच तो मरण पावला.

8 यहूदाच्या लोकांनी यरुशलेमचाही यधु्दात पाडाव केला. ते ताब्यात
घेतले. तलवारींचा वापर करुन त्यांनी तेथील लोकांना कापून काढले.
नतंर शहराला आग लावली. 9 यहूदाचे लोक पुढे डोंगराळ प्रदेशात,
नेगेबमध्ये तसेच पिश्चमेकडील डोंगर पायथ्याशी राहणाऱ्या आणखी
काही कनानी लोकांवर चढाई करुन गेले.

10 मग हेब्रोन (म्हणजेच पूवीर्चे िकयार्थ-आबार्) या शहरात राहणाऱ्या
कनानी लोकांशी यहूद्यांनी लढाई केली. शेशय, अहीमन आिण तलमय
या ितघांना यहूद्यांनी पराभूत केले.

कालकालेेबब आिणआिण त्याचीत्याची मुलगीमुलगी

11 येथून िनघून यहूदाचे लोक पुढे दबीर येथे राहणाऱ्यांवर चाल करुन
गेले (दबीरचे नाव पूवीर् िकयार्थ-सेफर असे होते.) 12 यहूदाच्या लोकांनी
उठाव करण्यापूवीर् कालेब त्यांना म्हणाला, “िकयार्थ सेफरचा पाडाव
व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. जो कोणी यधु्दात हे नगर घेईल त्याला मी
माझी मुलगीअखसा देईन. ती त्याची पत्नी होईल.”

13 कालेबला कनाज नावाचा धाकटा भाऊ होता. त्याचा मुलगा
अथिनएल. अथिनएलने िकयार्थ-सेफर नगर काबीज केले. तेव्हा
कालेबने अथिनएलशी अखसाचा िववाह करुन िदला.

14 ती अथिनएल जवळ राहायला गेली. अथिनएलने अखसाला
आपल्या वडीलांजवळ आणखी थोडी जमीन मागायला सांिगतले. ती
आपल्या वडीलांकडे गेली. ती जेव्हा गाढवावरुन उतरली तेव्हा कालेबने
ितला िवचारले, “काय झाले?”

15 अखसा वडीलांना म्हणाली, “मला आशीवार्द द्या. मला तुम्ही
नेगेबमधील कोरडे वाळवंट असलेली जमीन िदली आहे. तेव्हा पाणी

असलेली अशी काही जमीन मला द्या.” तेव्हा कालेबने ितला हवेतसे
वरच्या व खालच्या बाजूचे झरहेी िदले.

16 केनी लोकांनी खजुरीच्या झाडांचे नगर (म्हणजेच यरीहो) सोडले.
ते यहूदा लोकांना सामील झाले. ते यहूदाच्या वाळवंटात तेथील
लोकांबरोबर राहू लागले. अराद नगराजवळ नेगेबमध्थे हे िठकाण आहे.
(केनी हे मोशेच्या सासऱ्याच्या वंशातील लोक होते.)

17 काही कनानी लोक सफात नगरात राहात होते. तेव्हा यहूदा आिण
िशमोनच्या लोकांनी या कनान्यांवर हल्ला केला. त्यांनी ते नगर पूणर्पणे
उध्वस्त केले आिण त्या नगराचे नाव हमार् ठेवले.

18 मग गज्जा व त्याभोवतालची खेडी तसेच अष्कलोन व एक्रोन ही
नगर ेव त्यांच्या भोवतालची खेडी हा सवर् प्रदेश यहूद्यांनी काबीज केला.

19 या लढाईत परमेश्वर यहूद्यांच्या बाजूचा होता. त्यांनी डोंगराळ
प्रदेशातील जमीन घेतली पण खोऱ्यांमधील जमीन घेण्यास ते असमथर्
ठरले. कारण तेथील लोकांकडे लोखडंी रथ होते.

20 हेब्रोन जवळची जमीन कालेबला द्यायची असे मोशेने वचन िदले
होते. त्याप्रमाणे ती जमीन कालेबच्या वंशजांना िमळाली. अनाकच्या
ितन्ही मुलांना कालेबच्या लोकांनी तेथून हद्दपार केले.

21 बन्यामीनचे वंशज यबूसी लोकांना यरुशलेममधून हुसकावून लावू
शकले नाहीत. त्यामुळे आजतागायत ते यरुशलेममध्ये बन्यामीनी लोकां
बरोबर राहात आहेत.

योसयोसेेफचफचेे ववंशंजशज बबेेथथेेलल ताब्यातताब्यात घघेेताततात

22 योसेफच्या वंशातील लोक बेथेल नगरावर हल्ला करायला चाल
करुन गेले. (बेथेलचे नांव पूवीर् लूज असे होते.) योसेफच्या लोकांना
परमेश्वराची साथ होती. योसेफच्या लोकांनी आधी काही हेर बेथेलला
पाठवले. बेथेलचा पाडाव करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी टेहेळणी केली. 24

ती करत असताना त्यांना एक माणूस नगराबाहेर येताना िदसला. त्याला
ते म्हणाले, “आम्हाला या नगरात जायची गुप्त वाट दाखव आम्ही या
नगरावर हल्ला करणार आहोत. तू आम्हाला एवढी मदत केलीस तर
आम्ही तुला धक्का लावणार नाही.”

25 तेव्हा त्या माणसाने हेरांना एक गुप्त वाट दाखवली. योसेफच्या
लोकांनी बेथेलमधील लोकांना तलवारीने कापून काढले. पण या
माणसाला कोणतीही इजा पोचू िदली नाही. तसेच त्याच्या कुटंुिबयांनाही
त्रास िदला नाही. त्या सवार्ंना त्यांनी कोठेही िनघून जायला मोकळीक
िदली. 26 तेव्हा तो माणूस त्याच्या कुटंुबासह िहत्ती लोकांच्या प्रदेशात
गेला व तेथे त्याने एक नगर उभे केले. त्याने त्या नगराचे नाव लूज असे
ठेवले आजही ते त्याच नावाने ओळखले जाते.

इतरइतर ववंशंाच्याशाच्या लोकांचीलोकांची कनान्यांशीकनान्यांशी लढाईलढाई

27 बेथ-शान, तानख, दोर, इब्लाम आिण मिगद्दो ही नगर ेआिण
त्यांच्या भोवतालची खेडी यातही कनानी लोक राहात होते. मनश्शेच्या
वंशातील लोक या सवार्ंना नगर सोडून द्यायला भाग पाडू शकले नाहीत.
आिण त्यामुळे कनानी लोक ितथेच रािहले. त्यानी आपला प्रदेश
सोडायचे नाकारले. 28 पुढे इस्राएल लोक समथर् बनले तेव्हा त्यांनी या
लोकांना आपले गुलाम म्हणून काम करायला लावले. पण कनानी
लोकांना शहर सोडून जायला ते भाग पाडू शकले नाहीत.

29 एफ्राईमच्या वंशजांच्या बाबतीतही असेच घडले. गेजेर मध्ये
कनानी राहात होते. त्यांना एफ्राईमचे वंशज देशातून बाहेर काढू शकले
नाहीत. तेव्हा हे कनानी लोक एफ्राईम लोकांबरोबर गेजेरमध्ये राहू
लागले.
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30 हीच गोष्ट जबुलूनच्या वंशजांच्या बाबतीतही घडली. िकत्रोन आिण
नहलोल या शहरांमध्ये ही काही कनानी राहात होते. त्यांना जबुलूनचे
लोक बाहेर घालवू शकले नाहीत. तेव्हा हे कनानी जबुलून लोकांबरोबरच
रािहले. जबुलून लोकांनी त्यांना आपल्या कामांसाठी गुलाम केले.

31 आशेर लोकांच्या बाबतीतही हेच झाले. अक्को, सीदोन, अहलाब,
अकजीब, हेल्बा, अफीक व रहोब या नगरांमधील लोकांना आशेर यांनी
बाहेर काढले नाही. 32 कनान्यांना त्यांनी सक्तीने देश सोडायला लावला
नाही. तेव्हा कनानी त्यांच्या बरोबरच रािहले.

33 नफतालींच्या बाबतीत हेच झाले. बेथ-शेमेश आिण बेथ-अनाथ
येथील लोकांना त्यांनी जबरदस्तीने बाहेर घालवले नाही. नफताली त्या
नगरांमधील लोकांबरोबर राहू लागले. तेथील कनानी लोक नफतालींचे
गुलाम झाले.

34 अमोरी लोकांनी दानच्या वंशजांना डोंगराळ भागातच राहाणे भाग
पाडले. त्यांना तेथेच राहावे लागले कारण अमोरी त्यांना खाली खोऱ्यात
उतरुन वस्ती करु देईनात. 35 अमोरी लोकांनी हेरसे, अयालोन व
शालबीम या डोंगरांमध्ये राहायचे ठरवले. पुढे योसेफचे वंशज जसे
आणखी समयर् बनले तसे त्यांनी अमोऱ्यांना आपले दास म्हणून कामाला
जंुपले. 36 अमोऱ्यांची सीमा अक्रब्बीम िंखडीपासून सेलापयर्ंत व
सेलावरुन पुढे डोंगराळ प्रदेशापयर्ंत होती.

बोखीमबोखीम ययेेथथेे परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ददूतूत

परमेश्वराचा दतू िगलगाल नगरातून बोखीम या नगरात आला.
इस्राएल लोकांना त्याने परमेश्वराचा संदेश सांिगतला. संदेश
असा होता; “मी तुम्हाला िमसरमधून बाहेर आणले. तुमच्या

पूवर्जांना वचन िदलेल्या प्रदेशापयर्ंत तुम्हाला आणले. तुमच्याशी केलेला
करार मी मोडणार नाही असे मी तुम्हाला सांिगतले होते. 2 त्यामुळे
तुम्ही त्या प्रदेशात राहणाऱ्यां लोकांशी करार करू नका. त्यांच्या वेद्यां
उध्वस्त करा असे मी तुम्हाला स्पष्ट सांिगतले होते, पण तुम्ही माझे
ऐकले नाही.”

3 “म्हणून मी म्हणतो, ‘आता या लोकांना त्यांचा देश सोडून जायला
मी भाग पाडणार नाही. तुमच्यापुढे ते समस्या िनमार्ण करतील. त्यांचा
पाश तुमच्याभोवती पडेल. त्यांच्या खोट्या देवता जाळ्यांप्रमाणे तुम्हाला
अडकवून टाकतील.’”

4 देवदतूाने परमेश्वराचा हा संदेश इस्राएल लोकांना ऐकवल्यावर ते
आक्रोश करु लागले. 5 म्हणून त्या िठकाणाचे नाव त्यांनी बोखीम असे
ठेवले. बोखीम येथे त्यांनी परमेश्वरासाठी यज्ञ केले.

आज्ञाभआज्ञाभंगंग आिणआिण पराभवपराभव

6 मग यहोशवाने सवार्ना घरी जायला सांिगतले. तेव्हा सवर् वंशांचे
लोक आपापल्या वतनाचा ताबा घ्यायाला परतले. 7 यहोशवाच्या
हयातीत आिण त्याच्या मृत्यूनतंर. वडीलधारी मडंळी िजवंत असे पयर्ंत
इस्राएलचे लोक परमेश्वराची उपासना करत होते. या वृध्द मडंळीनी
परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी केलेल्या महान गोष्टी पािहल्या होत्या. 8

परमेश्वराचा सेवक नूनपुत्र यहोशवा एकशेदहा वषार्ंचा होऊन वाराला. 9

इस्राएल लोकांनी त्याचे दफन केले. ितम्नाथ-हेरसे येथे, गाश डोंगराच्या
उत्तरसे एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशात त्याला िमळालेल्या जिमनीत
त्याला त्यांनी पुरले.

10 जुन्या िपढीतील सवर् मृत्यू पावल्यानतंर नवीन िपढी पुढे आली.
त्यांना परमेश्वरािवषयी आिण परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी काय केले
यािवषयी काहीही मािहती नव्हती. 11 तेव्हा या इस्राएल लोकांनी
परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट अशी दृष्कृत्ये केली आिण बआल या दवैताच्या
भजनी लागले. हे िंनद्य कृत्य करताना त्यांना परमेश्वराने पािहले. 12

परमेश्वराने इस्राएल लोकांना िमसरमधून बाहेर आणले होते. आिण
त्यांच्या पूवर्जांनी परमेश्वराची उपासना केली होती. पण आता या
इस्राएल लोकांनी परमेश्वराचे अनुसरण करण्याचे सोडून िदले होते. आिण
त्यांच्या अवती भोवतीच्या लोकांच्या खोट्या दवैतांची पूजा करायला
सुरुवात केली होती. याचा परमेश्वराला संताप आला. 13 इस्राएल
लोकांनी आता परमेश्वराला सोडून बआल आिण अष्टारोथ यांची उपासना
करायला सुरुवात केली.

14 परमेश्वराचा इस्राएल लोकांवर कोप झाल्यामुळे त्यांच्यावर शत्रू
चाल करुन येऊ लागला व त्यांना लुटू लागला. भोवताली राहणाऱ्या
शत्रूंकडून ते पराभूत होऊ लागले. इस्राएल लोकांना शत्रूपासून आपले
रक्षण करता येईना. 15 लढाईत त्यांना नेहमी अपयश येऊ लागले.
परमेश्वराची साथ आता त्यांना नसल्यामुळे ते परािजत होऊ लागले.
त्यांच्या भोवती राहणाऱ्या लोकांच्या दवैतांची सेवा केल्यास इस्राएल
लोकांना पराभव पत्करावा लागेल हे परमेश्वराने आधीच बजावले होते.

16 तेव्हा परमेश्वराने न्यायाधीश म्हणून, ओळखल्या जाणाऱ्या
नेत्यांची नेमणूक केली. हे नेते इस्राएलांचा ताबा घेणाऱ्या शत्रुंपासून
त्यांची सुटका करीत. 17 इस्राएल लोक या न्यायाधीशांनाही
जुमानीतनासे झाले. आपल्या परमेश्वराशी इस्राएल लोक िनष्ठावंत रािहले
नाहीत ते इतर दवैतांच्या भजनी लागले. पूवीर् या इस्राएल लोकांचे पूवर्ज
परमेश्वराच्या आज्ञा पाळत असत. पण आता त्यांच्या वागणकुीत बदल
झाला आिण परमेश्वराने सांिगतलेला मागर् त्यांनी सोडून िदला.

18 अनेकदा शत्रु इस्राएलांचा जाच करत. अशावेळी ते मदतीलाठी
परमेश्वराचा धावा करीत आिण तेव्हा त्यांची दया येऊन परमेश्वर त्यांच्या
सुटकेसाठी न्यायाधीशाला पाठवी. परमेश्वर या न्यायाधीशांच्या बरोबर
होता. म्हणून इस्राएल लोकांचे दरवेळी शत्रूंपासून रक्षण झाले. 19 पण
प्रत्येक न्यायाधीशाच्या मृत्यूनतंर ते पुन्हा पुन्हा पापाकडे झुकत आिण
अन्य दवैतांची उपासना करत आिण त्यांची सेवा करत असत. त्यांच्या
पूवर्जांपेक्षाही ते अिधक वाईट वागत असत. त्यांच्या आडमुठ्या
स्वभावामुळे आपल्या दवुर्तनात फरक करायला त्यांनी नकार िदला.

20 तेव्हा परमेश्वराचा इस्राएल लोकांवर अितशय संताप झाला व तो
म्हणाला, “मी यांच्या पूवर्जांशी केलेला करार या राष्ट्र ाने मोडला आहे.
त्यांनी माझे ऐकले नाही. 21 तेव्हा मी यापुढे त्यांच्या शत्रूंचा पराभव
करुन इस्राएल लोकांचा मागर् मोकळा करत जाणार नाही. यहोशवा
वारला तेव्हा जी राष्ट्र े या भूमीत होती त्यांना मी येथेच राहू देईन. 22

इस्राएल लोकांच्या कसोटीसाठी मी या राष्ट्र ांचा वापर करीन. आपल्या
पूवर्जांप्रमाणे आताचे इस्राएल लोक परमेश्वराची आज्ञा पाळतात का ते
बघू.” 23 तेव्हा परमेश्वराने इतर राष्ट्र ांना त्या त्या िठकाणी राहू िदले.
त्यांना तो देश लगेच सोडून जायची बळजबरी केली नाही. त्यांचा पराभव
करायला परमेश्वराने यहोशवाच्या सनै्याला साहाय्य केले नाही.

परमेश्वराने इतर राष्ट्र ातील त्या लोकांना इस्राएलींचा प्रदेश
सोडण्यास भाग पाडले नाही. परमेश्वराला इस्राएल लोकांची
पिरक्षा घ्यायची होती. या िपढीतील इस्राएल लोकांनी

कनानातील देश काबीज करण्यासाठी लढाईत भाग घेतला नव्हता. तेव्हा
त्या राष्ट्र ांमधील लोकांना परमेश्वराने तेथेच राहू िदले. (कधी यदु्ध माहीत
नसलेल्या या इस्राएल लोकांना धडा िशकवण्यासाठी परमेश्वराने असे
केले.) तेथे राहू िदलेल्या राष्ट्र ांची नावे अशी. 3 पिलष्ठ्यांचे पाच राजे,
सवर् कनानी लोक, सीदोनी, व बआल-हमोर्नच्या डोंगरापासून ते लेबो
हमाथपयर्ंतच्या लबानोन डोंगरावर राहणार ेिहव्वी. 4 या योगे इस्राएल
लोकांची परीक्षा पाहावी आिण मोशेमाफर् त त्यांच्या पूवर्जांना िदलेल्या
आज्ञा ते पाळतात की नाही हे पाहावे म्हणून परमेश्वराने असे केले.

5 कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी आिण यबूसी या
लोकांबरोबर इस्राएल लोक रािहले. 6 इस्राएल लोकांनी त्यांच्याशी
बेटीव्यवहार केला. त्यांच्या मुलींशी लग्ने केली. तसेच आपल्या मुली
त्यांच्या मुलांना िदल्या. तसेच त्यांच्या दवैतांची इस्राएल लोक उपासना
करु लागले.

पिहलापिहला न्यायाधीशन्यायाधीश अथिनएलअथिनएल

7 इस्राएल लोक दवुर्तर्न करत आहेत हे परमेश्वराने पािहले. ते त्यांचा
देव परमेश्वर ह्याला िवसरले आिण बआल हे दवैत व अशेरा देवी यांची
उपासना करु लागले. 8 त्यामुळे परमेश्वर इस्राएल लोकांवर संतप्त
झाला. मेसोपटेिमयाचा राजा कुशन-िरशाथईम याचे करवी परमेश्वराने
इस्राएल लोकांचा पराभव होऊ िदला व त्याची सत्ता त्यांच्यावर आणली.
इस्राएल लोक आठ वषेर् त्याच्या अमंलाखाली होते. 9 तेव्हा इस्राएल
लोकांनी मदतीसाठी परमेश्वराचा धावा केला. तेव्हा परमेश्वराने
अथिनएलला त्यांच्या रक्षणासाठी पाठवले. कालेबचा धाकटा भाऊ
कनाज याचा अथिनएल मुलगा होता. त्यांने इस्राएल लोकांचे रक्षण केले.
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10 अथिनएलावर परमेश्वराचा आत्मा आला आिण तो इस्राएल लोकांचा
न्यायाधीश झाला. त्याने इस्राएली सनै्याला लढाईस नेले. परमेश्वराच्या
मदतीने अथिनएल ने कुशन-िरशाथईमचा पराभव केला. 11 आिण
कनाजपुत्र अथिनएलच्या मृत्यूपयर्ंत चाळीस वषेर् त्या प्रदेशात शांतता
होती.

ददुसुरासरा न्यायाधीशन्यायाधीश एहएहूूदद
12 पुन्हा इस्राएल लोक परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट असे आचरण करु

लागले. ते परमेश्वराने पािहले. तेव्हा मवाबचा राजा एग्लोन याला इस्राएल
लोकांना पराभूत करण्याचे सामथ्यर् परमेश्वराने िदले. 13 अम्मोनी आिण
अमालेकी लोकांची मदत त्याला िमळाली. त्यांनी इस्राएल लोकांवर
एकित्रत हल्ला केला. एग्लोनच्या सनै्याने इस्राएलवर िवजय िमळवला व
त्यांना यरीहो हे खजुरीच्या झाडांचे नगर सोडायला भाग पाडले. 14 पुढे
एग्लोन या मवाबच्या राजाने इस्राएलींवर अठरा वषेर् राज्य केले.

15 त्यांनी पुन्हा परमेश्वराचा धावा केला तेव्हा परमेश्वराने एहूदला
लोकांच्या रक्षणासाठी पाठवले. एहूद हा डावरा असून, बन्यामीनच्या
वंशातील गेरा याचा मुलगा होता. इस्राएल लोकांनी एहूदला नजराणा
घेऊन एग्लोनकडे पाठवले. 16 एहूदने एक अठरा इचं लांबीची दधुारी
तलवार बनवून घेतली आिण ती उजव्या मांडीवर कपड्याखाली झाकली
जाईल अशी बांधली.

17 मग मवाबचा राजा एग्लोन याच्याकडे तो नजरणा घेऊन गेला.
(एग्लोन हा अितशय लठ्ठ होता.) 18 एहूदने एग्लोनला नजराणा िदला व
तो बरोबर घेऊन आलेल्यांना त्याने पाठवून िदले. 19 त्यांनी राजवाडा
सोडला जेव्हा एहूद िगलगालमधील मुतीर्जवळ आला तेव्हा तो मागे
िफरला आिण राजाला भेटण्यासाठी परत गेला. एहूद राजा एग्लोनला
म्हणाला, “हे राजा, मी तुझ्यासाठी एक गुप्त संदेश आणला आहे.”
राजाने त्याला गप्प बसायची खूण करुन सवर् नोकरचाकरांना

दालनाच्या बाहेर जायला सांिगतले. 20 एहूद राजाच्या अगदी जवळ
गेला. एग्लोन आता आपल्या राजवाड्याच्या दालनात अगदी एकटा
होता.
तेव्हा एहूद म्हणाला, “तुला देवाकडून एक संदेश आहे.” राजा

िंसहासनावरुन उठला आता तो एहूदच्या अगदी िनकट होता. 21 राजा
उठल्याबरोबर उजव्या मांडीवर बांधलेली तलवार एहूदने डाव्या हाताने
उपसली आिण राजाच्या पोटात खपुसली. 22 तलवारीचे पाते थेट
मुठीपयर्ंत राजाच्या शरीरात घुसले. राजाच्या अगंातील चरबीने पाते
बरबटले. तेव्हा एहूदने ती तशीच तेथे राहू िदली.

23 मग तो बाहेर पडला आिण दालनाचे दरवाजे बदं करुन त्याने
त्यांना कुलूप लावले. 24 एहूद बाहेर पडल्याबरोबर सेवक आत िशरले.
पाहतात तो दरवाजे बदं केलेले. ते पाहून, राजा स्वच्छतागृहात असेल
असे त्यांना वाटले. 25 ते तसेच बाहेर बराच वेळ थांबले. शेवटी त्यांना
काळजी वाटायला लागली. िकल्ली आणून त्यांनी कुलूप उघडून दार
उघडले. आत िशरतात तर जिमनीवर त्यांना राजाचा मृतदेह पसरलेला
िदसला.

26 नोकर राजाच्या दालनाबाहेर वाट पाहात होते तेवढ्या वेळात एहूद
िनसटून जाऊ शकला. मूतीर्वरुन पुढे जाऊन तो सेईराकडे िनघाला. 27

तो सेईरा येथे पोचला तेव्हा लगेच त्याने एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशात
रणिंशग फंुकले. इस्राएल लोकांनी तो आवाज ऐकला आिण ते खाली
उतरले, एहूद त्यांच्या पुढे िनघाला. 28 तो म्हणाला, “माझ्या मागोमाग
या, आपला शत्रू मवाब याला पराभूत करायला परमेश्वराने आपल्याला
मदत केली आहे.”
तेव्हा इस्राएल लोक त्याच्या पाठोपाठ िनघाले. यादेर्न नदी सहजगत्या

पार करुन िजथून मवाब प्रदेशात जाता येते अशा सवर् जागांचा त्यांनी
ताबा घेतला. कोणालाही त्यांनी यादेर्न पार करु िदली नाही. 29

मवाबांपकैी जवळजवळ दहाहजार शूर आिण कणखर लोकांना इस्राएल
लोकांनी ठार केले. एकही मवाब व्यक्ती पळून जाऊ शकला नाही. 30

त्या िदवसापासून इस्राएल लोकांचे मवाबांवर राज्य सुरु झाले. पुढे ऐशंी
वषेर् त्या प्रदेशात शांतता नांदली.

ितसराितसरा न्यायाधीशन्यायाधीश शमगारशमगार

31 एहूदनतंर आणखी एक जण इस्राएल लोकांच्या रक्षणाला आला
तो म्हणजे अनाथचा मुलगा शमगार, त्याने बलैाच्या आरीने
पिलष्ट्यांपकैी सहाशे जणांना मारले.

दबोरादबोरा, स्त्रीस्त्री न्यायाधीशन्यायाधीश

एहूदच्या मृत्यूनतंर पुन्हा लोकांनी परमेश्वराच्या दृष्टीने िंनद्य
वतर्न करायला सुरुवात केली. 2 तेव्हा परमेश्वराने कनानी
राजा याबीन याला इस्राएल लोकांचा पराभव करु िदला.

हासोर नावाच्या नगरात हा राजा राज्य करत होता. सीसरा हा त्याचा
सेनापती होता. हरोशेथ या नगरात सीसरा राहात होता. 3 सीसराकडे
नऊशे लोखडंी रथ होते. त्याच्या जुलमी राजवटीत इस्राएल लोक वीस
वषेर् होते. तेव्हा त्यांनी परमेश्वराकडे मदतीची याचना केली.

4 तेव्हा दबोरा नांवाची एक संदेष्ट्र ी होती. ती लिप्पदोथ नांवाच्या
माणसाची पत्नी होती. ती इस्राएल लोकांची न्यायाधीश होती. 5 एक
िदवस ती खजुरीच्या झाडाखाली बसलेली असताना सीसराबद्दल िवचार
िविनमय करण्यासाठी इस्राएल लोक ितच्याकडे आले. एफ्राईमच्या
डोंगराळ प्रदेशात रामा व बेथल यांच्यामध्ये हे खजुरीचे झाड होते. 6

ितने बाराक नामक माणसाला बोलावणे पाठवले. बाराक हा अबीनवामचा
मुलगा होता. तो नफतालीच्या भागातील केदेश या नगरात राहात असे.
दबोरा त्याला म्हणाली, “इस्राएल लोकांच्या परमेश्वराची तुला आज्ञा आहे
की, नफताली आिण जबुलून यांच्या वंशातील दहाहजार पुरुषांना गोळा
कर. त्यांना घेऊन ताबोर डोंगराकडे जा. 7 मी सेनापती सीसरा याला
रथ आिण सनै्य यासह िकशोन नदीकडे तुझ्या िदशेला यायला लावीन.
तेथे सीसराचा पराभव करायला मी तुला मदत करीन.”

8 त्यावर बाराक दबोराला म्हणाला, “तूही माझ्याबरोबर येणार
असलीस तर मी हे करीन. तू नसलीस तर मात्र करणार नाही.”

9 दबोरा म्हणाली, “अथार्तच मी येणार आहेच पण तुझ्या अशा
वृत्तीमुळे सीसराचा पराभव होईल तेव्हा तुझी प्रितष्ठा राहणार नाही.
परमेश्वर एका स्त्रीच्या हातून सीसराचा पराभव करणार आहे.”
आिण दबोरा बाराक बरोबर केदेश नगराला गेली. 10 तेथे बाराकने

जबुलून आिण नफताली यांच्या वंशातील लोकांना बोलावून दहाहजार
जणांना घेतले. दबोराही बाराक बरोबर होती.

11 हेबेर नावाचा एक माणूस केनी लोकांमध्ये होता. तो आपल्या
लोकांपासून वेगळा झाला होता. (केनी लोक होबाबचे वंशज होते. होबाब
म्हणजे मोशेचा सासरा) केदेशजवळच्या साननीम येथे एलोन वृक्षाजवळ
हेबेरने तळ िदला होता.

12 अबीनवामचा मुलगा बाराक ताबोर डोंगरापाशी आला असल्याचे
कोणीतरी सीसराला सांिगतले. 13 तेव्हा सीसराने आपले नऊशे
लोखडंी रथ आिण सवर् सनै्य एकत्र केले हरोशेथपासून त्या सवार्ंनी
िकशोन नदीच्या िदशेने मोचार् वळवला.

14 तेव्हा दबोरा बाराकला म्हणाली, “आज सीसराचा पराभव
करायला परमेश्वर तुला मदत करणार आहे. त्याने आधीच तुझा मागर्
मोकळा केला आहे हे तुला माहीतच आहे.” तेव्हा बाराक ताबोर
डोंगरावरुन दहाहजार माणसांसह िनघाला. 15 त्यांनी सीसरावर हल्ला
चढवला. लढाईत सीसरा, त्याचे रथ, सनै्य यांच्यामध्ये परमेश्वराने गोंधळ
माजवला त्यांना काय करावे हे सुचेना. बाराक व त्याचे सनै्य यांनी
सीसराच्या सनै्याचा पराभव केला. सीसरा रथ सोडून पळाला. 16

बाराकने सीसराच्या सनै्याशी लढाई चालूच ठेवली. त्याने व त्याच्या
सनै्याने सीसराच्या रथांचा व सनै्याचा हरोशेथपयर्ंत पाठलाग केला.
तलवारीने ते सनै्य कापून काढले. एकालाही िजवंत ठेवले नाही.

17 पण सीसरा पळून गेला होता. तो हेबेरची बायको याएल िहच्या
तबंूकडे आश्रयाला गेला. केनी हेबेर आिण हासोरचा राजा याबीन
यांच्यात सलोख्याचे संबेध होते. म्हणून सीसरा तेथे गेला. 18 याएलने
त्याला येताना पािहले, तेव्हा त्याला भेटायला ती पुढे झाली व म्हणाली,
“आत या, व िनधार्स्त राहा.” सीसरा आत आला. ितने त्याच्यावर
जाजम टाकून त्याला लपवले.
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19 सीसरा याएलला म्हणाला, “मला खूप तहान लागली आहे. आधी
मला थोडे पाणी प्यायला दे.” याएलने त्याला, चामड्याच्या बुधल्यात ती
दधू भरुन ठेवत असे ते प्यायला िदले. मग ितने त्याला पुन्हा लपवले.

20 तो ितला म्हणाला, “तू तबंूच्या दारात जाऊन उभी राहा आिण
‘आत कोणी आहे का?’ असे कोणी िवचारले तर ‘नाही’ म्हणून सांग.”

21 मग याएलने तबंू ठोकायची मोठी मेख व हातोडी घेतली. व हळूच
त्याच्याजवळ गेली. सीसरा खूप थकून गाढ झोपला होता. ितने ती मेख
त्याच्या कानिशलाजवळ ठेवून हातोडीने ठोकली. त्याच्या डोक्यातून ती
आरपार घुसून पार जिमनीत रुतली. सीसरा मरण पावला.

22 तेवढ्यात सीसराला शोधत बाराक याएलच्या तबंूपाशी पोहोंचला.
याएल त्याला पाहून बाहेर गेली व म्हणाली, “आत या तुम्हाला हवा
असलेला माणूस मी दाखवते.” तेव्हा याएल बरोबर बाराक आत िशरला
तेथे त्याला मेख मारलेल्या अवस्थेत मरुन पडलेला सीसरा िदसला.

23 त्या िदवशी परमेश्वराने इस्राएल लोकांसाठी कनान्यांचा राजा
याबीन याचा पराभव केला. 24 या याबीनला नामोहरम करत शेवटी
त्याचा नाश करीपयर्ंत इस्राएल लोकांचे सामथ्यर् उत्तरोत्तर वाढत गेले.

दबोराचदबोराचेे गीतगीत

इस्राएल लोकांनी सीसराचा पराभव केला त्या िदवशी दबोरा
आिण अबीनवामचा मुलगा बाराक यांनी हे गीत गायले:

2 “इस्राएलचे लोक यधु्दाला तयार झाले
ते स्वेच्छेने यधु्दासाठी सज्ज झाले.
परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
3 “राजांनो ऐका,
लक्ष द्या अिधपतींनो,
मी परमेश्वराचे,
इस्राएल लोकांच्या परमेश्वराचे
गीत स्वतः गाईन.
त्याचे स्तुित स्तोत्र म्हणीन.

4 “परमेश्वरा, पूवीर् जेव्हा तू सेईरमधून आलास,
अदोम भूमीतून तू कूच केलेस.
तेव्हा पृथ्वी थरारली.
आकाशाने वषार्व केला
ढगातून वृष्टी झाली.

5 पवर्तांचाही थरकाप झाला परमेश्वरापुढे.
सीनाय पवर्ताच्या देवापुढे.
इस्राएलांचा देव परमेश्वरापुढे.

6 “अनाथचा मुलगा शमगार याच्या
आिण याएलच्या कारिकदीर्त राजमागर्
ओस पडले वाटसरंुचे तांडे आडवाटेने जाऊ लागले.

7 “दबोरा तू येईपयर्ंत इस्राएलची माता म्हणून तू उभी राहीपयर्ंत
इस्राएलमध्ये सिैनक नव्हते.
नावालाही सिैनक नव्हते.

8 “नगराच्या वेशीपाशी यधु्द करायला
परमेश्वराने नवे नेते िनवडले.
तेव्हा चाळीस हजार इस्राएल लोकांत
कोणाकडेही भाला िंकवा ढाल नव्हती.

9 “ज्यांनी स्वेच्छेने यधु्दावर जाण्याचे पत्करले
त्या इस्राएल लोकांच्या सेनािधपती बरोबर माझे हृदय आहे.
परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
10 “पांढऱ्या गाढवांवर बसणाऱ्यांनो,
खोिगराच्या िबछायतीवर बसणाऱ्यांनो
आिण वाटेने चालणाऱ्यांनो इकडे लक्ष द्या.

11 गुरांच्या पाणवठ्यावर आम्हाला झांजांचा
नाद ऐकू येतो.
जेंव्हा नगराच्या वेशीपाशी परमेश्वराच्या
लोकांनी लढाई केली
आिण ते िंजकले तेव्हा लोक परमेश्वराच्या पराक्रमाची गाथा गातात,
आिण इस्राएलच्या सिैनकांचे स्तुितस्तोत्र म्हणतात.

12 “ऊठ दबोरा,
जागी हो, गाणे म्हण!
बाराका ऊठ,
अबीनवामाच्या मुला शत्रूंना बिंदवान कर.

13 “उरलेल्या मानकऱ्यांनो आता आपल्या नेत्यांकडे जा.
परमेश्वराचे लोकहो, तुम्ही माझ्यासाठी सिैनकांबरोबर जा.
परमेश्वराने इस्राएलच्या वीरांना िवजय िमळवून िदला.
इस्राएलमधील िजवंत रािहलेले लोक बलवान लोकांवर िवजयी झाले.

14 “अमालेकच्या डोंगराळ प्रदेशातून एफ्राइमचे लोक आले.
हे बन्यामीन तुमच्या पाठोपाठ ते आले
माखीरच्या वंशातूनही सेनापती आले.
जबुलूनच्या लोकांतील सरदार तांब्याचा अिधकारदडं घेऊन आले.

15 इस्साखारच्या नेत्यांचा दबोराला पािंठबा होता.
तसेच ते बाराकशीही प्रामािणक होते.
ते खोऱ्यात पायी चालत आले.

“रऊबेनी, तुमच्याही सनै्यात अनेक शूर सिैनक आहेत.
16 मग तुमच्या मेंढवाड्याच्या कंुपणाजवळ बसून का रािहलात?

शूर रऊबेनी टोळीच्या सिैनकांनी यधु्दाचा गांभीयार्ने िवचार केला.
पण तरी शेव्व्यामेंढ्यांसाठी वाजवलेला पावा ऐकत ते घरीच थांबले.

17 िगलाद लोक यादेर्न नदीपलीकडल्या आपल्या छावणीत तसेच
बसून रािहले.
आिण दान लोकांनो, तुम्ही आपल्या गलबतांजवळ नुसते बसून का

रािहलात?
आशेर लोक समुद्रकाठी,
सुरिक्षत बदंरात तळ ठोकून रािहले.

18 “पण जबुलून आिण नफताली यांनी मात्र डोंगरावरच्या त्या यधु्दात
प्राणांची
पवार् न करता पराक्रम केला.

19 कनानी राजेही लढाईत उतरले.
कनानच्या राजांनी तनाखमध्ये,
मिगद्दोच्या जलाशयाजवळ लढाई केली.
पण कोणतीही लूट बरोबर घेऊन ते गेले नाहीत.

20 स्वगार्तून आकाशातील तार ेआपल्या
कके्षतून सीसराशी लढले.

21 िकशोन या प्राचीन नदीने सीसराच्या
सनै्याला वाहून नेले.
चला, प्राणपणाने झंुजू या.
22 घोड्यांचे खूर जिमनीवर आपटले.
सीसराच्या दणकट घोड्यांना पळता भुई थोडी झाली.

23 “परमेश्वराच्या दतूाने सांिगतले, ‘मेरोज शहराला,
त्यातील रिहवाश्यांना शाप द्या,
ते सिैनकांबरोबर परमेश्वराच्या मदतीला
धावून आले नाहीत.’

24 याएल ही केनी हेबेरची पत्नी सवर्
िस्त्रयांमध्ये ितचा धन्यवाद होईल.

25 सीसराने पाणी मािगतले
याएलने त्याला दधू िदले
राजाला साजेशा पात्रात
ितने त्याला साय िदली

26 मग याएलने आपला हात पुढे केला आिण तबंूची मेख घेतली.
कारािगराची हातोडी उजव्या हातात घेतली.
सीसरावर ितचा प्रयोग केला.
त्याच्या डोक्यावर आरपार घाव घातला.

27 याएलच्या पायांमध्ये तो कोसळला.
तो पडला ितथेच तो रािहला याएलच्या पायाशी
तो कोसळला ितथेच तो पडला.
तेथे तो आडवा झाला ितथेच गतप्राण झाला.

28 “सीसराच्या आईने िखडकीतून पािहले आिण ितने आकांत केला.
सीसराची आई पडद्याआडून पाहू लागली

‘सीसराच्या रथाला एवढा उशीर का?
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त्याच्या रथांचा आवाज कसा ऐकू येत नाही?’
29 “ितच्या चाणाक्ष दासीने,
होय दासीने, ितला उत्तर िदले.

30 ‘माझी खात्री आहे.
त्यांनी यधु्द िंजकले.
आता ते पराभूत लोकांकडून लूट गोळा करत आहेत ती आपसात
वाटून घेत आहेत.
प्रत्येक सिैनकाला एक-दोन मुली ही िमळाल्या आहेत.
बहुधा सीसराला भरतकाम केलेल्या रगंीत वस्त्रांची लूट िमळाली.
होय, सीसराला बहुमोल कापडच िमळाले असावे,
पराक्रमी सीसराला पांघरण्यासाठी.’

31 “परमेश्वरा, तुझ्या शत्रूंची अशीच अखेर होवो!
आिण तुझ्यावर प्रेम करणार ेलोक उगवत्या सूयार्प्रमाणे उत्तरोत्तर

सामथ्यर्वान होवोत!”
अशाप्रकार ेत्या प्रदेशात चाळीस वषेर् शांतता नांदली.

िमद्यानचिमद्यानचेे इस्राएलइस्राएल लोकांशीलोकांशी ययुधु्दध्द

नतंर पुन्हा इस्राएल लोकांनी परमेश्वराने िनिषध्द म्हणून
सांिगतलेल्या गोष्टी केल्या. तेव्हा परमेश्वराने िमद्यानच्या
लोकांच्या अमंलाखाली त्यांना सलग सात वषेर् ठेवले.

2 िमद्यानचे लोक बलशाली होतेच, पण इस्राएल लोकांशी क्रौयार्नेही
वागत. तेव्हा इस्राएल लोकांनी लपून बसण्यासाठी डोंगरांमध्ये गुहा
केल्या. गुहांमध्ये आिण दगुर्म अशा िठकाणी ते अन्नधान्य ठेवत. 3

कारण िमद्यानी आिण पूवेर्कडील अमालेकी वारवंार त्यांच्या िपकांची
नासधूस करत. 4 ते या प्रदेशात तळ देत आिण इस्राएल लोकांनी
पेरलेल्या िपकांचा नाश करत. थेट गज्जा पयर्ंतच्या जिमनीतील उत्पन्नाची
वाट लावली. त्यामुळे इस्राएल लोकांसाठी काहीच िशल्लक रािहले नाही.
शेव्व्यामेंढ्या, गुरढेोर,े गाढवे देखील त्यांना रािहली नाहीत. 5 आपला
कुटंुब किबला आिण जनावर ेयांच्या सकट िमद्यानी लोकांनी येऊन तेथे
तळ ठोकला. टोळधाडीसारखे ते घुसले. ते लोक व त्यांचे उंट यांची
संख्या अक्षरश: अगिणत होती. त्यांनी या प्रदेशात येऊन त्यांची नासधूस
करायला सुरुवात केली. 6 त्यामुळे इस्राएल लोक कंगाल झाले. त्यांनी
मदतीसाठी परमेश्वराच्या नावाने आक्रोश करायला सुरुवात केली.

7 िमद्यानी लोकांच्या छळणकुीमुळे इस्राएल लोकांनी परमेश्वराचा
धावा केला. 8 तेव्हा परमेश्वराने एका संदेष्ट्याला त्यांच्याकडे पाठवले.
तो संदेष्टा इस्राएल लोकांना म्हणाला, “इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे
म्हणणे असे आहे. ‘िमसरमध्ये तुम्ही गुलाम होता. तेथून मी तुम्हाला
सोडवून बाहेर आणले. 9 िमसरच्या समथर् लोकांपासून तुमची सुटका
केली. नतंर कनानी लोकांनी तुम्हाला जाच केला. पुन्हा मी तुम्हाला
वाचवले. त्यांना मी तो देश सोडायला लावला, आिण त्यांची भूमी
तुम्हाला िदली.’ 10 मग मी तुम्हाला सांिगतले, ‘मी तुमचा देव परमेश्वर
आहे. तुम्ही अमोरी लोकांच्या देशात राहाल पण त्यांच्या दवैतांची
उपासना करु नका.’ पण तुम्ही माझे ऐकले नाही.”

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या ददूतूाचीताची िगदोनशीिगदोनशी भभेेटट
11 याच सुमाराला िगदोन नावाच्या माणसाकडे परमेश्वराचा दतू

आला. आिण अफ्रा येथे योवाशच्या मालकीच्या ओक वृक्षाखाली बसला.
योवाश अिबयेजरच्या कुळातील होता. िगदोन योवाशचा मुलगा होता.
िगदोन द्राक्षकंुडात गव्हाची झोडणी करत होता. परमेश्वराचा दतू
िगदोनच्या शेजारी बसला. िगदोन िमद्यानांपासून गहू लपवून ठेवत होता.
12 त्याला दशर्न देऊन परमेश्वराचा दतू म्हणाला, “हे वीरा, परमेश्वर
तुझ्याबरोबर असो.”

13 तेव्हा िगदोन म्हणाला, “परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे तर मग
आमच्यावर ही वेळ का यावी? आमच्या पूवर्जांसाठी त्याने मोठे चमत्कार
केले असे ऐकले आहे. परमेश्वराने आमच्या पूवर्जांना िमसरमधून सोडवले
असे ते सांगतात. पण परमेश्वराने तर आमची साथ सोडली आहे.
िमद्यानी लोकांच्या तावडीत आम्ही सापडलो आहोत.”

14 मग परमेश्वर िगदोनकडे वळला व म्हणाला, “तुझ्या शक्तीचा वापर
कर िमद्यानी लोकांपासून इस्राएल लोकांची सोडवणूक कर. त्यांना
वाचवण्यासाठी मी तुला पाठवत आहे.”

15 पण िगदोन उत्तरादाखल म्हणाला, “मला क्षमा कर कारण मी
इस्राएल लोकांना कसा काय वाचवू शकणार? मनश्शेच्या वंशात
सगळ्यात दबुळे माझे कूळ आहे आिण मी घरातला सवार्त धाकटा.”

16 तेव्हा परमेश्वर िगदेनला म्हणाला, “मी तुझ्या बरोबर आहे तू
िमद्यानी लोकांचा पराभव करू शकशील आपण एकाच माणसाशी लढत
आहोत असे तुला वाटेल.”

17 िगदोन परमेश्वराला म्हणाला, “तुझी माझ्यावर कृपादृष्टी असली तर
तू खरोखरच परमेश्वर असल्याची मला खात्री पटवून दे. 18 आिण कृपा
करून येथेच थांब. तुला अपर्ण करायला मी भेट घेऊन येतो. तोपयर्ंत
येथून िनघून जाऊ नको.”
तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “तू परत येईपयर्ंत मी थांबतो.”
19 मग िगदोन गेला आिण त्याने एक करडू िशजवले. िशवाय, वीस

पौंड पीठ घेऊन त्याच्या बेखमीर भाकरी केल्या मग िशजवलेले मांस
एका टोपलीत आिण त्याचा रस्सा एका पातेल्यात घेतला. मग बेखमीर
भाकरींसह ते सवर् अन्न ओक वृक्षाखाली येऊन परमेश्वराला िदले.

20 परमेश्वराचा दतू तेव्हा िगदोनला म्हणाला, “ते मांस आिण बेखमीर
भाकरी त्या खडकावर ठेव आिण त्यावर रस्सा ओत.” िगदोनने
त्याप्रमाणे केले.

21 परमेश्वराचा दतूाच्या हातात एक काठी होती. ितच्या टोकाने त्याने
मांसाला व बेखमीर भाकरींना स्पशर् केला. तत्क्षणी खडकातून अग्नी
प्रकट झाला. मांस व भाकरी जळून भस्मसात झाले आिण परमेश्वराचा
दतू अदृश्य झाला.

22 तेव्हा िगदोनच्या लक्षात आले की इतका वेळ आपण परमेश्वराच्या
दतूाशी बोलत होतो. तेव्हा तो िचत्कारला, “सवर् शिक्तमान परमेश्वरा! मी
परमेश्वराच्या दतूाला समोरासमोर पािहले!”

23 तेव्हा परमेश्वर त्याला म्हणाला, “शांत हो! घाबरु नकोस. तू
मरणार नाहीस.”

24 त्यािठकाणी िगदोनने परमेश्वराच्या उपासनेसाठी वेदी बांधली. ितचे
नाव “परमेश्वर म्हणजे शांती” असे ठेवेले अफ्रा येथे ही वेदी अजूनही
आहे. अफ्रा म्हणजे अिबयेजेर कुटंुबाचे वसितस्थान आहे.

िगदोनिगदोन बालबाल ददैवैताचीवताची ववेेदीदी उध्वस्तउध्वस्त करतोकरतो

25 त्याच रात्री परमेश्वर िगदोनशी बोलला. तो म्हणाला, “तू तुझ्या
वडीलांचा, सात वषार्चा पूणर् वाढलेला बलै घे. तुझ्या वडीलांनी बआल
या खोट्या दवैताची वेदी बांधली आहे. ितच्या शेजारी लाकडी स्तभंही
आहे. अशेरा या देवीच्या सन्मानाथर् तो आहे. बलैाकरवी तू तुझ्या
वडीलांच्या मालकीची ती वेदी नष्ट कर आिण अशेरा स्तभंाची मोडतोड
कर. 26 मग परमेश्वर देवासाठी योग्य अशा वेदीची उंचवट्यावर उभारणी
कर. त्या वेदीवर या बलैाचा बळी देऊन त्याला जाळ. या यज्ञापणार्साठी
अशेरा स्तभंाच्या लाकडांचा वापर कर.”

27 तेव्हा आपल्या दहा सेवकांच्या मदतीने िगदोनने परमेश्वराच्या
सांगण्याप्रमाणे केले. त्याने ते केले खर ेपण घरातील आिण नगरातील
माणसे बघतील या भीतीने हे काम त्याने िदवसाढवळ्या न करता रात्री
केले.

28 सकाळी लोक उठून बघतात तर बआलची वेदी उध्वस्त झोलेली!
वेदीच्या शेजारचा अशेरा स्तभं मोडून पडलेला. िगदोनने बांधलेली वेदी
आिण ितच्यावर अपर्ण केलेल्या बलैालाही त्यांनी पािहले.

29 नगरातील लोक मग एकमेकांना िवचारू लागले. “आपली वेदी
कोणी पाडली? आपला अशेरा स्तभं कोणी मोडला? या नवीन वेदीवर
बलैाचे यज्ञापर्ण कोणी केले?” असे अनेक प्रश्न ते आपले कुतूहल
शमवायला िवचारु लागले.
कोणीतरी त्यांना सांिगतले, “योवाशचा मुलगा िगदोन याने हे केले

आहे.”
30 तेव्हा नगरवासी योवाशकडे येऊन त्याला म्हणाले, “तुझ्या

मुलाला बाहेर आण. त्याने बआल वेदीची आिण ितच्या शेजारच्या अशेरा
स्तभंाची मोडतोड केलेली आहे. तेव्हा त्याला मृत्यदुडं िदलाच पािहजे.”
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31 तेव्हा भोवतालच्या जमावाला योवाश म्हणाला, “तुम्ही बआलाची
बाजू घेणार का? त्याला तारणार का? जो बआलाची बाजू घेईल त्याला
सकाळपयर्ंत मृत्यदुडं िदला जावा. बआल जर खरा देव असेल तर जेव्हा
लोक वेदीची मोडतोड करायचा प्रयत्न करतील तेव्हा स्वतःचे रक्षण
त्याने स्वतःच करुन दाखवावे.” 32 योवाश पुढे म्हणाला, “जर िगदोनने
बआलच्या वेदीचा िवध्वंस केला आहे तर बआलाच त्याच्याशी वाद करु
द्या.” त्या िदवसापासून योवाशने िगदोनला नवे नाव िदले ते म्हणजे
यरुब्बाल.

िगदोनकडिगदोनकडूूनन िमद्यानीिमद्यानी लोकलोक पराभूतपराभूत होतातहोतात

33 िमद्यानी, अमालेकी आिण पूवेर्कडील इतर लोक एकत्र येऊन
इस्राएल लोकांिवरुध्द लढण्यास सज्ज झाले. यादेर्न पलीकडे जाऊन
त्यांनी एज्रीलच्या खोऱ्यात तळ िदला. 34 िगदोनच्या ठायी परमेश्वराच्या
आत्म्याचा संचार झाला आिण िगदोन सामथ्यर्वान बनला. अिबयेजर
कुटंुबातील लोकांना आपल्या मागोमाग येण्याचे आवाहन करण्यासाठी
त्याने रणिंशग फंुकले. 35 मनश्शेच्या वंशातील सवर् लोकांकडे त्याने दतू
रवाना केले. दतूांनी त्या लोकांना शस्त्रास्त्रे घेऊन यधु्दासाठी सज्ज
राहायला सांिगतले. आशेर, जबुलून आिण नफताली यांच्या कडेही
िगदोनने आपल्या दतूांकरवी असाच िनरोप पाठवला. तेव्हा तेही सवर्
लोक िगदोनला येऊन िमळाले.

36 मग िगदोन परमेश्वराला म्हणाला, “माझ्या हातून तू इस्राएल
लोकांना वाचवणार आहेस, याची मला साक्ष पटव. 37 मी आता
खव्व्यात कातरलेली लोकर ठेवतो. सवर् जमीन कोरडी राहून फक्त
लोकरीवर दव पडलेले आढळले तर मला समजेल की इस्राएल लोकांचा
बचाव करण्यासाठी म्हटल्याप्रमाणे तू माझा उपयोग करणार आहेस.”

38 आिण नेमके तसेच घडले. िगदोन दसुऱ्या िदवशी भल्या पहाटे
उठला आिण त्याने लोकर दाबून पािहली तर त्यातून वाटीभर पाणी
िनघाले.

39 ते पाहून िगदोन परमेश्वराला म्हणाला, “माझ्यावर रागवू नको. मला
आणखी एक गोष्ट िवचारू दे. लोकरीद्वार ेमला आणखी एकदा तुझी
परीक्षा घ्यायची आहे. ह्या वेळी आजूबाजूची जमीन दवाने िभजलेली
असताना लोकर मात्र कोरडी राहू दे.”

40 परमेश्वराने त्या रात्री तसेच करुन दाखवले. फक्त लोकर तेवढी
कोरडी राहून भोवतालची जमीन दवाने ओली झाली होती.

यरूब्बाल (म्हणजेच िगदोन) आिण त्याच्या बरोबरचे सवर् लोक
यांनी सकाळी लवकर उठून हरोद झऱ्याजवळ तळ िदला.
आिण िमद्यानी लोकांचा तळ मोर ेनावाच्या डोंगराच्या

पायथ्याजवळ एका खोऱ्यात होता. हे िठकाण िगदोनच्या तळाच्या
उत्तरसे होते.

2 तेव्हा परमेश्वर िगदोनला म्हणाला, “माझ्या मदतीने तुम्ही िमद्यानी
लोकांचा पराभव करु शकाल पण तुझ्या सनै्यात जरुरीपेक्षा जास्त
माणसे आहेत उद्या कदािचत हे इस्राएल लोक मला िवसरतील आिण
आमचे रक्षण आम्ही स्वतःच केले अशी प्रौढी िमरवतील. 3 तेव्हा आता
एक गोष्ट जाहीर कर. त्यांना सांग, ‘कोणी लढाईला घाबरत असेल तर
त्याने आत्ताच िगलाद डोंगर सोडून घरी परत जावे.’”
त्यावेळी बावीस हजार माणसे िगदोनला सोडून गेली. तरी दहा हजार

रािहली.
4 तेव्हा परमेश्वर िगदोनला म्हणाला, “ही देखील फार आहेत. त्यांना

घेऊन खाली झऱ्याशी जा मी त्यांची परीक्षा पाहतो. ‘याने तुझ्या बरोबर
यावे’ असे मी म्हणीन त्याच माणसाने तुझ्याबरोबर जावे. ‘ज्याने जाऊ
नये’ असे सांगीन तो तुझ्याबरोबर येणार नाही.”

5 तेव्हा िगदोन त्या लोकांना झऱ्यापाशी घेऊन आला. तेथे िगदोनला
परमेश्वर म्हणाला, “आता या लोकांची मी सांगतो त्याप्रमाणे िवभागणी
कर. जे कुत्र्याप्रमाणे िजभेने लपलप करत पाणी िपतील त्यांचा एक गट
कर. जे गुडघे टेकून वाकून पाणी िपतील त्यांना दसुऱ्या गटात टाक.”

6 पाण्याची ओजंळ तोंडाशी नेऊन कुत्र्याप्रमाणे लपक लपक करीत
िपणार ेतीनशेजण िनघाले बाकी सवर् वाकून पाणी प्यायले 7 परमेश्वर
िगदोनला म्हणाला, “ही तीनशे माणसे मी िनवडतो िमद्यानींच्या शत्रूंचा
पराभव करण्यासाठी जे लपक लपक करत पाणी प्यायले त्यांचा मी

उपयोग करुन घेईन मी त्यांच्या माफर् त इस्राएल लोकांचा बचाव करीन.
इतरांना परत जाऊ दे.”

8 तेव्हा िगदोनने बाकीच्यांना परत पाठवून तीनशे जणांना आपल्या
बरोबर राहू िदले. जे परत गेले त्यांची शस्त्रसामुग्री आिण रणवाद्ये तीनशे
जणांनी ठेवून घेतली.
िगदोनच्या तळाच्या खालच्या खोऱ्यातच िमद्यानी लोकांचा तळ होता.

9 रात्री परमेश्वर िगदोनशी बोलला तो म्हणाला “ऊठ िमद्यानी सनै्य मी
आत्ताच तुझ्या हाती सोपवतो. त्यांच्या तळावर जा. 10 तुला एकट्याला
भीती वाटत असली तर तुझा सेवक पुरा याला बरोबर घेऊन जा. 11

तेथे जाऊन ते लोक काय बोलतात ते नीट लक्ष देऊन ऐक म्हणजे मग
तुला त्यांच्यावर हल्ला चढवायला भीती वाटणार नाही.”
तेव्हा िगदोन आपल्या पुरा या सेवकासह शत्रूच्या िशिबराच्या कडेशी

गेला. 12 िमद्यानी, अमालेकी आिण पूवेर्कडील सवर् लोक त्या खोऱ्यात
होते. त्यांचा जमाव टोळ धाडीसारखा िदसत होता. िकनाऱ्यावरील
वाळुकणांइतके असंख्य उंट त्यांच्याबरोबर होते.

13 शत्रूतळाशी येताच िगदोनला एकाचे बोलणे ऐकू आले. आपल्याला
काय स्वप्न पडले ते तो आपल्या िमत्राला सांगत होता. “पावाची एक
गोल लादी िमद्यानी लोकांच्या तळापाशी घरगंळत आली. आिण तबंूला
ितने इतक्या जोरात धक्का िदला की तबंू उलटला आिण पार आडवा
झाला.”

14 त्या िमत्राला या स्वप्नाचा अथर् माहीत होता. तो म्हणाला, “याचा
अथर् एकच असू शकतो योवाशचा मुलगा िगदोन या इस्राएल लोकांबद्दल
हे स्वप्न आहे. परमेश्वर त्याच्या करवी िमद्यानी सनै्याचा पाडाव करणार
आहे.”

15 िगदोनने हा संवाद ऐकला तेव्हा त्याने परमेश्वरापुढे दडंवत घातले.
मग तो आपल्या तळावर परत आला. लोकांना हाका मारुन तो म्हणाला,
“चला, तयार व्हा. िमद्यान्यांचा पराभव करायला परमेश्वर आता मदत
करणार आहे.” 16 मग िगदोनने आपल्या तीनशे माणसांचे तीन गट केले.
प्रत्येकाला एक रणिंशग आिण एक िरकामा घडा िदला. घड्यामध्ये पेटती
मशाल होती. 17 मग िगदोनने सांिगतले, “माझ्याकडे सवार्ंचे लक्ष असू
द्या. मी करतो तसे करा. शत्रूच्या तळापयर्ंत माझ्या मागोमाग चला. तेथे
पोचल्यावर मी करीन तसेच करा 18 तुम्ही शत्रूच्या िशिबराला वेढा
घाला. मी आिण माझ्या बरोबरची माणसे रणिंशग फंुकू तेव्हा तुम्हीही
तसेच करा नतंर ‘परमेश्वराचा जय असो, िगदोनचा जय असो’ अशी
गजर्ना करा.”

19 त्याप्रमाणे िगदोन आिण त्याच्या बरोबर शभंरजण शत्रूच्या
िशिबरापयर्ंत गेले. ते पोहोंचले तेव्हा नुकताच शत्रूपक्षाने पहारा बदलला
होता. रात्रीचा तो मधला प्रहर होता. िगदोन आिण त्याच्या बरोबरचे लोक
यांनी आपली रणिंशगे फंुकली आिण घडे फोडले. 20 त्याबरोबर तीनही
गटातील लोकांनीही तसेच केले. त्यांच्या डाव्या हातात मशाली आिण
उजव्या हातात रणिंशगे होती. ती फंुकत ते “परमेश्वराची तलवार,
िगदोनची तलवार” अशा आरोव्व्या मारत होते.

21 िगदोनची माणसे होती तेथेच थांबली. पण आत िमद्यानी लोकांच्या
तळावर पळापळ सुरु झाली. 22 ही तीनशे माणसे रणवाद्ये वाजवत
असताना, परमेश्वराने िमद्यानी लोकांना एकमेकांना तलवारीने ठार
मारायला लावले. त्यांनी पळ काढला.सररेा कडे बेथ-िशट्टा आिण टब्बाथ
जवळच्या आबेल महोल नगराच्या सीमेपयर्ंत हे शत्रूसनै्य पळून गेले.

23 मग नफताली, आशेर आिण मनश्शे यांच्या वंशातील सिैनकांना
िमद्यानी लोकांचा पाठलाग करायला सांिगतले गेले. 24 एफ्राईमच्या
डोंगराळ भागात िगदोनने सवर्त्र आपले दतू पाठवले. िनरोप असा होता
“खाली या आिण िमद्यान्यांवर हल्ला करा. बेथ-बारा आिण यादेर्न
नदीपयर्ंतचा प्रदेश रोखून धरा. िमद्यानी लोकांना िनसटू देऊ नका.”
तेव्हा एफ्राईमच्या वंशातील लोकांना त्यांनी बोलावले. त्यांनी बेथ-

बारापयर्ंत नदीलगतच्या प्रदेशाचा ताबा घेतला. 25 एफ्राईम लोकांनी
दोन िमद्यानी नेत्यांना पकडले, ओरबे आिण जेब हे दोन नेते होत.
ओरबेचा खडक या िठकाणापाशी त्यांनी ओरबेला मारले. जेबला जेबचे
द्राक्षकंुड येथे मारले. एफ्राईम लोकांनी िमद्यान्याचा पाठलाग सुरुच
ठेवला. ओरबे आिण जेब यांची मंुडकी त्यांनी िगदोनला दाखवायला
नेली. यादेर्न नदीपलीकडे िगदोन होता.
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एफ्राईम लोक िगदोनवर िचडले होते. त्यामुळे िगदोनला भेटले
तेव्हा त्यांनी िवचारले, “तू िमद्यान्यांवर चढाई केलीस तेव्हा
आम्हाला का बोलावले नाहीस? आम्हाला तू् अशी वागणूक का

िदलीस?”
2 िगदोनने तेव्हा एफ्राईम लोकांना सांिगतले, “माझे तुमच्या इतके

चांगले चाललेले नाही. आमच्यापेक्षा तुम्ही िकतीतरी जास्त पीक घेता.
आम्ही अिबयेजर िजतकी द्राके्ष काढतो त्यापेक्षा जास्त द्राके्ष तर तुम्ही
तशीच मव्व्यात पडू देता. हे खर ेनाही काय? 3 याही वषीर् तुम्ही चांगले
पीक घेतले आहे. ओरबे जेब या दोन िमद्यानी नेत्यांना तर परमेश्वराने
तुमच्या हाती सोपवले. तुम्ही जे केलेत त्याच्याशी मी माझ्या यशाची
तुलना कशी करु?” िगदोनचे हे उत्तर ऐकून एफ्राईम लोकांचा राग बराच
िनवळला.

िगदोनिगदोन िमद्यानचिमद्यानचेे दोनदोन राजराजेे ककैैदद करतोकरतो

4 मग िगदोन आपल्या तीनशे माणसांसह यादेर्न नदी उतरुन पलीकडे
गेला. पाठलाग करताना ते सवर् थकलेले आिण भुकेलेले होते. 5 िगदोन
सुक्कोथ नगरातील लोकांना म्हणाला, “माझे सिैनक फार थकले आहेत.
त्यांना काहीतरी खायला द्या अजूनही आम्हाला जेबह आिण सलमुन्ना या
िमद्यानी राजांचा पाठलाग करायचा आहे.”

6 तेव्हा सुक्कोथ येथील अिधकारी म्हणाले, “आम्ही त्यांना खायला
का द्यावे? अजून तर तुम्ही त्या दोन राजांना पकडलेलेही नाही.”

7 त्यावर िगदोन म्हणाला, “तुम्ही आम्हाला अन्न देत नाही तर जेबह
आिण सलमुन्ना यांना ताब्यात घ्यायला परमेश्वरच आमच्या मदतीला
येईल. मग मी परत इथे येईन. तेव्हा वाळवंटातील काटेरी झुडुपांनी मी
तुमची चामडी लोळवीन.”

8 िगदोन मग सुक्कोथहून पनुएल शहराकडे िनघाला. तेथील
लोकांकडेही त्याने अन्नाची मागणी केली. पण पनुएल येथील लोकांनीही
सुक्कोथ येथील लोकांनी िदले तसेच उत्तर िदले. 9 तेव्हा िगदोन त्या
लोकांना म्हणाला, “िवजयी होऊन परत आल्यावर मी येथील मनोरा
उध्वस्त करीन.”

10 जेबह, सलमुन्ना आिण त्यांचे सनै्य ककोर्र नगरात होते. त्यांच्या
सनै्यात पधंरा हजार माणसे होती. पूवेर्कडच्या लोकांमधून जगले वाचले
ते एवढेच त्यांचे एक लाख वीस हजार शूर योध्दे मारले गेले. 11 मग
िगदोन आिण त्याचे लोक नोबह आिण यागबहा या शहरांच्या पूवेर्कडील
राहुट्यांचा रस्ता धरून ककोर्र येथे आले व त्यांनी शत्रूवर हल्ला चढवला.
शत्रू बेसावध होता. 12 िमद्यान्यांचे राजे जेबह व सलमुन्ना पळून गेले.
िगदोनने त्यांचा पाठलाग करुन त्यांना पकडले. शत्रूसनै्याचा िगदोनच्या
सनै्याने पाडाव केला.

13 त्यानतंर हेरसेच्या घाटातून योवाशपुत्र िगदोन आिण
त्याच्याबरोबरचे सनै्य परत िफरले. 14 िगदोनने सुक्कोथमधील एका
तरुणाला पकडले आिण त्याला काही प्रश्न िवचारले. त्या तरुणाने
सुक्कोथ नगरातील अिधकारी आिण वडीलधारी अशा सत्याहत्तर जणांची
नावे िगदोनला िलहून िदली.

15 त्यानतंर िगदोन सुक्कोथला आला. नगरवासीयांना तो म्हणाला, “हे
पाहा जेबह आिण सलमुन्ना. ‘तुझ्या दमलेल्या सिैनकांना आम्ही अन्न का
द्यावे? तुम्ही अजून जेबह आिण सलमुन्ना यांना कुठे पकडले आहे?’ असे
म्हणून माझी चेष्टा करत होतात नाही का?” 16 नतंर िगदोनने शहरातील
वडीलधाऱ्यांना िशक्षा करण्यासाठी वाळवंटातील काटेरी झुडुपांनी फोडून
काढले. 17 पनुएल मधील मनोऱ्याचीही त्याने मोडतोड केली. नतंर
नगरात राहणाऱ्या लोकांना ठार केले.

18 मग िगदोन, जेवह आिण सलमुन्ना यांना म्हणाला, “तुम्ही ताबोर
डोंगरावर काही माणसे मारलीत. ती िदसायला कशी होती?”
जेबह आिण सलमुन्ना म्हणाले, “ती तुझ्याप्रमाणेच चांगली राजिंबडी

िदसत होती.”
19 िगदोन म्हणाला, “ती माझी भावंडे होती. माझ्या आईची पोटची

मुले. परमेश्वराशपथ, तुम्ही त्यांना मारले नसते तर मीही आता तुम्हाला
मारले नसते”

20 मग िगदोन आपल्या येथेर या ज्येष्ठ पुत्राला म्हणाला, “या राजांना
मारुन टाक” पण येथेर पोरसवदा असल्यामुळे घाबरला. त्याला
त्यांच्यावर तलवार चालवायचा धीर होईना.

21 तेव्हा ते राजे िगदोनला म्हणाले, “चल पुढे हो आिण तूच
आमच्यावर प्रहार कर. तु पुरुष आहेस. तूच हे कृत्य करु शकशील.”
तेव्हा िगदोनने त्यांना ठार केले. त्यांच्या उंटांच्या गव्व्यातील
चंद्रकोरीच्या आकाराचे दािगने त्याने काढून घेतले.

िगदोनिगदोन एफोदएफोद करतोकरतो

22 मग इस्राएल लोक िगदोनला म्हणाले, “तू आम्हाला िमद्यानी
लोकांच्या तावडीतून सोडवले आहेस तेव्हा आता तू आमच्यावर राज्य
कर. तू तुझा मुलगा, तुझा नातू यांनीही आमच्यावर राज्य करावे.”

23 पण िगदोन त्यांना म्हणाला, “खदु्द परमेश्वरच सत्ताधीश आहे. मी
िंकवा माझा मुलगा तुमच्यावर राज्य करणार नाही.”

24 इस्राएल लोकांनी ज्या अनेकांचा पराभव केला त्यात इश्माएलीही
होते. हे इश्माएली पुरुष सोन्याची कंुडले घालत. िगदोन इश्माएलींना
म्हणाला, “तुम्ही जी लूट िमळवली आहे त्यातून तुमच्यापकैी प्रत्येकाने
मला अशी सोन्याची कंुडले करुन द्या.”

25 त्याला इस्राएल लोक आनदंाने कबूल झाले त्यांनी जिमनीवर एक
अगंरखा पसरला. त्यावर प्रत्येकाने कंुडले टाकले. 26 नतंर त्या सवार्ंचे
वजन केले ते त्रेचाळीस पौंड भरले. इस्राएल लोकांनी िगदोनला िदलेल्या
इतर भेटवस्तू वेगळ्याच त्यांचे वजन यात धरलेले नाही. चंद्रकोरी,
लोलक या आकारांची भूषणे िमद्यानी राजांच्या अगंावरील जांभळी
वस्त्रे,उंटांच्या गळ्यातील साखळ्या अशा िविवध भेटीही त्यांनी िदल्या.

27 या सोन्यातून िगदोनने एफोद बनवला तो त्याने आपल्या अफ्रा या
गावी ठेवला. सवर् इस्राएल लोक त्याची पूजा करु लागले. परमेश्वरावरची
त्यांची िनष्ठा ढळून ते एफोदच्या नादी लागले. िगदोन आिण त्याचे कुटंुब
यांना हा एफोद सापव्व्याप्रमाणे ठरुन त्यांना पापाचरणासाठी प्रवृत्त
करायला कारणीभूत झाला.

िगदोनचािगदोनचा मृत्यमृत्यूू
28 िमद्यान अशाप्रकार ेइस्राएलांचा अिंकत झाला. त्यांनी पुन्हा डोके

वर काढले नाही. िगदोन िजवंत असेपयर्ंत, पुढे चाळीस वषेर् त्या प्रदेशात
शांतता नांदत होती.

29 योवाशपुत्र यरुब्बाल िगदोन आपल्या घरी परतला. 30 त्याला
सत्तर मुलगे होते. कारण त्याला अनेक बायका होत्या. 31 शखेम शहरात
त्याला एक उपपत्नी होती. ितच्यापासून त्याला अबीमलेख नावाचा
मुलगा झाला.

32 पुढे िगदोन बराच वृध्द होऊन मरण पावला. योवाशच्या कबरीत
त्याला पुरण्यात आले. अिबयेजर लोक राहतात त्या अफ्रा या गावात ही
कबर आहे. 33 िगदोनच्या मृत्यूनतंर लगेचच इस्राएल लोक पुन्हा
बआलच्या मागे लागले त्यांनी बआल-बरीथ याला परमेश्वर मानले. 34

भोवतालच्या सवर् शत्रूपासून परमेश्वराने त्यांना वाचवले असले तरी
देखील इस्राएल लोकांना आपल्या परमेश्वराचा िवसर पडला. 35

यरुब्बाल (िगदोन) याने त्यांच्यासाठी इतके केले तरीसुध्दा त्याच्या
कुटंुबीयांशी इस्राएल लोक एकिनष्ठ रािहले नाहीत.

अबीमलअबीमलेेखचीखची कारकीदकारकीदर्र्

यरुब्बाल (िगदोन) याचा अबीमलेख हा मुलगा. शखेम येथे तो
आपल्या आजोळी गेला आिण मामांना व सवर् नातेवाईकांना
म्हणाला, 2 “शखेम नगरातील वडीलधाऱ्यांना िवचारा की,

‘यरुब्बालच्या सत्तर मुलांच्या सत्तेखाली राहणे चांगले की एकाच
माणसाच्या आिधपत्याखाली असणे चांगले? मी तुमचा नातेवाईक आहे
हे लक्षात ठेवा.’”

3 अबीमलेखच्या मामांनी शखेम नगरातील अिधकारी मडंळींना हा
प्रश्न िवचारला. त्यांनीही अबीमलेखला आपला पािंठबा द्यायचे ठरवले. ते
म्हणाले, “हा तर आमचा बधंू आहे.” 4 शखेमच्या या अिधकाऱ्यांनी
बआल-बेरीथच्या मिंदरातून सत्तर रौप्यमुद्रा अबीमलेखला िदल्या.
त्यातून अबीमलेखने काही िरकामटेकडी कसलाही मुलािहजा नसलेली
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माणसे आपल्या पदरी बाळगली. ती सतत अबीमलेख बरोबर राहात
असत.

5 अबीमलेख अफ्रा येथे आपल्या वडीलांच्या गावी आला व त्याने
आपल्या सत्तर भावांची एकाचवेळी कत्तल केली. फक्त त्यातला
सगळ्यात धाकटा लपून बसल्यामुळे बचावला. त्याचे नाव योथाम होते.

6 मग शखेम आिण िमल्लो येथील नेते एकत्र आले. शखेममधील
स्तभंाजवळच्या एका वृक्षाखाली जमून त्यांनी अबीमलेखला आपला
राजा म्हणून घोिषत केले.

योथामचीयोथामची कहाणीकहाणी

7 हे वतर्मान योथामने ऐकले तेव्हा तो गेला आिण गिरज्जीम डोंगरावर
उभा राहून मोठयाने लोकांशी बोलू लागला.
“शखेम नगरातील अिधकाऱ्यांनो ऐका. मग परमेश्वरही तुमचे ऐकेल.
8 “एक िदवस, आपल्याला कोणीतरी राजा असावा असे सवर् झाडांच्या
मनात आले. तेव्हा जतैून वृक्षाला ती झाडे म्हणाली, ‘तू आमचा राजा
हो.’
9 “जतैून वृक्ष त्यांना म्हणाला, ‘सवर् माणसे आिण परमेश्वर माझ्यापासून
जे तेल िमळते त्यासाठी माझी स्तुती करतात. ते तेल करायचे सोडून मी
नुसता इतर झाडांवर डोलत राहू काय?’
10 “मग ती झाडे अजंीराच्या झाडाकडे गेली व म्हणाली, ‘तू आमचा
राजा हो.’
11 “पण अजंीराच्या झाडाने उत्तर िदले, ‘माझी गोड आिण रसाळ फळे
करायचे थांबवून मी इतर झाडांवर डोलत राहायला जाऊ की काय?’
12 “तेव्हा ती झाडे द्राक्षवेलीकडे जाऊन म्हणाली, ‘तू आम्हावर राज्य
कर.’
13 “पण द्राक्षवेलीने उत्तर िदले, ‘माझ्या द्राक्षरसामुळे माणसे, राजेलोक
संतुष्ट होतात. ते करायचे सोडून मी इतर झाडांवर हालत डोलत राहू
का?’
14 “शेवटी ती सवर् झाडे काटेरी झुडुपाकडे जाऊन म्हणाली, ‘तू ये
आिण आम्हावर राज्य कर.’
15 “ते काटेरी झुडूप त्यांना म्हणाले, ‘तुम्हाला खरोखरच मला राजा
करायचे असेल तर माझ्या सावलीत आश्रयाला या. तसे केले नाहीत तर
काटेरी झुडुपातून अिग्न िनघून तो लबानोनचे गधंसरु भस्मसात करील.’

16 “आता, अबीमलेखला आपला राजा म्हणून घोिषत करताना तुम्ही
पूणर्पणे प्रमािणक रािहला असलात तर त्याच्या कारकीदीर्त सुखात
असा. यरुब्बाल आिण त्याचे कुटंुबीय यांच्याशी तुमचे वतर्न योग्य असेल
तर ठीकच आहे. 17 पण माझ्या वडीलांनी तुमच्यासाठी काय केले ते
आठवा ते तुमच्यासाठी झंुजले. िमद्यानापासून तुमचे रक्षण करताना
त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. 18 पण आता तुम्ही त्यांच्या
कुटंुबीयांकडे पाठ िफरवली आहे. तुम्ही माझ्या वडालांच्या सतर मुलांना
एकाच वेळी ठार केले आहे. अबीमलेखला तुम्ही शखेमचा राजा केले
आहे. तो तुमचा नातेवाईक म्हणून तुम्ही असे केलेत पण तो िनव्वळ
दासीपुत्र आहे. 19 यरुब्बाल आिण त्याचे कुटंुबीय यांच्याशी तुम्ही
खरोखरच प्रमािणक असाल तर अबीमलेखच्या राज्यात सुखी असा. तो
ही तुमच्यावर आंनदाने राज्य करो. 20 पण तुमचे हे वागणे बरोबर नसेल
तर मात्र अबीमलेखच्या हातून शखेम आिण िमल्लो यांचा नाश होवो.
तसेच अबीमलेखचाही नाश होवो!”

21 एवढे बोलून योथाम बरै या शहराला पळून गेला. अबीमलेखाच्या
भीतीने तो तेथेच रािहला.

अबीमलअबीमलेेखचीखची शखशखेेमशीमशी लढाईलढाई

22 अबीमलेखने इस्राएल लोकांवर तीन वषेर् राज्य केले. 23

अबीमलेखने यरुब्बालाच्या सत्तर मुलांची म्हणजे आपल्याच भावंडांची
हत्या केली होती. या दषु्कृत्यात त्याला शखेमच्या अिधकाऱ्यांची साथ
होती. तेव्हा अबीमलेख आिण हे अिधकारी यांच्यात परमेश्वराने वमैनस्य
िनमार्ण केले. अबीमलेख िवरुद्ध या अिधकाऱ्यांनी कपट कारस्थान
करायला सुरुवात केली. 25 आता त्यांना अबीमलेख आवडेनासा झाला
होता. त्यांनी वाटमारी करायला डोंगरांवर माणसे ठेवली. या लूटमारीच्या
बातम्या अबीमलेखपयर्ंत येऊन पोचल्या.

26 याच सुमाराला एबेदचा मुलगा गाल आपल्या भाऊ बदंांसह शखेम
शहरी राहायला आला. तेव्हा शखेमच्या वडीलधाऱ्यांनी गालवर िवश्वाेस
टाकून राहायचे ठरवले.

27 एक िदवस शखेममधील लोक द्राक्ष खडुणीसाठी मव्व्यामध्ये गेले.
त्यांनी द्राक्षरस काढला आिण त्यांच्या दवैतांच्या देवळात उत्सव केला.
खाद्यपेयांची मेजवानी केली आिण अबीमलेखला िशव्याशाप िदले.

28 तेव्हा एबेदपुत्र गाल म्हणाला, “आपण शखेमचे लोक आपण
त्याच्या राजवटीत का राहावे? तो कोण समजतो स्वतःला? यरुब्बालच्या
मुलांपकैी तो एक, बरोबर? जबूलला अबीमलेखने अिधकारी केले आहे.
खर ेना?आपण अबीमलेखला जुमानता कामा नये. आपण आपल्याच
लोकांचे हमोरच्या लोकांचे ऐकले पािहजे. (हमोर हा शखेमचा मूळ पुरुष.)
29 तुम्ही मला या लोकांचा सेनापती नेमले तर मी अबीमलेखला
नेस्तनाबूत करीन. ‘आपल्या सनै्याची जमवाजमव कर आिण यधु्दाला
सज्ज हो’ असे मी त्याला आव्हान देईन.”

30 जबूल शखेम नगराचा अिधकारी होता त्याने हे ऐकले आिण तो
संतापला. 31 त्याने अरुमा येथे दतू पाठवून अबीमलेखला हे वतर्मान
पोचवले. तो संदेश असा:
“एबेदाचा मुलगा गाल आिण त्याचे भाऊबदं शखेम शहरात येऊन रािहले
आहेत. ते तुला त्रास देण्यासाठी कारस्थान करत आहेत. त्यांनी सगव्व्या
शहरवािसयांना तुझ्यािवरुद्ध िफतवले आहे. 32 तेव्हा तू आिण तुझी
माणसे रातोरात येऊन नगराच्या बाहेर शेतात लपून राहा. 33 सकाळी
सूयर् वर येताच शहरावर हल्ला चढवा. गाल आिण त्याची माणसे तुझा
प्रितकार करायला येतील तेव्हा त्यांचा चांगला समाचार घ्या.”

34 तेव्हा अबीमलेख आिण त्याचे सिैनक रात्रीच िनघून नगराकडे
आले. चार तुकड्या करुन ते सनै्य शखेम बाहेर दबा धरून बसले. 35

इकडे एबेद पुत्र गाल बाहेर पडून नगराच्या वेशीपाशी उभा रािहला तेव्हा
अबीमलेख आिण त्याचे सनै्य दबा धरुन बसले होते ते एकदम बाहेर
आले.

36 गालने ते पािहले व तो जबूलला म्हणाला, “ते पाहा
डोंगरमाथ्यावरुन लोक उतरत आहेत.”
जबूल त्याला म्हणाला, “तू पाहातोस त्या डोंगराच्या सावल्या आहेत

त्या तुला माणसांसारख्या वाटत आहेत.”
37 पण गाल पुन्हा म्हणाला, “ती पाहा ितकडून काही माणसे प्रदेशाची

नाभी नानक जागा उतरुन येत आहेत. आिण जादगूाराच्या वृक्षाजवळही
कोणाचे तरी डोके मी पािहले आहे.” 38 तेव्हा जबूल गालला म्हणाला,
“मग आता तुझे बढाया मारणे कुठे गेले? ‘अबीमलेख कोण? आम्ही त्याचे
का ऐकावे’ असे तू म्हणत होतास नाही का? त्यांना तू हसण्यावारी नेलेस.
आता आिण त्यांचा सामना कर.”

39 तेव्हा गाल शखेमच्या लोकांचे नेतृत्व करुन लढाईला बाहेर
पडला. 40 अबीमलेखच्या सनै्याने त्यांचा पाठलाग केला. ते मागे
आपल्या नगराच्या वेशीच्या िदशेने पळत सुटले. गालची पुष्कळ माणसे
तर तेथे पोहोंचायच्या आधीच मारली गेली.

41 तेव्हा अबीमलेख अरूमा या नगराला परतला. जबूलने गाल आिण
त्याचे भाऊबदं यांना शखेम सोडून जायला भाग पाडले.

42 दसुऱ्या िदवशी शखेमचे लोक आपापल्या शेतीवाडीवर कामाला
गेले असे अबीमलेखला कळले. 43 त्याने आपल्या सनै्याच्या तीन
तुकडचा केल्या. शखेमच्या लोकांवर त्याला गिनमी काव्याने हल्ला
करायचा होता म्हणून त्याने आपल्या सनै्याला शेतात दबा धरून
बसायला सांिगतले. लोक गावातून शेतावर जायला िनघतात तोच त्याने
त्यांच्यावर हल्ला चढवला. 44 अबीमलेख एका तुकडी बरोबर शखेमच्या
वेशीपाशी गेला. रािहलेल्या दोन तुकड्यांनी शेतातील लोकांवर हल्ला
करुन त्यांना ठार केले. 45 िदवसभर लढाई चालली. अबीमलेखच्या
सनै्याने शखेम शहरावर ताबा िमळवला, तेथील लोकांना ठार मारले. मग
त्याने शहराची पूणर् नासधूस करुन त्यावर मीठ पसरले.

46 शखेमच्या गढीमध्ये काही माणसे अजूनही होती. त्यांनी हे ऐकले
तेव्हा एल-बरीथ परमेश्वराच्या मिंदराच्या सवार्त सुरिक्षत खोलीमध्ये ती
एकत्र जमली.

47 हे ही अबीमलेखच्या कानावर आले. 48 तेव्हा तो आपल्या
माणसांना घेऊन सलमोन डोंगरावर गेला. तेथे त्याने कुऱ्हाडीने
झाडांच्या काही फांद्या छाटल्या. त्या फांद्या खांद्यावर घेतल्या.
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बरोबरच्या लोकांनाही त्याने वेळ न दवडता तसेच करायला सांिगतले.
49 तेव्हा त्यांनीही फांद्या तोडून घेतल्या व अबीमलेखच्या पाठोपाठ ते
चालू लागले. एल-बरीथच्या तळघरासमोर त्या रचून ठेवल्या मग त्यांनी
त्या िढगाला आग लावली. त्या आगीत आतील सवर् माणसे जळून खाक
झाली. शखेमच्या मनोऱ्याजवळ राहाणारी बायकापुरुष िमळून जवळ
जवळ हजार माणसे त्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.

अबीमलअबीमलेेखचाखचा मृत्यमृत्यूू
50 नतंर अबीमलेख आपल्या बरोबरच्या लोकांसह तेबेस या नगरी

गेला. तेही नगर त्यांनी काबीज केले. 51 पण त्या नगराच्या आत एक
मजबूत गढी होती. ितच्यात नगरातील बायका, पुरुष, अिधकारी
आश्रयाला गेले. आत जाताच त्यांनी दरवाजा पक्का बदं केला. मग ते
गढीच्या छतावर चढून बसले. 52 अबीमलेख व त्याची माणसे हल्ला
करायला गढीपयर्ंत आली. त्यांना गढीला आग लावायची होती. 53 पण
अबीमलेख गढीच्या दरवाजाशी थांबलेला असताना, वर चढून बसलेल्या
एका बाईने त्याच्या डोक्यावर जाते टाकले. अिबमलेखच्या डोक्याला
त्यामुळे भयकंर मार लागला. 54 अबीमलेख आपल्या सशस्त्र नोकराला
तेवढ्यात म्हणाला, “तुझी तलवार उपस आिण मला ठार कर ‘एका
बाईने अबीमलेखला मारले’ असे लोकांनी म्हणता कामा नये म्हणून
तुझ्या हातून मला मरण येऊ दे.” तेव्हा त्याची शस्त्रे वाहून नेणाऱ्या
सेवकाने त्याला तलवारीने भोसकले व अबीमलेख मरण पावला. 55 ते
पािहल्यावर इस्राएल लोक आपापल्या घरी परतले.

56 अशाप्रकार,े अबीमलेखला त्याच्या दृष्कृत्यांबद्दल परमेश्वराने सजा
केली. आपल्या सत्तर भांवाना ठार करुन त्याने आपल्या वडीलांचा घोर
अपराध केला होता. 57 शखेमच्या लोकांनाही त्यांच्या दवुर्तर्नाबद्दल
परमेश्वराने िशक्षा केली. एकंदरीत योथामचा शाप खरा ठरला. (िगदोन
यरुब्बालचा योथाम हा सवार्त धाकटा मुलगा.)

सातवासातवा न्यायाधीशन्यायाधीश तोलातोला

अबीमलेखच्या मृत्यूनतंर इस्राएल लोकांच्या रक्षणासाठी
देवाने तोला या न्यायाधीशाची योजना केली. तोला हा
पुवाचा मुलगा आिण पुवा दोदोचा. तोला इस्साखारच्या

वंशातील होता व एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशातील शामीर या नगरात
राहात असे. 2 तोलाने तेवीस वषेर् इस्राएल लोकांमध्ये काम केले.
त्यांच्या मृत्यूनतंर त्याला शामीरमध्ये पुरण्यात आले.

पुढचापुढचा न्यायाधीशन्यायाधीश याईरयाईर

3 तोलानतंर देवाने याईरची नेमणूक केली. तो िगलाद भागात
राहणारा होता. त्याने बावीस वषेर् न्यायाधीश म्हणून काम पािहले. 4

याला तीस मुलगे होते आिण ते तीस गाढवांवर बसून िगलादमधील तीस
गावांचा कारभार पाहात असत. या गावाना अजूनही याईरची गावे म्हणून
ओळखले जाते. 5 याईरच्या मृत्यूनतंर त्याचे कामोन नगरात दफन
करण्यात आले.

अम्मोनीअम्मोनी लोकांचीलोकांची इस्राएलइस्राएल लोकांबरोबरलोकांबरोबर लढाईलढाई

6 इस्राएल लोकांनी परमेश्वराला अमान्य असलेल्या गोष्टी पुन्हा
करायला सुरूवात केली. बआल, अष्टारोथ, या दवैतांची तसेच अरामी,
सीदोनी, मवाबी, अम्मोनी तसेच पिलष्टी या लोकांच्या दवैतांची त्यांनी
उपासना करायला सुरुवात केली. आपल्या परमेश्वरापासून ते दरू गेले,
त्याची सेवा करणे त्यांनी थांबवले.

7 तेव्हा परमेश्वराचा त्यांच्यावर कोप झाला. त्याने अम्मोनी आिण
पिलष्टी या लोकांच्या हातून त्यांचा पराभव करवला. 8 त्याच वषीर्
िगलादांच्या प्रदेशात, यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला राहणाऱ्या इस्राएल लोकांचा
त्या लोकांनी संहार केला. हा प्रदेश अमोरी लोकांचा होता. या भागातील
इस्राएल लोकांना अठरा वषेर् हाल अपेष्टा काढाव्या लागल्या. 9 अम्मोनी
लोक मग यादेर्नच्या पलीकडे गेले यहूदा, बन्यामीन आिण एफ्राईम यांच्या
वंशजांशी त्यांनी लढाया केल्या. अम्मोनी लोकांमुळे इस्राएल लोकांना
फार त्रास भोगावा लागला.

10 तेव्हा इस्राएल लोकांनी परमेश्वराचा धावा केला. ते म्हणाले,
“परमेश्वरा, आम्ही दषु्कृत्य केले आहे. देवाला सोडून आम्ही बआल या
भलत्या दवैताची उपासना केली आहे.”

11 परमेश्वर इस्राएल लोकांना म्हणाला, “िमसरी, अमोरी, अम्मोनी,
पिलष्टी अशा वेगवेगव्व्या लोकांकडून जेव्हा जेव्हा तुम्हाला जाच झाला
तेव्हा तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे गाऱ्हाणे आणलेत. मी तुमची सुटका करत
गेलो. 12 सीदोनी, अमालेकी, िमद्यानी यांनीही तुम्हाला छळले तेव्हा
तुम्ही माझ्याकडे आलात. तेव्हा ही मी तुम्हाला वाचवले. 13 पण मला
सोडून तुम्ही भलत्या दवैतांच्या पाठीमागे लागलात. तेव्हा आता पुन्हा मी
तुमच्या मदतीला येणार नाही. 14 त्या दवैतांची उपासना करायला
तुम्हाला आवडते, तेव्हा आता त्यांनाच बोलवा आिण मदतीसाठी िवनतंी
करा. त्यांनाच तुमचे संकटातून रक्षण करु द्या.”

15 पण इस्राएल लोकांनी परमेश्वराची िवनवणी केली. ते म्हणाले,
“आमचे चुकले आम्हाला हवी ती िशक्षा दे, पण आता आम्हाला वाचव.”
16 मग इस्राएल लोकांनी त्या परक्या दवैतांचा त्याग केला. परमेश्वराकडे
ते पुन्हा एकदा वळले. त्यांचे हाल पाहून परमेश्वराला त्यांची दया आली.

इफ्ताहताहचीइफ्ताहताहची ननेेताता म्हणम्हणूूनन िनवडिनवड

17 अम्मोनी लोक यधु्दासाठी एकत्र जमले. िगलाद प्रदेशात त्यांची
छावणी होती. इस्राएल लोकही एकत्र आले. िमस्या येथे त्यांनी तळ
िदला. 18 िगलाद प्रदेशातील लोकांचे नेते म्हणाले, “अम्मोनी
लोकांवरील हल्ल्याचे जो कोणी नेतृत्व करील तो िगलाद प्रदेशातील
आम्हा लोकांचा मुख्य होईल.”

इफ्ताह हा खबंीर लढवय्या असून तो िगलाद वंशातील
होता. पण तो एका वेश्येचा मुलगा होता. याच्या वडीलांचे
नाव िगलाद. 2 िगलादच्या बायकोला खूप मुले झाली. ही

मुले मोठी झाल्यावर त्यांना इफ्ताह आवडेनासा झाला त्यांनी त्याला
आपले गाव सोडायला लावले. ते म्हणाले, “तुला आमच्या वडीलांच्या
िमळकतीतील िहस्सा िमळणार नाही. तू दसुऱ्या बाई पासून झालेला
आहेस.” 3 भावांच्या या वतर्णकुीमुळे त्याला दरू जावे लागले. तो टोब
देशात जाऊन रािहला. तेव्हा तेथील काही रांगडी माणसेही त्याला
येऊन िमळाली.

4 काही काळानतंर अम्मोनी लोकांची इस्राएल लोकांबरोबर लढाई
झाली. 5 यावेळी िगलादमधील वडीलधार ेनेते इफ्ताह कडे आले. टोब
सोडून त्याने िगलाद मध्ये परत यावे असे त्यांना वाटत होते.

6 म्हणून ते त्याला म्हणाले, “अम्मोनी लोकांचा सामना करायला तू
आमचे नेतृत्व कर.”

7 पण इफ्ताह त्यांना म्हणाला, “तुम्हीच तर मला माझ्या वडीलांचे घर
सोडायला लावलेत. तुम्ही माझा ितरस्कार करता. आता अडचणीत
आल्यावर माझ्याकडे का येता?”

8 त्यावर ही वडीलधारी मडंळी म्हणाली, “अडचण आहे म्हणून तर
आम्ही तुझ्याकडे आलो आहोत. आता कृपा करुन अम्मोन्यांच्या िवरुद्ध
उठाव करायला आमच्या बरोबर चल. िगलादातील सवार्ंचा तू सेनापती
होशील.”

9 तेव्हा इफ्ताह त्यांना म्हणाला, “या लढ्यासाठी माझी तुम्हाला गरज
आहे हे ठीक आहे. पण परमेश्वराच्या मदतीने मी िंजकलो तर मी तुमचा
नेता होईन.”

10 तेव्हा िगलादचे अिधकारी पुरुष इफ्ताहाला म्हणाले, “आमचे सवर्
बोलणे परमेश्वर ऐकत आहे. तू आम्हाला जे जे करायला सांगशील ते ते
आम्ही करु आम्ही हा शब्द िदला आहे.”

11 तेव्हा इफ्ताह त्यांच्या बरोबर गेला. त्यांचा तो नेता आिण सेनापती
बनला. िमस्पा नगरात परमेश्वरासमोर इफ्ताहने आपल्या सवर् शब्दांची
उजळणी केली.

अम्मोनीअम्मोनी राजालाराजाला इफ्ताहचाइफ्ताहचा ससंदंदेेशश
12 इफ्ताहने अम्मोनी लोकांच्या राजाकडे दतूानकरवी संदेश

पाठवला तो असा: “अम्मोनी लोक आिण इस्राएल लोक यांच्यामध्ये
कोणताही तटंा बखेडा नसताना तू आमच्यावर चढाई का करतोस?”
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13 त्यावर त्या राजाने इफ्ताहच्या दतूांना सांिगतले. “इस्राएल लोक
िमसरमधून आले तेव्हा त्यांनी आमचा प्रदेश बळकावला. आणोर्न
नदीपासून थेट याब्बोक आिण यादेर्न नदीपयर्ंतचा प्रदेश घेतला. म्हणून
आम्ही लढत आहोत. त्यांना आमची भूमी सलोख्याने परत करायला
सांगा.”

14 हा िनरोप दतूांनी इफ्ताहाकडे येऊन सांिगतला. तो ऐकल्यावर
इफ्ताहने पुन्हा अम्मोनी राजाला संदेश पाठवला. 15 संदेश असा होता:
“इफ्ताहचे म्हणणे असे. मवाब िंकवा अम्मोनी लोकांची भूमी लोकांनी
बळकावलेली नाही. 16 िमसरमधून बाहेर पडल्यावर इस्राएल लोक
प्रथम वाळवंटात गेले तेथून ते लाल समुद्राकडे गेले त्यानतंर ते कादेश
येथे आले. 17 त्यानी अदोमच्या राजाकडे संदेश पाठवला. संदेश घेऊन
जाणाऱ्या दतूांनी त्या देशामधून जाऊ देण्याची राजाला िवनतंी केली.
पण अदोमच्या राजाने ती मानली नाही. तेव्हा असाच संदेश आम्ही
मवाबच्या राजालाही पाठवला. त्यानेही ते िझडकारले. तेव्हा इस्राएल
लोक कादेश येथे रािहले.
18 “अदोम आिण मवाब या देशांना वळसा घालून इस्राएल लोक
वाळवंटामधून गेले. मवाबच्या पूवेर्कडे त्यांनी अणोर्न नदीच्या
पलीकडच्या तीरावर तळ ठोकला. त्यांनी मवाबची सीमा ओलांडली
नाही. (अणोर्न नदी हीच मवाबची सीमा.)
19 “नतंर इस्राएल लोकांनी अमोऱ्यांवा राजा सीहोन याच्याकडे दतू
पाठवले. सीहोन हा हेशबोनचा राजा. दतू सीहोनला म्हणाले, ‘आम्हा
इस्राएल लोकांना तुझ्या भूमीतून जाऊ दे आम्हाला आमच्या प्रदेशात
पोहोंचायचे आहे.’ 20 पण अमोऱ्यांचा राजा सीहोन इस्राएल लोकांना
आपल्या हद्दीतून जाऊ देईना. उलट त्याने आपले सनै्य गोळा केले
आिण याहस येथे तळ िदला. इस्राएल लोकांशी अमोऱ्यांनी यधु्द केले.
21 यावेळी इस्राएलच्या परमेश्वर देवाने सीहोन आिण त्याचे सनै्य यांचा
पराभव करायला इस्राएल लोकांना मदत केली. त्यांमुळे अमोऱ्यांची भूमी
ही इस्राएल लोकांची मालमत्ता बनली. 22 अणोर्न नदीपासून याब्बोक
नदीपयर्ंत आिण वाळवंटापासून यादेर्न नदीपयर्ंत अमोऱ्यांचा सवर् प्रदेश
इस्राएल लोकांच्या ताब्यात आला.
23 “इस्राएलच्या परमेश्वर देवाने अमोऱ्यांना आपला प्रदेश सोडून
द्यायला भाग पाडले आिण तो प्रदेश इस्राएल लोकांना िदला. आता
इस्राएल लोकांना तो प्रदेश सोडायला लावणे तुला जमेल असे तुला
वाटते? 24 कमोश या तुमच्या देवाने िदलेल्या भूमीत तुम्ही खशुाल राहू
शकता. म्हणजे आमच्या परमेश्वराने िदलेल्या भूमीत आम्ही राहू. 25

मवाबचा राजा िसप्पोर पुत्र बालाक याच्या पेक्षा तू चांगला आहेस का? तो
कोठे वाद घालत बसला? तो कधी इस्राएल लोकांशी यधु्द करायला
सरसावला का? 26 हेशबोन शहरआिण त्याच्या आसपासची गावे यात
इस्राएल लोक गेली तीनशे वषेर् राहात आहेत. अरोएर आिण त्याच्या
भोवतालची गावे, अणोर्न नदीच्या काठावरची गावे या सवर् िठकाणी
इस्राएल लोक गेली तीनशे वषेर् आहेत. त्या काळात तुम्ही कधी ती परत
िमळवायचा प्रयत्न का केला नाहीत? 27 इस्राएल लोकांनी तुमचे कधी
वाकडे केले नाही पण तुम्ही मात्र त्यांच्यावर अन्याय करत आहात.
आता, इस्राएल लोकांची बाजू न्यायाची आहे की अम्मोनी लोकांची याचा
िनणर्य खदु्द तो न्यायाधीश परमेश्वरच करो!”

28 पण इफ्ताहच्या या संदेशाकडे अम्मोनी लोकांच्या राजाने
सरळसरळ दलुर्क्ष केले.

इफ्ताहचइफ्ताहचेे नवसनवस

29 मग परमेश्वराचा आत्मा इफ्ताहमध्ये संचारला. इफ्ताह िगलाद
आिण मनश्शे यांच्या प्रदेशातून िगलादमधील िमस्पा नगरात आला.
तेथून तो अम्मोनी लोकांच्या प्रदेशात घुसला.

30 इफ्ताह परमेश्वराला नवस बोलला तो म्हणाला, “तू जर मला
अम्मोन्यांचा पराभव करु िदलास तर, 31 िवजयी झाल्यावर मी परत
येईन तेव्हा माझ्या घरातून जो कोणी मला सामोरा येईल त्याला मी तुला
होमबली म्हणून अपर्ण करीन”

32 मग इफ्ताहने अम्मोन्यांवर हल्ला चढवला. त्यांचा पराभव करण्यात
त्याला परमेश्वराचे साहाय्य झाले. 33 अरोएर नगरापासून िमन्नीथ
नगरापयर्ंत वीस नगर ेत्याने काबीज केली. आबेल करामीम येथपयर्ंत

त्याने अम्मोन्यांचा बीमोड केला. इस्राएल लोकांनी अम्मोन्यांचा पराभव
केला. अम्मोन्यांचा हा पराभव प्रचंड होता.

34 इफ्ताह िमस्पा येथे परतला. तो घरी पोचतो तो त्याची मुलगी
त्याला सामोरी आली. त्याची ही एकुलती एक मुलगी खिंजरी घेऊन
नृत्य करत पुढे आली. इफ्ताहचे ितच्यावर िजवापाड प्रेम होते
ितच्याखेरीज त्याला दसुर ेमूलबाळ नव्हते. 35 ितलाच प्रथम आलेली
पाहताच द:ुखावेगाने तो अगंावरची वस्त्रे फाडू लागला. तो म्हणाला,
“मुली, सत्यानाश झाला. मला तू द:ुखाच्या खाईत लोटले आहेस. मी तर
परमेश्वराला नवस बोललो आहे आिण मला आता माझा शब्द िफरवता
येणार नाही.”

36 तेव्हा ती त्याला म्हणाली, “बाबा, तुम्ही नवस बोलला आहात तर
तो फेडायलाच हवा. कबूल केलेत त्याप्रमाणे आता वागा. परमेश्वराने ही
अम्मोन्यांचा पराभव करायला तुम्हाला साहाय्य केलेच की नाही?”

37 पुढे ती आपल्या वडीलांना म्हणाली, “पण माझ्यासाठी एक करा.
दोन मिहने मला एकटीला राहू द्या. डोंगरांमध्ये मी राहीन. आता माझे
लग्न होणार नाही की मला मुलेबाळे होणार नाहीत. तेव्हा मला आिण
माझ्या सख्यांना गव्व्यात गळे घालून शोक करू द्या.”

38 इफ्ताह म्हणाला, “खशुाल तसे कर” त्याने दोन मिहन्यांसाठी
ितची रवानगी केली. ती आिण ितच्या मिैत्रणी डोंगरांमध्ये रािहल्या.
कुमािरका म्हणूनच ितला मरण येणार म्हणून त्यांनी शोक केला.

39 दोन मािहने असे गेल्यावर ती आपल्या बापाकडे परत आली.
इफ्ताहने परमेश्वराला नवस बोलल्याप्रमाणे सवर् काही केले. इफ्ताहची
मुलगी कुमािरकाच रािहली. तेव्हा इस्राएलामध्ये एक प्रथा पडून गेली.
40 िगलादमधील इफ्ताहच्या मुलीचे सवर् इस्राएल िस्त्रया स्मरण ठेवतात
दरवषीर् चार िदवस त्या ितच्या प्रीत्यथर् शोक करतात.

इफ्ताहचइफ्ताहचेे नवसनवस आिणआिण एफ्राईमएफ्राईम

एफ्राईमच्या लोकांनी सनै्याची जमवाजमव केली आिण नदी
ओलांडून ते साफोन येथे गेले. ते इफ्ताहला म्हणाले,
“अम्मोन्यांशी लढायला गेलास तेव्हा तू आम्हाला

मदतीसाठी का बोलावले नाहीस? आता आम्ही तुझ्यासकट तुझ्या
घराला आग लावतो.”

2 इफ्ताह म्हणाला, “अम्मोनी लोक आपल्याला वरचेवर त्रास देत
होते. म्हणून मी माझ्या सनै्यासह त्यांच्यावर चालून गेलो. तेव्हा मी
तुम्हाला बोलावले होते पण तुम्ही कुमक पाठवली नाही. 3 तुमची मदत
िमळण्याची िचन्हे िदसेनात तेव्हा मी माझा जीव धोक्यात घातला. नदी
उतरुन मी अम्मोन्यांशी लढायला गेलो. त्यांना नेस्तनाबूत करण्यात
परमेश्वराचे मला साहाय्य झाले. आता तुम्ही आज माझ्याशी लढायला
का आला आहात?”

4 मग इफ्ताहने िगलादमधील लोकांना एकत्र केले. त्यांनी एफ्राईमशी
यधु्द केले. ते यधु्दात उतरले कारण एफ्राईम लोकांनी िगलादांचा
अपमान केला होता. ते म्हणाले होते, “िगलादांनो, तुम्ही म्हणजे
एफ्राईमांनी जीवदान िदलेले पळपुटे आहात. तुम्हाला स्वतःचा प्रदेश
सुध्दा नाही. तुमच्यातील काही भाग एफ्राईमांचा तर काही मनश्शेचा
आहे.” िगलादांनी एफ्राईमांचा पराभव केला.

5 एफ्राईम देशाकडे जाणार ेयादेर्न नदीचे उतार िगलादांनी ताब्यात
घेतले. कोणीही िजवंत रािहलेला एफ्राईम माणूस आला आिण नदी
ओलांडून जाऊ देण्याची िवनतंी करायला लागला की िगलाद िवचारत,
“तू एफ्राईमचा आहेस का?” तो म्हणे, “नाही” 6 मग ते त्याला
“िशब्बोलेथ” हा शब्द उच्चारायला सांगत. एफ्राईम लोकांना तो नीट
म्हणता येत नसे. तो म्हणे, “िसब्बोलेथ” तेव्हा हा माणूस एफ्राईम
असलेयाचे त्यांच्या ध्यानात येई. नदीच्या उतारापाशी त्याला मारून
टाकत. अशाप्रकार ेत्यांनी बेचाळीस हजार एफ्राईम माणसे मारली.

7 इफ्ताह सहा वषेर् इस्राएल लोकांचा न्यायाधीश होता. त्याचे िनधन
झाल्यावर िगलादमधील त्याच्या गावी त्याचे दफन करण्यात आले.

ननंतंरचातरचा न्यायाधीशन्यायाधीश इब्सानइब्सान

8 मग बेथलहेममधील इब्सान याने न्यायाधीश म्हणून इस्राएल
लोकांचे काम पािहले. 9 त्याला तीस मुलगे आिण तीस मुली होत्या
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त्याने आपल्या तीसही मुलींना गोत्राबाहेर लग्ने जमवण्यास सांिगतले
आिण सवर् मुलांसाठी तशाच बाहेरच्या मुली केल्या. इब्सान सात वषेर्
न्यायाधीश होता. 10 त्याच्या िनधनानतंर बेथलहेममध्थे त्याचे दफन
करण्यात आले.

न्यायाधीशन्यायाधीश एलोनएलोन

11 त्यानतंर जबुलून वंशातील एलोन इस्राएलांचा न्यायाधीश झाला.
तो त्या जागी दहा वषेर् होता. 12 मग तो वारला तेव्हा जबुलूनमधील
अयालोन येथे त्याच्यावर अतं्यसंस्कार करण्यात आले.

न्यायाधीशन्यायाधीश अब्दोनअब्दोन

13 एलोन नतंर िहल्लेलचा मुलगा अब्दोन न्यायाधीश झाला तो
िपराथोनचा होता. 14 त्याला चाळीस मुलगे आिण तीस नातू होते. ते
सत्तर गाढवांवर स्वार होत. अब्दोन आठ वषेर् इस्राएलांचा न्यायाधीश
होता. 15 पुढे त्याच्या मृत्यूनतंर िपराथोन येथे त्याला पुरण्यात आले.
एफ्राइम प्रांतातील अमालेक्यांच्या डोंगराळ प्रदेशात िपराथोन हे िठकाण
आहे.

शमशोनचाशमशोनचा जन्मजन्म

इस्राएल लोकांनी दषु्कृत्ये करायला सुरुवात केली आहे असे
पुन्हा परमेश्वराच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याने चाळीस वषेर्
पिलष्ट्यांच्या हातात सत्ता िदली.

2 सरा नगरामध्ये मानोहा नावाचा एक माणूस होता. तो दान वंशातील
होता. त्याच्या बायकोला मूलबाल होत नव्हते. 3 एकदा परमेश्वराच्या
दतूाने ितला दशर्न देले. तो ितला म्हणाला, “तुला आजतागायत मूल
झाले नाही पण आता तू गरोदर राहशील आिण तुला मुलगा होईल. 4

मात्र द्राक्षारस िकवा मद्य िपऊ नको. तसेच कोणताही अशुद्ध पदायर्
खाऊ नकोस. 5 कारण तू गभर्वती राहून पुत्राला जन्म देशील. तो
परमेश्वराचा असेल. तो नाजीर होईल. त्यांचे जावळ काढू नको. जन्माला
येण्याअगोदर पासूनच परमेश्वराची त्याच्यावर कृपादृष्टी असेल.
पिलष्ट्यांपासून तो इस्राएलांचे रक्षण करील.”

6 ितने आपल्या नवऱ्याला सवर् काही सांिगतले. ती म्हणाली,
“देवाकडून एक माणूस माझ्याकडे आला होता. त्याचे रूप देवाच्या
देवदतूाप्रमाणे िभती आिण आदर िनमार्ण करणार ेहोते. त्याला पाहून मी
भयभीत झाले. त्याचा ठाविठकाणा मी िवचारला नाही. त्यानेही त्याचे
नाव सांिगतले नाही. 7 पण तो मला म्हणाला, ‘तुला िदवस राहातील
आिण मुलगा होईल. मद्य िंकवा द्राक्षारस िपऊ नको. तसेच कोणतेही
अशुध्द अन्न खाऊ नको. कारण हा मुलगा जन्माला यायच्या आधीपासून
मरपेयर्ंत देवाचा नाजीर असणार आहे.’”

8 हे ऐकून मानोहाने परमेश्वराची प्राथर्ना केली. तो म्हणाला. “हे
परमेश्वरा, त्या दतूाला परत आमच्याकडे पाठव या जन्माला येणाऱ्या
मुलाचे संगोपन आम्ही कसे करावे हे आम्हाला त्याच्याकडून पुन्हा ऐकू
दे.”

9 परमेश्वराने मानोहाची ही िवनवणी ऐकली. परमेश्वराचा दतू पुन्हा
ितच्याकडे आला. ती शेतात बसली होती आिण ितचा नवरा
ितच्याजवळ पास नव्हता. 10 “तो पुन्हा आलाय त्यािदवशी आलेला
माणूस आज परत येथे आला आहे” असे सांगत ती धावतच नवऱ्याला
बोलवायला गेली.

11 मानोहा उठून बायकोच्या मागोमाग गेला. त्या माणसाजवळ
आल्यावर त्याला म्हणाला, “पूवीर् माझ्या बायकोशी बोलून गेलास तो तूच
का?”
दतू म्हणाला, “हो, तोच मी”
12 तेव्हा मानोहा म्हणाला, “आपल्या म्हणण्याप्रमाणे घडून येवो त्या

मुलाचा जीवनक्रम कसा असेल? तो काय काय करील? आम्हाला सवर्
काही सांग.”

13 तेव्हा मानोहाला तो परमेश्वराचा दतू म्हणाला, “तुझ्या बायकोला
मी जे सांिगतले त्याप्रमाणे ितने वागावे. 14 द्राक्षवेलाचा कोणताही भाग
ितने खाऊ नये. द्राक्षारस िंकवा मद्य िपऊ नये. अशुध्द अन्नाचे सेवन
करु नये माझ्या आज्ञा कसोशीने पाळाव्यात.”

15 मानोहा त्यावर परमेश्वराच्या दतूाला म्हणाला, “तुम्ही थोडावेळ
आमच्यात राहा तुमच्या पाहुणचारासाठी आम्ही करडू िशजवतो.”

16 परमेश्वराचा दतू म्हणाला, “तुम्ही मला ठेवून घेतलेत तरी मी तुमचे
काही खाणार नाही. पण तुम्हाला काही करायचेच असेल तर
परमेश्वरासाठी होमापर्ण करा.” (हा खरच परमेश्वराचा दतू आहे याची
मानोहाला कल्पना नव्हती.)

17 मानोहाने त्याला िवचारले, “तुमचे नाव काय? तुमच्या
म्हणण्याप्रमणे सवर् घडून आल्यावर आम्ही तुमचा सन्मान करु.”

18 परमेश्वराचा दतू म्हणाला “माझे नाव कशाला िवचारता? ते अित
आश्चयर्कारक आहे. तुमचा त्यावर िवश्वास बसणार नाही.”

19 मानोहाने मग एका करडाचा खडकावर बळी िदला तो बली आिण
धान्यापर्ण परमेश्वराला व आश्चयर्कारक कृत्ये करणाऱ्या त्या माणसाला
अपर्ण केले. 20 मग जे जे घडले ते मानोहा व त्याची पत्नी यांनी पािहले
वेदीवरुन ज्वाळा आकाशाकडे झेपावत असताना त्यातूनच तो
परमेश्वरदतू स्वगर्स्थ झाला.
हे पाहताच उभयतांनी जिमनीवर लोटांगण घातले. 21 तो

परमेश्वराचाच दतू असल्याची मानोहाची खात्री पटली. पुन्हा मानोहा
आिण त्याची पत्नी यांना त्याने दशर्न िदले नाही. 22 मानोहा बायकोला
म्हणाला, “आपण आता खात्रीने मरणार. कारण आपण प्रत्यक्ष देवाला
पािहले आहे.”

23 पण ती नवऱ्याला म्हणाली, “आपण मरावे असे परमेश्वराच्या
मनात नाही. तसे असते तर त्याने आपले होमापर्ण, धान्यापर्ण स्वीकारले
नसते. आपल्याला जे िदसले ते दाखवले नसते िंकवा ज्या गोष्टी
सांिगतल्या त्या सांिगतल्या नसत्या”

24 यथावकाश ितला मुलगा झाला. ितने त्याचे नाव शमशोन ठेवले.
तो मोठा होऊ लागला. त्याला परमेश्वराचा आशीवार्द िमळाला. 25 सरा
आिण अष्टावोल या नगरांमधल्या महने-दान नगरात तो असताना
परमेश्वराच्या आत्म्याने शमशोनमध्ये आपल्या कायार्ला सुरुवात केली.

शमशोनचाशमशोनचा िववाहिववाह

शमशोन ितम्ना येथे गेला असताना ितथे त्याने एक पिलष्टी
तरुणी पािहली. 2 घरी परतल्यावर तो आपल्या
आईवडीलांना म्हणाला, “ितम्ना येथे मी एक पिलष्टी मुलगी

पािहली आहे. मला ितच्याशी लग्न करायचे आहे.”
3 पण त्याचे आईवडील त्याला म्हणाले, “आपल्या नातेवाइकांच्या

आिण इस्राएल लोकांच्या मुलीमध्ये तुझी पत्नी होण्यासारखी स्त्री नाही
का? पिलष्ट्यांमधील मुलीशीच कशाला तुला लग्न करायला हवे? त्या
लोकांची संुताही झालेली नसते.”
पण शमशोन म्हणाला, “तीच मुलगी मला हवी मला ितच्याशीच लग्न

करायचे आहे.” 4 (परमेश्वराच्या मनात तसेच आहे हे शमशोनच्या
आईवडीलांना ठाऊक नव्हते. पिलष्टी तेव्हा इस्राएलींवर सत्ता गाजवत
होते. त्यांच्या िवरुद्ध काहीतरी करायची संधी परमेश्वर पाहात होता.)

5 शमशोन आपल्या आईवडीलांबरोबर ितम्ना येथे गेला.
शहराजवळच्या द्राक्षमव्व्यापयर्ंत ते पोहोंचले. ितथे अचानक एका तरुण
िंसहाने शमशोनवर झेप घेतली. 6 त्या क्षणी शमशोनमध्ये परमेश्वराच्या
आत्म्याचा संचार झाला आिण करडू फाडावे तसे त्याने लीलया त्या
िंसहाला नुसत्या हातांनी फाडून काढले. मात्र आपल्या या कृत्याचा त्याने
आईवडीलांना सुगावा लागू िदला नाही.

7 शमशोनने पुढे जाऊन त्या पिलष्टी तरुणीची भेट घेतली. ितच्याशी
बोलणे केले. त्याला ती फार आवडली. 8 काही िदवसांनी तो ितच्याशी
लग्न करायला परत जात असताना, त्या तरुण िंसहाचे कलेवर पाहायला
वळला. त्याला त्याच्यावर मधमाश्यांनी पोळे केलेले िदसले. त्यात थोडा
मधही होता. 9 तो हाताने काढून घेऊन वाटेने खात खात तो गेला.
त्यातील थोडा त्याने घरी पोहोंचल्यावर आपल्या आईवडीलांनाही
िदला. त्यांनीही तो चाखला. पण तो मध त्याने मृत िंसहाच्या शरीरावरुन
काढून घेतला आहे हे त्याने त्याना सांिगतले नाही.

10 मग शमशोनचे वडील त्या पिलष्टी मुलीला पाहायला गेले. तेव्हा
वराने मेजवानी द्यायची पध्दत होती त्याप्रमाणे शमशोनने मेजवानी िदली.
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11 पिलष्टी लोकांनी हे पािहले तेव्हा त्यांनी त्याच्या िदमतीला तीस
माणसे पाठवली.

12 त्यांना शमशोन म्हणाला, “मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे.
ही मेजवानी सात िदवस चालणार आहे. मी तुम्हाला एक कोडे घालतो,
त्याचे उत्तर त्या कालावधीत शोधून काढा तुम्हाला या कोड्याचा अथर्
सांगता आला तर मी तुम्हाला तीस सुती अगंरखे आिण तीस पोशाख
देईन. 13 मात्र तुम्ही हरलात तर तीस सुती अगंरखे आिण तीस पोषाख
तुम्ही मला द्यायचे.” तेव्हा ती तीस माणसे म्हणाली, “ठीक आहे सांग तर
तुझे कोडे.”

14 शमशोन ने कोडे घातले ते असे:
“भक्षकातून भक्ष्य िनघाले आिण
उग्रामधून मधुर िनघाले तर ते काय?”
त्या तीस जणांनी तीन िदवस उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला, पण त्यांना

काही अथर् उमगेना.
15 तेव्हा चौथ्या िदवशी ते सगळे शमशोनच्या बायकोकडे आले.

ितला म्हणाले, “आमची फिजती करायला इथे बोलावून घेतले आहे
काय? काहीतरी यकु्ती लढवून तू आपल्या नवऱ्याकडून या कोड्याचा
अथर् काढून घे. तसे केले नाहीस तर तुला आिण तुझ्या वडीलांच्या
घरतील सवार्ंना आम्ही घरादारासकट जाळून टाकू.”

16 तेव्हा शमशोनची बायको रडत शमशोनकडे गेली आिण त्याला
म्हणाली, “तुझे माझ्यावर प्रेम नाही. तू माझा ितरस्कार करतोस. माझ्या
लोकांना कोडे घालून त्याचे उत्तर मात्र तू मला सांगत नाहीस.”
शमशोनने उत्तर िदले, “मी माझ्या आईवडीलांनाही उत्तर सांिगतलेले

नाही, ते मी तुला का सांगावे?”
17 मेजवानीच्या काळात पुढील सातही िदवस ितने आक्रोश केला

तेव्हा अखेर सातव्या िदवशी त्याने ितला कोड्याचा अथर् सांिगतला. ितने
त्याचा िपच्छाच पुरवला म्हणून त्याला सवर् सांगावे लागले. मग ती
आपल्या माणसात परतली आिण त्यांना ितने उत्तर सांिगतले.

18 सातव्या िदवशी सूयार्स्तापूवीर् अशाप्रकार ेपिलष्ट्यांना उत्तर
िमळाले. ते शामशोनकडे येऊन म्हणाले.
“मधापेक्षा मधुर ते काय?
िंसहापेक्षा उग्र ते काय?”
तेव्हा शमशोन त्यांना म्हणाला.

“तुम्ही माझी कालवड नांगराला जंुपली नसती तर
तुम्हाला हे कोडे कधीच उलगडले नसते.”
19 मग शमशोन खूप संतापला. परमेश्वराचा आत्मा प्रचंड

सामथ्यार्िनशी त्याच्यात संचारला. आिण अष्कलोनवर चालून जाऊन
त्याने तीस पिलष्ट्यांचा वध केला. मृतांचे कपडे आिण मालमत्ता त्याने
काढून घेतली. ते सवर् त्याने ज्यांनी कोडे उलगडले त्या सवार्ंना देऊन
टाकले. मग तो आपल्या वडीलांच्या घरी परतला. 20 बायकोला मात्र
त्याने आपल्याबरोबर घेतले नाही. िववाह सोहळ्यातील एका माणसाला
देऊन टाकण्यात आले.

शमशोनशमशोन पिलष्ट्यांनापिलष्ट्यांना भस्मभस्म करतोकरतो

गव्हाच्या कापणीच्या हगंामात शमशोन आपल्या बायकोच्या
भेटीला िनघाला. एक करडूही त्याने भेटीदाखल घेतले.
माझ्या पत्नीच्या दालनात मी जातो असे तो म्हणाला.

पण ितच्या वडीलांनी त्याला आत जायला मज्जाव केला. 2 ते त्याला
म्हणाले, “तुला तर ती नकोशी झाली आहे असे मला वाटले. म्हणून
तुमच्या िववाहातील सोबत्याशी मी ितचे लग्न लावून िदले. ितची धाकटी
बहीण ितच्यापेक्षा देखणी आहे. तेव्हा तू ितच्याशी लग्न कर.”

3 पण शमशोन म्हणाला, “आता पिलष्ट्यांचे नुकसान करायला मला
चांगले िनिमत्त िमळाले आहे. मला आता त्याबद्दल कोणी दोष देणार
नाही.”

4 मग बाहेर पडून त्याने तीनशे कोल्हे धरले दोन दोन कोल्ह्यांच्या
शेपट्या एकत्र बांधून ितथे एक एक मशाल बांधली. 5 त्याने त्या मशाली
पेटवून िदल्या आिण सवर् कोल्ह्यांना पिलष्ट्यांच्या धान्याच्या उभ्या
िपकात धावायला सोडले. त्यामुळे शेतातील कापणी झालेले, न झालेले

असे सवर् पीक भस्मसात झाले. एवढेच नव्हे तर द्राक्षाचे आिण जतैुनाचे
मळेही बेिचराख झाले.

6 “कोणी केले हे सगळे?” पिलष्टी िवचारु लागले.
कोणी तरी म्हणाले. “ितम्ना येथील एकाचा जावई शमशोन हा या

सगळ्याच्या पाठीमागे आहे. कारण त्याच्या सासऱ्याने आपली मुलगी
शमशोन ऐवजी त्यांच्या िववाहातील सोबत्याला िदली.” हे ऐकल्यावर
पिलष्ट्यांनी शमशोनची बायको आिण ितचे वडील यांना िजवंत जाळले.

7 तेव्हा शमशोन पिलष्ट्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझ्याशी वाईट
वागलात. आता मी ही तुमच्याशी वाईट वागेन त्यानतंरच मी थांबेन.”

8 शमशोनने मग पिलष्ट्यांवर हल्ला चढवला. त्यात अनेक जण ठार
झाले. त्यानतंर शमशोन एटाम खडकांमधील गुहेत रािहला.

9 इकडे पिलष्टी लोक यहूदात गेले आिण लेही या िठकाणी त्यांनी तळ
िदला. तेथून त्यांनी यधु्दाची तयारी सुरु केली. 10 तेव्हा यहूद्यांनी त्यांना
िवचारले, “तुम्ही आमच्यावर हल्ला करण्यासाठी आलात काय?”
ते म्हणाले, “आम्ही शमशोनला ताब्यात घ्यायला आलो आहोत.

त्याला आम्हाला कैद करायचे आहे. त्याने आमच्या लोकांशी केलेल्या
वतर्णकुीची सजा त्याला द्यायची आहे.”

11 हे ऐकल्यावर तीन हजार यहूदी एटाम खडकातील गुहेपाशी
शमशोनला भेटायला गेले. ते त्याला म्हणाले, “तू हे काय केलेस?
आपल्यावर पिलष्ट्यांचे राज्य आहे हे तुला समजत नाही का?”
शमशोन म्हणाला, “ते माझ्याशी जसे वागले तशीच त्यांना मी िशक्षा

िदली आहे.”
12 त्यावर ते लोक शमशोनला म्हणाले, “आम्ही तुझ्या मुसक्या बांधून

तुला पिलष्ट्यांच्या स्वाधीन करायला आलो आहोत.”
शमशोन म्हणाला, “तुम्ही स्वतः मला इजा करणार नाही एवढा शब्द

तुम्ही मला द्या.”
13 यहूदी म्हणाले, “मान्य आहे, आम्ही फक्त तुला बांधून

पिलष्ट्यांच्या हवाली करतो तुझ्या िजवाला धक्का लावणार नाही.”
त्याप्रमाणे त्यांनी शमशोनला दोन नवीन दोरखडंांनी बांधून गुहेतून वर
आणले.

14 शमशोन लेही या िठकाणी आला तेव्हा पिलष्टी लोक त्याला सामोरे
आले. ते आनदंाने आरोळ्या मारत होते त्याच वेळी शमशोनमध्ये
परमेश्वराच्या आत्म्याचा प्रचंड सामथ्यार्िनशी संचार झाला. तेव्हा
शमशोनचे दोरखडं जसे काही वाखाच्या जळलेल्या दोरीप्रमाणे कुचकामी
झाले आिण त्यामुळे ते त्याच्या दडंांवरून आपोआप गळून पडले. 15

तेव्हा शमशोनला ितथे एका मृत गाढवाचे जबड्याचे हाड सापडले.
त्याच्या साहाय्याने त्याने एक हजार पिलष्टी लोकांना ठार केले.

16 तेव्हा शमशोन म्हणाला.
“गाढवाच्या जबड्याच्या हाडाने
मारली मी माणसे हजार!
गाढवाच्या जबड्याच्या हाडाने
रचली मी त्यांची उंच रास.”
17 बोलणे संपल्यावर शमशोनने ते हाड तेथेच खाली टाकले. म्हणून

त्या जागेचे नाव पडले, “रामथ-लेही” म्हणजेच जबड्याच्या हाडाची
टेकडी.

18 शमशोन तहानेने व्याकुळ झाला. तेव्हा त्याने परमेश्वराचा धावा
केला. तो म्हणाला, “तुझा मी दास आहे. हा एवढा मोठा िवजय तू मला
िमळवून िदलास तेव्हा आता मला तहानेने तू खिचतच मरु देणार
नाहीस? ज्यांची संुताही झालेली नाही अशा लोकांच्या तावडीत मी
सापडू नये.”

19 तेव्हा देवाने लेहीत खडक फोडून एक भेग पाडली आिण त्यातून
पाणी बाहेर उसळले शमशोन ते पाणी िपऊन ताजातवाना झाला. पुन्हा
त्याच्या अगंात जोर आला. त्या झऱ्याचे नाव त्याने एन-हक्कोर ेम्हणजे
“धावा करणाऱ्याचा झरा” असे ठेवले. लेही शहरात हा झरा अजूनही
आहे.

20 पिलष्ट्यांच्या अमदानीत शमशोन वीस वषेर् इस्राएलचा न्यायाधीश
होता.
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गज्जागज्जा नगरातनगरात शमशोनशमशोन

एक िदवस शमशोन गज्जा या नगरात गेला. तेथे त्याने एका
वेश्येला पािहले. ती रात्र त्याने ितच्याकडे घालवली. 2

कोणीतरी हे पाहून शमशोन आला असल्याचे गज्जाच्या
लोकांना सांिगतले. तेव्हा ते त्याला मारायला िनघाले. त्या िठकाणाला
वेढा घालून ते शमशोनची वाट पाहात दबा धरुन बसले. शहराच्या
वेशीपाशी त्यांनी पूणर् रात्र काढली गप्प राहून रात्र भर त्यांनी आपला
सुगावा लागू िदला नाही. ते एकमेकांना म्हणाले, “उजाडताच आपण
त्याला मारु”

3 पण शमशोन त्या वेश्येकडे मध्यरात्रीपयर्ंतच रािहला. अध्यार् रात्रीच
तो उठला. वेशीचे दरवाजे त्याने िखळिखळे केले. ते दरवाजे, त्यांच्या
चौकटी आिण अडसर हे सगळे त्याने उचकटून काढले, खांद्यावर टाकले
आिण हे सगळे घेऊन तो हेब्रोन जवळच्या डोंगरमाथ्यावर गेला.

शमशोनशमशोन आिणआिण दलीलादलीला

4 पुढे शमशोन दलीला नामक स्त्रीच्या प्रेमात पडला. ती सोरके
खोऱ्यातील होती.

5 पिलष्ट्यांचे अिधकारी ितच्याकडे जाऊन ितला म्हणाले,
“शमशोनच्या अचाट शक्तीचे रहस्य काय ते आम्हाला जाणून घ्यायचे
आहे. तू ते त्याच्याकडून यकु्तीने काढून घे. म्हणजे मग त्याला जेरबदं
कसे करायचे ते पाहता येईल. त्याला कह्यात आणता येईल. एवढे केलेस
तर आम्ही तुला प्रत्येकी अठ्ठावीस पौंड चांदी देऊ.”

6 मग दलीला शमशोनला म्हणाली, “तुझ्या सामथ्यार्चे रहस्य तरी
काय? तुला ठाणबदं करुन हतबल करायचे तरी कसे एखाद्याने?”

7 शमशोन म्हणाला, “नव्या कोऱ्या, पुरत्या न वाळलेल्या अशा सात
धनुष्याच्या दोऱ्यांनी मला बांधले तरच ते शक्य आहे कोणी हे केले तर
मीही चार चौघांसारखा दबुर्ळ होईन.”

8 तेव्हा पिलष्टी अिधकाऱ्यांनी दलीलाला सात नव्या प्रत्यचंा आणून
िदल्या. त्या अजून पुरत्या वाळल्या देखील नव्हत्या. दलीलाने त्यांनी
शमशोनला जखडून टाकले. 9 शेजारच्या खोलीत काही माणसे लपून
बसली होती. दलीला शमशोनला म्हणाली, “शमशोन, पिलष्टी लोक
आता तुला ताब्यात घेणार आहेत.” पण शमशोनने त्या प्रत्यचंा
सहजगत्या तोडून टाकल्या जळलेल्या सुतळीची राख पडावी इतक्या
सहजपणे त्या गळून पडल्या. अशाप्रकार ेपिलष्ट्यांना काही शमशोनच्या
सामथ्यार्चे रहस्य समजले नाही.

10 तेव्हा दलीला त्याला म्हणाली, “तू माझ्याशी खोटे बोललास. मला
फसवलेस, खर ेकाय ते मला सांग तुला कसे बांधून घालता येईल?”

11 शमशोन म्हणाला, “नव्या, कधीही उपयोगात न आणलेल्या
दोरखडंानी मला जखडायला हवे. तसे केले तर मी अगदीच हतबल
होऊन जाईन.”

12 तेव्हा दलीलाने नवेकोर ेदोरखडं आणून त्याला बांधले. दसुऱ्या
खोलीत काही जण लपलेले होतेच. दलीला मोठ्याने म्हणाली,
“शमशोन, पिलष्टी लोक तुला पकडायला आले आहेत!” पण याही वेळी
शमशोनने ते दोरखडं सुतळीसारखे तटकन तोडून टाकले.

13 यावर ती त्याला म्हणाली, “बघ, पुन्हा तू खोटे बोललास! मला
बावळट ठरवलेस. आता तरी सांग तुला जखडून टाकायची यकु्ती.”
शमशोनने सांिगतले, “माझ्या केसांचे सात पेड करुन ते मागाच्या

ताण्यावर करकचून आवळले तरच ते शक्य आहे.”
शमशोनला झोप लागल्यावर दलीलाने हातमाग वापरुन त्याच्या

डोक्यावरील सात पेड िवणून ितने 14 तबंूची खुटंी ठोकून माग
जिमनीवर पक्का रोवला. मग ती त्याला म्हणाली, “शमशोन, पिलष्टी लोक
तुझा ताबा घ्यायला सज्ज आहेत.” त्यावर शमशोनने खुटंी, माग हे सगळे
सहजगत्या उपटून टाकले.

15 तेव्हा दलीला त्याला म्हणाली, “माझ्यावर तुझे प्रेम आहे असे
म्हणतोस आिण एवढाही िवश्वास टाकत नाहीस ना? आपले गुिपत तू
फोडायला तयार नाहीस. माझी फिजती करायची ही तुझी ितसरी वेळ
तुझ्या प्रचंड सामथ्यार्चे गुिपत तू अजूनही मला सांिगतलेले नाहीस.” 16

ितने मग त्याच्या मागे लकडाच लावला. ितच्या या रोजच्या कटकटीमुळे

मरण बर ेअसे त्याला वाटू लागले. 17 शेवटी त्याने ितला सवर् काही
सांगून टाकले. तो म्हणाला, “आजतागायत कधीही माझे केस कापलेले
नाहीत. माझ्या जन्माआधीच मला परमेश्वराला वािहलेले आहे. तेव्हा
आता माझे मंुडन केले तर माझा शिक्तपात होईल व मी चार चौघांसारखा
सामान्य होईन.”

18 आता त्याने खरचं आपले मन मोकळे केले आहे हे दलीलाच्या
लक्षात आले. म्हणून पिलष्टी अिधकाऱ्यांना ितने िनरोप पाठवला, “आता
शमशोनने आपले रहस्य मला नक्की सांिगतले आहे.” तेव्हा ते आले.
येताना ितला वचन केलेले पसेैही घेऊन आले.

19 आपल्या मांडीवर पडल्या पडल्या शमशोनला झोप लागली आहे
याची खात्री पटल्यावर ितने एकाला बोलावले. त्याच्या कडून
शमशोनच्या डोक्यावरील सात बटांचे ितने मंुडन करवले. अशा िरतीने
ितने त्याला अगदी हतबल करुन टाकले. शमशोन गिलतगात्र आिण
पराभवास योग्य झाला. त्याची शक्ती त्याला सोडून गेली. 20 मग ती
त्याला म्हणाली, “शमशोन, पिलष्टी लोक तुला जेरबदं करायला आले
आहेत.” तेव्हा तो जागा झाला. त्याला वाटले, “पूवीर्प्रमाणेच याही वेळी
मी माझी सुटका करुन घेऊ शकेन.” पण परमेश्वर आपल्याला सोडून
गेला आहे याची त्याला कल्पना नव्हती.

21 मग पिलष्ट्यांनी शमशोनला पकडले. त्यांनी त्याचे डोळे फोडले.
ते त्याला गज्जा शहरात घेऊन गेले. तो िनसटून जाऊ नये म्हणून त्याला
त्यांनी साखळदडंांनी आवळून बांधले. तसेच त्याला तुरंूगात ठेवले व
जात्यावर धान्य दळायला लावले. 22 परतंु शमशोनचे केस पुन्हा वाढू
लागले.

23 पिलष्ट्यांचे अिधकारी मोठा आनदंोत्सव साजरा करायला एकदा
एकत्र जमले. आपला देव दागोन याच्या प्रीत्यथर् ते मोठा यज्ञ करणार
होते. कारण त्यांना वाटत होते की शमशोन या शत्रूचा पाडाव करायला
त्यांच्या ह्या दवैताने त्यांना मदत केली होती. 24 शमशोनची दशा पाहून
ते त्यांच्या दवैताची स्तुती करु लागले. ते म्हणाले.
“याने आमच्या देशाचा नाश केला
आमची पुष्कळ माणसे मारली
परतंु आमच्या देवाच्या मदतीनेच
आम्ही त्याला ताब्यात घेऊ शकलो.”
25 उत्सवाच्या िठकाणी मौजमजा करण्यात लोक दगं होते. ते

म्हणाले, “शमशोनला समोर आणा. त्याची थोडी चेष्टा करु.” तेव्हा
शमशोनला तुरंुगातून बाहेर काढले आिण लोक आपली करमणूक करुन
घेऊ लागले. देवळातील खांबांमध्ये त्यांनी त्याला उभे केले होते. 26

एका सेवकाने शमशोनचे हात घटृ धरुन ठेवले होते. शमशोन त्याला
म्हणाला, “या देवळाला आधार देणाऱ्या दोन खांबामध्ये मला उभे कर.
म्हणजे मला हातानी चाचपडून पाहता येईल. त्यांना रलेून मला उभे
राहता येईल.”

27 देवळात बायका-पुरुष सगळ्यांची एकच गदीर् उसळली होती.
पिलष्ट्यांचे सवर् अिधकारी तेथे हजर होते. िशवाय छपरावर तीन एक
हजार माणसे होती. सवर्जण शमशोनची गमंत पाहण्यात दगं होते. 28

तेव्हा शमशोनने देवाचा धावा केला. तो म्हणाला, “हे सवर्शिक्तमान
परमेश्वरा, माझी आठवण कर एकदा, फक्त एकदाच माझी शक्ती मला
परत दे. माझे डोळे फोडल्याबद्दल िशक्षा म्हणून एकदाच या पिलष्ट्यांना
मला धडा िशकवू दे.” 29 एवढे म्हणून देवळाच्या मधोमध असलेले ते
दोन खांब शमशोनने धरले. पूणर् देवळाचा डोलारा या दोन स्तभंांवर उभा
होता. आपल्या सवर् शक्तीिनशी त्या स्तभंांना त्याने जोराचा रटेा िदला.
30 “या पिलष्ट्यांच्या बरोबरच माझीही अखेर होईल.” एवढे म्हणून
त्याने जबरदस्त ताकद लावली. त्याबरोबर पूणर् देऊळ जमीनदोस्त
झाले. अिधकाऱ्यांसह सवर् माणसे त्याखाली सापडली. िजवंतपणी
मारली त्यापेक्षा िकतीतरीपट माणसे शमशोनने अशाप्रकार ेमरता मरता
मारली.

31 शमशोनचे भाऊ बदं आिण घरातील सवर् पिरवार तेथे जमा झाला.
त्याचा मृतदेह त्यांनी घेतला आिण त्याच्या वडीलांच्या कबरीतच
त्याचाही अतं्यसंस्कार केला. सरा आिण अष्टावोल यांच्या दरम्यान हे
कबरस्थान आहे. शमशोनाने वीस वषेर् इस्राएलसाठी न्यायिनवाडा केला.
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मीखाचीमीखाची मूिर्तपूजामूिर्तपूजा

एफ्राइमच्या डोंगराळ प्रदेशात मीखा नामक एक माणूस
राहात होता. 2 तो एकदा आपल्या आईला म्हणाला,
“तुझ्याजवळचे अठ्ठावीस पौंड रुपे कोणी तरी चोरले होते.

आठवते ना? तू त्याला शापही िदला होतास. खरं तर ते मीच घेतले होते.
माझ्याकडे ते आहे.”
त्याची आई त्याला म्हणाली, “मुला, परमेश्वर तुझे भले करो.”
3 मीखाने ते सवर् रुपे आपल्या आईला परत केले ती म्हणाली, “हे मी

आता परमेश्वरालाच अपर्ण करते. मी ते तुझ्या हवाली करते. तू देवाची
एक मूतीर् करुन ती या चांदीने मढव तेव्हा आता हे रुपे तूच घे.”

4 पण त्याने ते न घेता आईलाच परत केले. तेव्हा ितने त्यातील पाच
पौंड रुपे सोनाराला िदले. सोनाराने एक मूतीर् घडवून ती चांदीने मढवली.
मूतीर्ची प्रितष्ठापना मीखाच्या घरात करण्यात आली. 5 त्याच्याकडे
देवघर होते. त्याने एफोद आिण आणखी काही मूतीर् केल्या. आपल्या
एका मुलाला पुरोिहत म्हणून नेमले. 6 (त्याकाळी इस्राएलांवर राजा
नव्हता तेव्हा प्रत्येकजण आपल्याला योग्य वाटेल तसे करीत असे.)

7 बेथलहेम येथे यहूदा कुळामध्ये एक तरुण लेवी होता. 8 इतरत्र
स्थाियक होण्याच्या िवचाराने त्याने बेथलहेम सोडले. असाच प्रवास
करत करत तो मीखाच्या घरी येऊन पोहोंचला. एफ्राइमच्या डोंगराळ
प्रदेशातील मीखाच्या घरी तो आल्यावर

9 मीखाने त्याला िवचारले, “बाबा र,े तू कोण? कोठून आलास?”
या तरुणाने उत्तर िदले, “मी यहूदा बेथलहेम येथील लेवी आहे. मी

कोठेतरी आसरा शोधतोय”
10 मीखा त्याला, “मग इथेच राहा. माझे वडील आिण माझे पुरोिहत

म्हणून सेवा कर. वषार्ला मी तुला चार औस रुपे तसेच अन्नवस्त्रही
देईन.”
त्या लेवीने मीखाचे म्हणणे मानले. 11 मीखाबरोबर राहण्यास त्याने

होकार देला. मीखाच्या पोटच्या मुलापकैीच तो एक होऊन गेला. 12

मीखाने त्याच्यावर पौरोिहत्य सोपवले. तेव्हा तो त्याप्रमाणे मीखाच्या
घरी राहू लागला. 13 मीखा म्हणाला, “लेवी कुळातील माणूसच
माझ्याकडे पुरोिहत म्हणून असल्यामुळे परमेश्वर माझे कल्याण करील.”

दानदान लोकांचालोकांचा लईशलईश नगरावरनगरावर ताबाताबा

त्याकाळी इस्राएलवर कोणी राजा नव्हता. त्या सुमारास दान
वंशातील लोक वस्ती करण्याच्या उद्देशाने जागा पाहात
होते. त्यांना अजून स्वतःची अशी भूमी नव्हती. इतर

इस्राएलांप्रमाणे त्यांना त्यांचे वतन िमळाले नव्हते.
2 तेव्हा दानवंशजांनी जागा हेरण्यासाठी पाच शूर माणसे िनवडली ती

सरा आिण अष्टावोल या प्रांतातली होती. सवर् कुळांचे प्रितिनिधत्व ती
करत होती. जागा पाहण्याचा आदेश िमळाल्यावर चांगल्या जागेच्या
शोधाथर् हे पाचजण िनघाले.
एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशात आल्यावर मीखाच्या घराजवळ त्यांनी

रात्रीपुरता मुक्काम केला. 3 मीखाच्या घरापाशी ते आले तेव्हा त्यांना
एका तरुण लेवी माणसाचा आवाज ऐकू आला. आवाज ओळखून ते
घरापाशी थांबले. त्यानी लेवीला िवचारले, “तू इथे कसा आलास? कोणी
आणले तुला इथे? इथे तू काय करतोस?”

4 मीखाने जे जे केले ते त्याने या लोकांना सांिगतले तो म्हणाला,
“मला त्याने वेतन देऊन नेमले आहे. मी त्याचा पुरोिहत आहे.”

5 तेव्हा ते त्याला म्हणाले, “परमेश्वराजवळ तू आमच्यासाठी काहीतरी
माग वस्ती करण्यास योग्य अशी जागा शोधण्यात आम्हाला यश येईल
का, हे जाणण्याची आम्हांला इच्छा आहे.”

6 तो पुरोिहत त्या पाच जणांना म्हणाला, “तुम्ही शांततेने जा. परमेश्वर
तुम्हाला मागर् दाखवेल.”

7 तेव्हा ते पाचजण तेथून िनघाले. लईश या नगराशी ते आले. येथील
लोकांचे जीवन िसदोनी लोकांसारखे आहे. ते िनिश्चंत आहेत. सुखा
समाधानात आहेत हे त्यांनी पािहले. सवर् गोष्टींची ितथे सुबत्ता होती.
शत्रूचा उपद्रव नव्हता. सादोन पासून हा भाग लांब होता. तसेच अरामी
लोकांशीही त्यांचा काही संबधं नव्हता.

8 हे पाहून हे पाचजण सरा आिण अष्टावोल या आपल्या शहरांमध्ये
परतले. तेथील भाऊबदंांनी त्यांना िवचारले, “तुम्हांला काय आढळले?”

9 ते म्हणाले, “आम्ही एक जागा हेरुन ठेवली आहे. ती फार सोयीची
आहे. आता वेळ न दवडता आपण त्यांच्यावर हल्ला करु. जाऊन ितथला
ताबा िमळवू. 10 तेथे जागा भरपूर आहे, अन्नधान्य मुबलक आहे. तेथे
गेल्यावर तुमच्या ते लक्षात येईलच. िशवाय, हल्ल्याची लोकांना
कल्पनाही नसल्याने ते िनधार्स्त आहेत. खरोखर परमेश्वराने ही जमीन
आपल्याला िदली आहे.”

11 तेव्हा सरा आिण अष्टावोल येथून हल्लयाच्या तयारीने दान
वंशातील सहाशे जण िनघाले. 12 लईशच्या वाटेवर असताना त्यांनी
यहूदातील िकयार्थ-यारीम येथे तळ ठोकला. म्हणूनच िकयार्थ-यारीमच्या
पिश्चमेकडील या भागाला अजूनही महाने दान म्हणजेच दान लोकांची
छावणी म्हणून ओळखले जाते. 13 येथून पुढे ते प्रवास करत
एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशात मीखाच्या घरापाशी येऊन पोचले.

14 यापूवीर् येऊन लईश भोवतालचा प्रदेश पाहून गेलेले ते पाच जण
आपल्या बरोबरच्या बाकीच्या लोकांना म्हणाले. “इथल्या एका घरात
एफ्रोद आहे. िशवाय काही मूतीर्, एक कोरीव आिण चांदीची मूतीर् एवढे
सगळे आहे. काय करायचे माहीत आहे ना? जाऊन आपल्या ताब्यात
घ्यायचे” 15 आिण ते पाचजण मीखाच्या घराशी थांबले. तेथे तो तरुण
लेवी होताच त्यांनी “तू कसा आहेस?” म्हणून िवचारले 16 बाकीची दान
वंशातील सहाशे हत्यारबदं माणसे वेशीजवळ उभी होती. 17 हे पाच जण
घरात घुसले. त्यांनी सवर् कोरीव मूतीर्, घरातील बाकीच्या मूतीर् आिण
चांदीची मूतीर्, एफोद हे सवर् लुटले तेव्हा तो लेवी पुरोिहत बाहेर त्या
सहाशे जणांच्या जमावाबरोबर होता. तो म्हणाला, “तुम्ही हे काय करत
आहात?”

19 ते पाच जण म्हणाले, “गप्प राहा, एक शब्दही काढू नकोस.
आमच्या बरोबर चल. आमच्यातील वडीलधारा आिण याजक हो. आता
तूच िनवड कर, फक्त एका माणसाचा पुरोिहत होऊन राहाणे बर ेकी,
इस्राएलांच्या एका आख्ख्या वंशाचे याजक होणे बर?े”

20 याने त्या लेवी तरुणाला आनदं झाला. त्याने तो एफोद, मूतीर्
इत्यादी सवर् घेतले आिण दान वंशातील लोकांबरोबर िनघाला.

21 मग ही सहाशे दान माणसे, या लेवी तरुणाबरोबर िनघाली. मीखाचे
घर मागे टाकून ते आपल्या वाटेने गेले. लहान मुले. गुरढेोर.े
सामानसुमान असा सवर् लवाजमा त्यांनी आपल्या पुढे ठेवला होता.

22 तेबरचे पुढे गेल्यावर इकडे मीखाच्या जवळ राहणार ेसवर् लोक
एकत्र आले. त्यांनी दान लोकांचा पाठलाग केला व त्यांना गाठले. 23

मीखाचे लोक दान लोकांच्या नावाने गजर्ना करत होते. ते ऐकून दान
लोक मागे वळून मीखाला म्हणाले, “काय गडबड आहे? तुम्ही का
ओरडताय?”

24 मीखा म्हणाला, “तुम्ही माझ्या मूतीर् पळवल्यात. मी त्या स्वतः
घडवल्या आहेत. माझ्या पुरोिहतालाही तुम्ही घेऊन चालला आहात.
माझे आता काय रािहले? ‘काय गडबड आहे?’ असे वर आणखी मलाच
िवचारता?”

25 दान लोकांनी सांिगतले, “तू वाद न घातलेला बरा. आमच्या पकैी
काही फार रागीष्ट आहेत. तू ओरडलास तर ते तुझ्यावर हल्ला करतील. तू
आिण तुझे कुटंुबीय उगीचच िजवाला मुकाल.”

26 एवढे बोलून दान लोक परत िफरले आिण आपल्या मागार्ला
लागले. हे लोक आपल्याला भरी आहेत हे लक्षात घेऊन मीखाही घरी
परतला.

27 अशाप्रकार ेमीखाच्या मूतीर्, पुरोिहत हे सवर् िमळवून ते लईश येथे
पोहोंचले. त्यांनी लईश येथील रिहवाश्यांवर हल्ला चढवला. सवर्त्र शांतता
नांदत असताना हल्ला होईल हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते. लोकांना
तरवारीने कापून काढून दान लोकांनी शहराला आग लावली. 28 लईश
येथील लोकांच्या मदतीला धावून येणार ेकोणी नव्हते. िसदोन
शहरापासून ते फार लांब होते तेव्हा तेथील लोकांना मदतीसाठी तेथे येणे
शक्य नव्हते आिण अरामी लोकांशी त्यांचा कुठला करार झालेला
नसल्याने तेही आले नाहीत. बेथ-रहोबच्या ताब्यात असलेल्या खोऱ्यात
लईश हे शहर होते. दान लोकांनी तेथे नवे शहर वसवले आिण तेथे ते
राहू लागले. 29 पूवीर्चे लईश हे नाव बदलून त्यांनी त्याला दान हे नाव
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िदले. इस्राएलाचा एक वंशज दान हा त्यांचा पूवर्ज होता, त्याच्यावरुन हे
नाव िमळाले.

30 दान लोकांनी या मूतीर्ची दान शहरात स्थापना केली. गेषोर्मचा
मुलगा योनाथन याला याजक म्हणून नेमले. गेषेर्म हा मोशेचा मुलगा.
इस्राएल लोकांचा पाडाव होऊन त्यांनी बािबलोनला बदंी म्हणून नेईपयर्ंत
योनाथन व त्याची मुले दान वंशजांचे याजक म्हणून पौरोिहत्य करत
होती. 31 मिंदर िशलोह येथे असेपयर्ंत दानचे लोक मीखाने केलेल्या
मूतीर्ची पूजाअचार् करत होते.

एकएक ललेेवीवी आिणआिण त्याचीत्याची उपपत्नीउपपत्नी

त्या काळी इस्राएल लोकांवर कोणी राजा नव्हता.
एफ्राइमच्या डोंगराळ प्रदेशात अगदी आडबाजूला एक

लेवी राहात असे. यहूदातील बेथलहेम नगरातील एक बाई
त्याची दासी म्हणून त्याच्याजवळ राहात असे. 2 एकदा त्या दोघांमध्ये
काही तरी वादावादी झाली आिण ती त्याला सोडून बेथलहेमला
आपल्या वडीलांकडे परत गेली. ितला जाऊन चार मिहने झाले. 3 तेव्हा
ितची समजूत घालून ितला परत आणावे या उद्देशाने ितचा नवरा तेथे
जायला िनघाला. एक नोकर आिण दोन गाढवे ही त्याने बरोबर घेतली
होती. ितच्या वडीलांच्या घरी तो पोहोंचला त्याला आलेले पाहताच ितचे
वडील आनदंाने त्याच्या स्वागताला पुढे आले. 4 त्यांनी या लेवीला
आपल्याकडे राहायचा आग्रह केला. तेव्हा त्यांच्या आदराितथ्याचा
स्वीकार करत तो तीन िदवस तेथे रािहला.

5 चौथ्या िदवशी सकाळी लौकर उठून त्याने िनघायची तयारी सुरु
केली. पण मुलीचे वडील त्याला म्हणाले, “काही तरी खाऊन घ्या आिण
मगच िनघा.” 6 सासर ेजावयांनी एकत्र बसून न्याहारी केली. पुन्हा
मुलीचे वडील म्हणाले, “आता आजच्या िदवस राहा, आराम करा. मग
दपुारनतंर िनघा.” मग दोघांची जेवणे झाली. 7 लेवी जायच्या तयारीत
होता पण सासऱ्याच्या आग्रहामुळे पुन्हा त्याला एक रात्र मुक्काम वाढवावा
लागला.

8 पाचव्या िदवशी सकाळी लौकर उठून लेवी जायला िनघाला. पण
पुन्हा सासरा जावयाला म्हणाला, “न्याहारी करुन घ्या ताजेतवाने व्हा
दपुारपयर्ंत थांबा.” मग दोघांची जेवणे झाली.

9 लेवी, त्याची उपपत्नी आिण नोकर आता जायला िनघाले. पण
ितचे वडील म्हणाले, “आता तर अधंारुन आले आहे. िदवस मावळला.
रात्री इथेच राहा आिण सकाळी लौकर उठून आपल्या मागार्ला लागा.”

10 पण लेवीच्या मनातून आता ितथे मुक्काम करायचा नव्हता. आपली
गाढवे आिण उपपत्नी यांच्यासह तो िनघाला. वाटचाल करत तो यबूस
(म्हणजेच यरुशलेम) पयर्ंत आला. 11 यबूसरयर्ंत ते आले तेव्हा िदवस
मावळत आला होता. तेव्हा नोकर आपल्या मालकाला म्हणाला, “आज
रात्रीचा मुक्काम आपण या यबूसी लोकांच्या नगरात करु.”

12 पण हा लेवी मालक त्याला म्हणाला, “हे शहर आपल्याला परके
आहे. येथील लोक इस्राएल वंशाचे नाहीत. तेव्हा इथे राहायला नको.
आपण िगबा येथे जाऊ.” 13 तो पुढे म्हणाला, “चला तर, िगबा िंकवा
रामा यापकैी एखादे शहर गाठू त्यापकैी एका शहरात रात्र काढू.”

14 आिण ते सगळे पुढे िनघाले. िगबात िशरतािशरताच सूयार्स्त होत
होता. िगबा हा प्रदेश बन्यामीनच्या हद्दीत येत होता. 15 तेथे मुक्काम
करायच्या उद्देशाने ते त्या शहराच्या भर चौकात येऊन उभे रािहले. पण
कोणीच त्यांना रात्रीपुरता आसरा द्यायला पुढे आले नाही.

16 एक म्हातारा माणूस तेव्हा शेतावरुन शहराकडे परतत होता.
एफ्राइमच्या डोंगराळ भागात त्याचे घर होते. पण सध्या तो िगबा येथे
राहात होता. (िगबा मधील लोक बन्यामीनच्या वंशातील होते.) 17 या
वाटसरंुना पाहून त्याने िवचारले, “तुम्ही कोण? कुठुन आलात? कोठे
िनघालात?”

18 तेव्हा लेवीने उत्तर िदले, “मी यहूदा मधील बेथलहेमला गेलो होतो.
आता मी परत माझ्या घराकडे चाललो आहे. पण आज रात्री कोणीही
आम्हाला राहायला बोलावले नाही. एफ्राईमच्या डोंगराळ भागात अगदी
एका टोकाला मी राहातो. यहूदा बेथलहेमला गेलो होतो. आता घरी
िनघालो आहे. 19 गाढवासाठी दाणावरैण, तसेच आम्हा ितघांपुरते

खायचे प्यायचे िजन्नस आमच्या जवळ आहेत. तशी आम्हाला कशाची
जरुरी नाही.”

20 यावर तो म्हातारा माणूस म्हणाला, “माझ्या घरी तुम्ही खशुाल
मुक्कामाला येऊ शकता. काही लागले सवरले तर मी तुम्हाला देईन. पण
या चौकात मात्र रात्रीचे राहू नका.” 21 आिण त्याने त्या सवार्ंना आपल्या
घरी नेले. गाढवांना वरैण िदले. या ितघांनी हातपाय धुतले आिण
थोडेफार खाऊन घेतले.

22 हे सगळे मजेत गप्पागोष्टी करत बसले आहेत िततक्यात
गावातल्या काही वाह्यात गंुडांनी घराभोवती गदीर् केली. दार वाजवायला
सुरुवात केली. म्हाताऱ्या घरमालकावर ते ओरडू लागले. “तुझ्याकडच्या
पाहुण्याला बाहेर काढ. लैंिगक मौजमजेसाठी तो आम्हाला हवा आहे.”
असा एकच ओरडा त्यांनी चालवला.

23 म्हाताऱ्याने बाहेर येऊन गंुडांना िवनवले, “अर ेबाबांनो असे भलते
सलते करु नका. तो आज माझा पाहूणा आहे. असले दषु्ट पाप करु नका.
24 घरात माझी मुलगी आहे ती अजून कुमारी आहे. मी ितला व ह्या
माणसाच्या उपपत्नीला बाहेर काढून तुमच्या स्वाधीन करतो. त्यांचे
तुम्हाला काय हवे ते करा, परतंु या माणसाबरोबर असले भयकंर पाप
करु नका.”

25 पण ती माणसे काही केल्या ऐकेनात. शेवटी लेवीने आपल्या
उपपत्नीला बाहेर काढले आिण त्यांच्या हवाली केले. त्या गंुडांनी रात्रभर
ितला छळले. ितच्यावर बलात्कार केला आिण पहाटे ितला ितथे टाकून
िनघून गेले. 26 पहाटे ती कशीबशी त्या घरात आपल्या धन्याजवळ
आली आिण पुढच्या दाराशीच पडली उजाडेपयर्ंत ती तशीच ितथे होती.

27 सकाळी लेवी जायच्या तयारीसाठी म्हणून लवकर उठला. बाहेर
पडायला म्हणून त्याने दार उघडले तर बाहेर ती पडली होती. ितचा हात
उंबरठ्यावर पडला होता. ती त्याच्या दारात पडलेली त्याची उपपत्नी
होती. 28 “चल ऊठ, आता जायचे आहे” असे तो ितला म्हणाला. पण
ती कुठून उत्तर देणार? ती केव्हाच गतप्राण झाली होती.
त्याने ितला गाढवावर लादले आिण तो घरी िनघाला. 29 घरी

पोहोंचल्यावर सुरीने त्याने ितचे बारा तुकडे केले इस्राएलच्या सवर्
प्रदेशात त्याने ते पाठवून िदले. 30 जो तो हे पाहून म्हणाला,
“इस्राएलमध्ये कधीच असे घडले नव्हते. िमसर सोडल्यापासून
आजतागायत असे झालेले कधीच आम्ही पािहले नाही. तेव्हा यावर नीट
िवचार करुन, व चचार् करुन. काय करायचे ते सांगा.”

इस्राएलइस्राएल आिणआिण बन्यामीबन्यामी यांच्यामध्ययांच्यामध्येे ययुधु्दध्द

तेव्हा इस्राएलमधील लोक िमस्पा येथे परमेश्वरासमोर गोळा
झाले. िगलादमधील लोकांसह झाडून सवर् लोक हजर होते.
2 इस्राएलाच्या सवर् वंशातील विडलधाऱ्या मडंळीनी या

सभेत आपापल्या जागा घेतल्या. चार लाखांचे सनै्य तलवारी घेऊन
सज्ज होते. 3 इस्राएल लोक िमस्पा येथे जमा झाल्याची बातमी बन्यामीन
लोकांच्या कानावर आली. आता ही भयकंर घटना घडली कशी याची
इस्राएलांनी िवचारणा सुरु केली.

4 तेव्हा त्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या बाईचा नवरा सवर् हकीकत
सांगू लागला. तो म्हणाला, “बन्यामीनांच्या अखत्यारीतील िगबा येथे मी
आिण माझी उपपत्नी रात्रीच्या मुक्कामासाठी रािहलो. 5 रात्री तेथील
लोकांनी आम्ही उतरलो होतो त्या घराला गराडा घातला. त्यांना माझा
जीव घ्यायचा होता. त्यांनी ितच्यावर बलात्कार केला आिण ती मेली. 6

तेव्हा ितला येथपयर्ंत आणून मी ितचे तुकडे केले आिण तुम्हाला ते सवर्
प्रांतात एकेक पाठवून िदले. बन्यामीनी लोकांनी िकती अघोर पाप केले
आहे हे कळावे म्हणून आपल्या वाटणीच्या बारा भागात ते मी पाठवले.
7 तेव्हा इस्राएलच्या लोकहो, तुम्हीच सांगा. आता आपण कोणते
पाऊल उचलायचे ते ठरवा.”

8 तेव्हा सवर् जण एकिदलाने उठून उभे रािहले आिण एकमुखाने
म्हणाले, “आता मागे िफरणे नाही. या कृत्याचा बदला घेतल्याखेरीज
कोणीही घराचे तोंड पाहणार नाही. 9 आता असे करु िगबातील
लोकांना धडा िशकवण्यासाठी आधी िचठ्ठ्या टाकून परमेश्वराचा कौल
घेऊ. 10 मग सवर् इस्राएल वंशातील शभंर पुरुषामागे दहा. हजारामागे
शभंर आिण दहा हजारातून हजारजण िनवडू. ते सनै्याला रसद
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पोचवतील. आपले सनै्य बन्यामीनांच्या िगबा शहरावर तुटून पडेल. या
बेशरम कृत्याबद्दल त्यांचे पािरपत्य करील.”

11 याबद्दल एकमत होऊन सवर् इस्राएल लोक िगबा शहरापाशी जमा
झाले. आपण काय करायला िनघालो आहोत याबद्दल त्यांचे एकमत
होते. 12 त्यांनी बन्यामीन लोकांकडे संदेश पाठवला की तुमच्यापकैी
काही जण या अधम, लािजरवाण्या कृत्याला जबाबदार आहेत. 13 तेव्हा
त्यांना िगबा शहरातून बाहेर काढून आमच्या हवाली. करा.
ते लोक आम्हाला द्या म्हणजे आम्ही त्यांना ठार मारु, इस्राएलींमधून

ही कीड नाहीशी केली पािहजे. 14 पण इस्राएल मधील आपल्या
भाऊबदंांच्या या दतूाचे म्हणणे बन्यामीनांनी ऐकले नाही. 15 आिण
बन्यामीनच्या वंशातील लोकांनी आपली शहर ेसोडली आिण ते िगबा
शहराकडे इस्राएलींशी लढण्यासाठी गेले. 16 बन्यामीनांकडे यधु्दाचे
खास प्रिशक्षण घेतलेले सव्वीस हजारांचे सनै्य होते. िशवाय िगबाचे
सातश ैसिैनक होते.

17 याखेरीज सातशे िनवडक डावखरु ेसिैनक होते. त्यांचे विैशष्ट्य
असे की गोफणीने अचूक नेमबाजी करण्यात त्यांचा हात धरणार ेकुणी
नव्हते. 18 बन्यामीन वगळता, इस्राएल लोकांच्या सवर् टोळ्यांनी चार
लाख लढवय्ये जमा केले त्या चार लाखांपकैी प्रत्येकाकडे तलवारी
होत्या त्यातील प्रत्येक जण प्रिशिक्षत सिैनक होता.

19 हे इस्राएल लोक बेथेल येथे गेले बन्यामीनांवर आपल्यापकैी कोणी
आधी हल्ला करावा याबाबत त्यांनी परमेश्वराचा कौल घेतला. 20 दसुऱ्या
िदवशी पहाटे इस्राएलांनी िगबा समोर तळ ठोकला. 21 सवर् तयारीिनशी
बन्यामीनांवर हल्ला करायला ते िगबा नगराशी चालून गेले. 22

बन्यामीनांचे सनै्य त्यांच्यावर हल्ला करायला बाहेर पडले. लढाईच्या
पिहल्या िदवशी त्यांनी इस्राएलांच्या बावीस हजार जणांना ठार केले.

23 यावर इस्राएल लोकांनी संध्याकाळ होईपयर्ंत परमेश्वराची करुणा
भाकली. आपल्याच बांधवांवर पुन्हा हल्ला करावा का, अशी त्यानी
िवचारणा केली.
परमेश्वराने त्यांना पुन्हा िनधार्राने चालून जाण्यास सांिगतले तेव्हा

एकमेकांना धीर देत आदल्या िदवसाप्रमाणेच ते बन्यामीनांवर चाल
करुन गेले. 25 लढाईच्या दसुऱ्या िदवशी दोन्ही सनै्ये एकमेकांना
िभडली. 26 बन्यामीनांनी इस्राएलांचा हल्ला परतवला आिण त्यांनी
आणखी अठरा हजार माणसांना ठार मारले. यधु्दात कामी आलेले सवर्
सिैनक चांगले तरवारबहाद्दर होते. 27 पुन्हा सवर् इस्राएल लोक बेथेल
येथे आले. तेथे बसून त्यांनी रडकंुडूला येऊन परमेश्वरापुढे गाऱ्हाणे
मांडले. िदवसभर त्यांच्यापकैी कोणीही अन्न घेतले नाही. परमेश्वाला
यज्ञापर्णे आिण शांित अपर्णे वािहली.

28 इस्राएल लोकांनी परमेश्वराला प्रश्न िवचारला (त्या काळी
परमेश्वराच्या कराराचा कोश बेथेल येथे होता)

29 अहरोन पुत्र एलाजार याचा मुलगा िफनहास हा तेव्हा याजक
होता. इस्राएलांनी िवचारले. “बन्यामीन आमचे बांधवच आहेत. पुन्हा
आम्ही त्यांच्यावर चाल करुन जावे की ही लढाई संपुष्टात आणावी?”
परमेश्वराने सांिगतले, “चाल करुन जा. उद्या मी तुमच्या हातून त्यांचा
पराभव करवतो.” 30 मग इस्राएलांनी काही जणांना िगबा शहराभोवती
िवखरुन दबा धरुन बसायला सांिगतले. अशी मांडणी केल्यावर ितसऱ्या
िदवशी पूवीर्प्रमाणेच ते िगबावर हल्ला करायला चाल करुन गेले. 31

बन्यामीनांचे सनै्यही िगबा शहराबाहेर पडून इस्राएलींसमोर यधु्दाला
सामोर ेआले. यावर इस्राएल लोकांनी एकाएकी लढाईतून पाठ िफरवली
आिण ते पळ काढू लागले. बन्यामीन त्यांचा पाठलाग करत त्यांना ठार
मारण्यासाठी त्यांच्या मागे गेले. या यकु्तीने इस्राएल लोकांनी बन्यामीन
सनै्याला आपल्या शहरापासून पार दरूवर पळवत नेले.
बन्यामीनांनी पूवीर् प्रमाणेच या हल्लात इस्राएलाचे सनै्य कापून

काढायला सुरुवात केली. रस्त्यात, शेतात अशी जवळपास तीस माणसे
त्यांनी ठार केली. येथून एक रस्ता बेथेल शहराकडे आिण एक िगबाकडे
जात होता. 32 पूवीर्प्रमाणेच आपला जय होत आहे असे बन्यामीनांना
वाटले.
इस्राएल पळ काढत होते. पण ती त्यांची एक चाल होती. बन्यामीनांना

शहरापासून लांब रस्त्यावर यायला लावायचे असा त्यांचा डाव होता.
प्रथम यहूदाने जावे असे परमेश्वराने सांिगतले. 33 असे करत ते बआल-
तामार येथे थांबले. िगबाच्या पिश्चमेला काही इस्राएल लपून रािहले होते.

त्यांनी िगबावर हल्ला केला. 34 इस्राएलच्या दहाहजाराच्या िनवडक
सनै्याने िगबावर चढाई केली. तेथे चांगलेच तंुबळ यधु्द झाले. या भीषण
हल्ल्याची बन्यामीनांना आधी जराही चाहूल लागली नव्हती.

35 परमेश्वराने इस्राएलांकडून बन्यामीनाचा पाडाव करवला.
त्यािदवशी बन्यामीनांचे पचंवीस हजार एकशे सिैनक लढाईत कामी
आले. ते सवर् चांगले खदें लढवय्ये होते. 36 तेव्हा आपण हरलो आहोत
हे बन्यामीनांच्या लक्षात आले.
इस्राएल लोकांचे सनै्य आता मागे हटले. कारण गिनमी काव्याने छापा

घालण्यावर त्यांची िभस्त होती. त्यांची माणसे िगबा येथे लपून बसली
होती. 37 दडून रािहलेले लोक िगबात घुसले आिण त्यांनी शहरातील
एकूण एक सवार्ना तलवारीने कापून काढले. 38 हे काम झाल्यावर मोठ्ठा
धूर करायचा असे त्यांचे ठरले होते. धुराचा लोट पाहून काम फत्ते
झाल्याचे बाकी इस्राएलांना कळेल असा संकेत ठरला होता.

39 बन्यामीनांनी इस्राएलांच्या तीस सिैनकांना मारले तेव्हा त्यांना
वाटले आपली दरवेळेप्रमाणेच जीत होत आहे. पण मग त्यांनी शहरातून
धूराचा लोट येताना पािहले. मागे पाहतात तर सवर् शहरात आग
लागलेली. इस्राएल सनै्याने पळ थांबवला. पाठ िफरवून ते यघु्दाला
िभडले. बन्यामीनी लोक घाबरले भयंकर संकटाची आत्ता कुठे त्यांना
कल्पना आली.

42 त्यांनी इस्राएलांच्या तावडीतून सुटका करुन घेऊन पळ काढला.
वाळवंटाच्या िदशेने ते पळू लागले पण लढाईतून त्यांची सुटका होईना.
आता शहरांतून इस्राएल लोक बाहेर पडले आिण त्यांचा धुव्वा उडवला.
43 बन्यामीनांना वेढा घालून त्यांना कोंडीत पकडले. अशाप्रकार ेसवर्
बाजंूनी हरैाण करुन, िगबाच्या पूवेर्ला त्यांना पुणर् नेस्तनाबूत करुन
टाकले. 44 बन्यामीनांचे अठरा हजार खदें योध्दे या लढाईत मरण
पावले.

45 जे वाचले त्यांतील काही िरम्मोन खडकाकडे पळून गेले. पण या
वाटेवर इस्राएल लोकांनी त्यांचे पाच हजार सिैनक िटपले. िगदोमपयर्ंत
त्यांनी पाठलाग चालूच ठेवला. या िठकाणी आणखी दोन हजार जणांना
ठार मारले.

46 या िदवशी बन्यामीनांची पचंवीस हजार माणसे मारली गेली.
लढाईत त्यांनी शौयर् गाजवले. 47 पण बन्यामीनांची सहाशे माणसे
वाळवंटात िनसटून गेली. ती पळ काढून िरम्मोन खडकापयर्ंत पोचली
आिण ितथे त्यांनी चार मिहने तळ देला. 48 इस्राएल लोकांनी
बन्यामीनाच्या प्रदेशात िफरुन तेथील प्रत्येक गावातील एकूणएक
लोकांना ठार केले. सवर् शहर ेभस्मसात केली.

उरलउरलेेल्याल्या बन्यामीनबन्यामीन पुरुषांच्यापुरुषांच्या लग्नाचालग्नाचा प्रश्नप्रश्न

आपल्यापकैी कोणीही बन्यामीनांना आपल्या मुली द्यायच्या
नाहीत अशी इस्राएल लोकांनी िमस्पा येथे प्रितज्ञा केली
होती.

2 इस्राएल लोक मग बेथेल येथे गेले. संध्याकाळपयर्ंत ते ितथे
परमेश्वरासमोर बसून रािहले. द:ुखाने ते मोठमोठ्याने ओरडत होते. 3 ते
म्हणाले, “परमेश्वरा. तूच आमचा इस्राएलांचा परमेश्वर आहेस.
आमच्यावर हे भयकंर संकट का ओढवावे? आज आमच्यातला एक वंश
का बर ेनष्ट व्हावा?”

4 दसुऱ्या िदवशी सकाळी त्यांनी एक वेदी बांधली आिण यज्ञापर्णे,
शांित अपर्णे केली. 5 या मेळाव्याला हजर नाही असा इस्राएलांपकैी
कुठला वंश आहे का अशी चौकशी त्यांनी सुरु केली. िमस्पा येथे या
मेळाव्याला जे कोणी येणार नाहीत अशांचा वध केला जाईल अशी गभंीर
प्रितज्ञा त्यांनी केली होती म्हणून त्यांनी कसोशीने हा शोध सुरु केला.

6 आपल्या बन्यामीन बांधवांबद्दल त्यांना पुन्हा एकदा वाईट वाटले. ते
म्हणाले, “इस्राएलांचा एक वंश आज जवळपास नष्ट झाला आहे. 7

बन्यामीनांना आपल्या मुली द्यायच्या नाहीत अशी आपण परमेश्वरासमोर
प्रितज्ञा केली आहे. मग उरलेल्या बन्यामीन पुरुषांची लग्रे व्हायची
कशी?”

8 पुढे ते म्हणाले, “िमस्पा येथे आज इस्राएलाच्या कोणत्या वंशाची
गरैहजेरी आहे? येथे जमलेल्यात एक कोणीतरी िदसत नाहीत एवढे
खर!े” मग त्यांच्या लक्षात आले की याबेश-िगलाद या शहरातून कोणीही
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आलेले नाही. 9 त्यांनी सवार्ंची मोजदाद करुन याबेश-िगलाद मधून
कोणीही न आल्याची खात्री करुन घेतली. 10 आिण इस्राएल लोकांनी
बाराहजारांचे सनै्य याबेश-िगलादवर पाठवले. त्यांनी सनै्याला हुकूम
केला, “तेथे जा आिण प्रत्येकाला तलवारीने कापून काढा अगदी बायका
मुलांना सुध्दा सोडू नका. 11 हे तुम्ही केलेच पािहजे. त्यांच्यातील
कोणीही पुरुष िशल्लक राहता कामा नये आिण अिववािहत कुमािरका
वगळता सवर् िस्त्रयांनाही ठार करा.” सिैनकांनी या आदेशाची
अमलबजावणी केली. 12 या बाराहजार सिैनकांना याबेश-िगलादमध्ये
चारशे तरुण कुमािरका आढळल्या त्यांना त्यांनी कनानातील िशलो
येथील छावणीत आणले.

13 मग इस्राएल लोकांनी िरम्मोन खडकाजवळ राहात असलेल्या
बन्यामीन लोकांना िनरोप पाठवून शांतीचा संदेश िदला. 14 त्यामुळे ते
इस्राएलमध्ये परत आले. इस्राएल लोकांनी याबेश-िगलादमधील मुलींशी
त्यांची लग्ने लावून िदली. पण तरीही मुली कमीच पडल्या.

15 इतर वंशांपासून परमेश्वराने त्यांना अशाप्रकार ेवेगळे केले म्हणून
इस्राएल लोकांना या बन्यामीनांिवषयी फारच वाईट वाटले. 16

इस्राएलच्या विडलधाऱ्यांना वाटले, “बन्यामीनांच्या सवर् िस्त्रया तर
मारल्या गेल्या मग आता या मागे रािहलेल्या काही बन्यामीनांची लग्ने
व्हायची कशी? 17 त्यांचा वंश पुढे चालू रािहला पािहजे. त्यांचे संसार
पुढे चालू रािहले नाहीत तर हा इस्राएल लोकांचा वंशच खुटेंल. 18 पण
आपण तर आपल्या मुलींची लग्ने त्यांच्याशी लावून देऊ शकत नाही ‘जो
कोणी आपली मुलगी बन्यामीनाला देईल तो शािपत असो’ अशी आपण
शपथ वािहली आहे. 19 यातून एक मागर् आहे. िशलो नगरात दरवषीर्

परमेश्वराचा उत्सव असतो. तो आता आलाच आहे.” (िशलोह हे नगर
बेथेलच्या उत्तरलेा, बेथेलहून शखेमकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पूवेर्ला
आिण लबोनाच्या दिक्षणेला वसलेले आहे.)

20 तेव्हा आपल्याला सुचलेली यकु्ती विडलधाऱ्यांनी बन्यामीन
लोकांना सांिगतली. ते म्हणाले, “तुम्ही द्राक्षमळ्यात लपून बसा. 21 या
उत्सवात िशलोहच्या तरुण मुली नृत्य करायला येतील. ितकडे लक्ष ठेवा
त्या आल्या की बाहेर पडा आिण यातील एकेकीला पळवा मग आपल्या
प्रांतात जाऊन त्यांच्याशी लग्न करा. 22 यामुलींचे बाप िंकवा भाऊ
आमच्याकडे तक्रारी घेऊन येतील पण आम्ही म्हणू. ‘बन्यामीनांिवषयी
सहानुभूती बाळगा. करु द्या त्यांना लग्न. त्यांनी मुली नेल्या खऱ्या पण
यधु्द तर केले नाही आपल्याशी. िशवाय यात आपली शपथ मोडायचे
पापही लागत नाही. कारण मुलींना त्यांनी आपणहून नेले. आम्ही मुली
देणार नाही अशी तुमची प्रितज्ञा होती. ितला धक्कालागलेला नाही. तुम्ही
कोठे आपल्या मुलींची त्यांच्याशी लग्ने लावून िदलीत? बन्यामीनांनीच
त्यांना तुमच्यातून उचलून नेले. तेव्हा तुमची शपथ मोडलेली नाही.’”

23 बन्यामीनांनी तात्काळ तसे केले. मुलींचे नृत्य चाललेले असताना
प्रत्येकाने स्वतःसाठी एकेक मुलगी घेतली आिण आपल्या प्रांतात
परतले. त्यांच्याशी लग्न केले. आपल्या प्रदेशात त्यांनी नगर ेवसवली
आिण तेथे ते राहू लागले. 24 मग इस्राएल लोकही आपापल्या प्रदेशात,
कुळात, घरोघरी परतले.

25 त्या काळी त्यांच्यावर कोणी राजा राज्य करत नव्हता. त्यामुळे
ज्याला जे योग्य वाटेल ते तो करी.
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रूथरूथ

यहयहूूदामध्यदामध्येे ददुषु्काळष्काळ

फारपूवीर् शास्त्यांच्या अमदानीत एकदा दषु्काळ पडला आिण
अन्नधान्याची टंचाई िनमार्ण झाली. तेव्हा अलीमलेख नावाचा
गृहस्थ आपली बायको आिण दोन मुले यांच्यासह यहूदा

बेथलेहेम सोडून मवाब या डोंगराळ प्रांतात राहायला आला. 2 त्याच्या
बायकोचे नाव नामी आिण मुलांची नावे महलोन आिण िखल्योन अशी
होती. हे लोक बेथलेहेम यहूदातील एफ्राथा कुळातील होते. मवाबात
येऊन ते राहू लागले.

3 पुढे अलीमलेख वारला आिण त्याची बायको नामी व दोन मुले मागे
रािहली. 4 नामीच्या मुलांनी मवाबातील दोन मुलींशी लग्ने केली.
एकाच्या बायकोचे नाव होते अपार् आिण दसुरीचे नाव रूथ. जवळपास
दहा वषर् ते ितथे रािहले. 5 आिण महलोन व िखल्योन दोघेही मरण
पावले.नामी ितचा नवरा आिण मुल ंयांच्यावाचून एकटीच रािहली.

नामीनामी स्वगृहीस्वगृही परततातपरततात

6 यहूदात आता दषु्काळ रािहलेला नाही परमेश्वर आपल्या लोकांच्या
मदतीला धावून आला आहे, आिण त्याने त्यांना अन्न पुरवलेले आहे असे
मवाबात नामीच्या कानालर आले. तेव्हा ितने घरी परत जायचे ठरवले
ितच्या सुनाही ितच्याबरोबर जायला तयार झाल्या. 7 तेव्हा त्या ज्या
िठकाणी राहात होत्या ते िठकाण सोडून त्या यहूदाला परत जायला
िनघाल्या.

8 तेव्हा नामीने आपल्या सुनांना सांिगतले, “तुम्ही आपल्या माहेरी
परत जा. मला आिण माझ्या मुलांना तुम्ही प्रेम िदलेत. तुम्ही जशा
आमच्याशी दयाळू आिण प्रेमळ रािहलात तसाच परमेश्वर ही तुमच्याशी
राहो. 9 परमेश्वर कृपेने तुम्हाला नवरा, सुखाचे घरदार िमळो” एवढे
म्हणून नामीने त्यांचे चंुबन घेतले आिण ितघींना रडू कोसळले.

10 “आम्हाला तुमच्याबरोबर आिण तुमच्याच लोकात यायचे आहे”
असे त्या दोघी नामीला म्हणू लागल्या.

11 पण नामी त्यांना म्हणाली, “नाही मुलींनो तुम्ही आपापल्या घरी
जा. माझ्याबरोबर येऊन तरी काय फायदा? मी ही अशी. माझ्या पोटी
आणखी मुलगे नाहीत.नाहीतर तुम्ही त्यांच्याशी लग्न केले असते. 12

तेव्हा तुम्ही परत गेलेले बर.े पुन्हा लग्न करायचेही माझे वय रािहले नाही
आिण अजून माझे लग्न झाले तरी त्याचा तुम्हाला काय उपयोग? मला
अगदी या घटकेला िदवस राहून दोन मुले झाली तरी काय फायदा? 13

ते वाढून लग्नाचे होई पयर्ंत तुम्हाला थांबावे लागेल. पितप्राप्तीसाठी मी
तुम्हाला एवढे थांबवून ठेवू शकत नाही. माझ्या मनाला त्यामुळे फार
यातना होतील. आधीच मी खूप सोसले आहे. परमेश्वराने माझी खूप
परीक्षा पािहली आहे.”

14 पुन्हा एकदा त्यांना रडू फुटले, मग अपार्ने चंुबन घेऊन नामीचा
िनरोप घेतला. पण रूथ मात्र ितला िबलगली.

15 नामी ितला म्हणाली, “तुझी जाऊ बघ कशी आपल्या लोकांत,
आपल्या देवाकडे गेली, तूही तसेच केले पािहजेस.”

16 पण रूथ हटून बसली आिण म्हणाली, “तुम्हाला सोडून जायची
माझ्यावर जबरदस्ती करू नका. मला माहेरी जायला लावू नका.मी
तुमच्याबरोबर येईन. िजथे तुम्ही जाल ितथे मी येईन. िजथे तुम्ही पथारी
टाकाल ितथेच मीही पडेन. तुमचे लोक ते माझे लोक. तुमचा देव तो
माझा देव. 17 तुम्ही िजथे मराल, ितथेच मी ही मरने. िजथे तुम्हाला
ितथेच मला पुरावे. हा शब्द मी पाळला नाही तर परमेश्वराने मला खशुाल
िशक्षा करावी. आता आपली ताटातूट फक्त मरणानेच.”

घरीघरी परततातपरततात

18 रूथचा आपल्या बरोबरच यायचा िनधार्र आहे हे पािहल्यावर
नामीने ितचे मन वळवायचा प्रयत्न सोडून िदला. 19 त्या दोघी मजल
दरमजल करत बेथलेहेमपयर्ंत आल्या. त्यांना पाहून बेथलेहेममधील
लोकांना एकदम भरून आले. “ही नामी की काय” असे ते म्हणू लागले.

20 पण नामी म्हणाली, “मला नामी (आनदंी) का म्हणता?
‘मारा’(म्हणजे कष्टी द:ुखी)म्हणा. सवर्शिक्तमान देवाने मला फार द:ुख
िदले आहे. 21 येथून मी गेले तेव्हा सवर् काही माझ्याकडे पुष्कळ
होते.आता परमेश्वराने मला िरकाम्या हाताने परत आणले आहे.
परमेश्वरानेच मला द:ुखी केले. तेव्हा मला ‘आनदंी’ कशाला म्हणता?
सवर्शिक्तमान देवाने मला फार वाईट िदवस दाखवले.”

22 अशा प्रकार ेसातूच्या िपकाच्या हगंामाच्या सुरूवातीला नामी
आिण ितची मवाबातील सून रूथ या दोघी मवाबातून बेथलेहेम यहूदा
येथे परतल्या.

रूथरूथ आिणआिण बवाजबवाज यांचीयांची भभेेटट

बेथलेहेममध्ये बवाज नावाचा एक श्रीमतं गृहस्थ राहात असे.
तो अलीमलेखच्या कुळातला म्हणजे नामीचा जवळचा
नातलगच होता.

2 एकदा रूथ नामीला म्हणाली, “मी आज शेतावर जाऊ का? कोणी
दयाळू माणूस भेटला तर त्याच्या शेतात रािहलेले धान्य वेचून आणीन.”

3 नामीने ितला बर ंम्हणून अनुमती िदली.
रूथ शेतावर गेली कापणी करणाऱ्यांच्या मागे िफरत उरले सुरले धान्य

ती वेचू लागली योगायोग असा की हे शेत अलीमलेखाचा नातेवाईक
बवाज याच्याच मालकीचे होते.

4 थोडया वेळाने बवाज बेथलेहेमहून शेतावर आला. परमेश्वर
तुमच्याबरोबर असो असे म्हणून त्याने आपल्या मजुरांचा समाचार
घेतला. मजुरांनीही परमेश्वर तुमचे भले करो असे म्हणून त्याचे उलट
अिभष्टिंचतन केले.

5 मजुरांवर देखरखे करणाऱ्या मुकादमाजवळ मग बवाजने ही मुलगी
कोण म्हणून चौकशी केली.

6 मुकादम म्हणाला, “नामीबरोबर मवाबातून आलेली तरूण स्त्री ती
हीच. 7 ती आज सकाळी इथे आली आिण कापणी करणाऱ्यांच्या मागून
धान्य वेचायची परवानगी ितने मािगतली. सकाळपासून ती येथे
आहे.ितचे घर त्या ितकडे आहे.”

8 हे ऐकून बवाज ितला म्हणाला, “मुली, माझ्या शेतात राहून
तुझ्यासाठी धान्य गोळा कर. दसुऱ्या कोणाच्या शेतावर जायची तुला
गरज नाही. इथल्या कामावरच्या बायकांना धरून. 9 त्यांच्या मागोमाग
जा. तुला त्रास द्यायचा नाही असे मी माझ्या माणसांना बजावले आहे.
तहान लागेल तेव्हा या लोकांसाठी पाणी भरून ठेवले आहे त्यातूनच पी.”

10 रूथने यावर बवाजला वाकून अिभवादन केले अिण ती म्हणाली,
“माझ्याकडे तुमचे लक्ष गेले हे आश्चयर्च म्हणायचे, मी खर ेतर परकी बाई
पण तुम्ही माझ्यावर मोठीच दया केलीत.”

11 बवाज ितला म्हणाला, “तू आपल्या सासूला कशी मदत करतेस हे
मी ऐकले आहे. आपला नवरा वारल्यावरही तू ितला धरून रािहली
आहेस. आपले आई वडील आपला देश सोडून तू इथे, या देशात
आलीस.इथले लोक तुला परकेच,पण तू आलीस, 12 तुझ्या या
वागणकुीचे तुला चांगले फळ िमळेल. इस्राएलाचा परमेश्वर देव तुझ्यावर
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कृपादृष्टी ठेवील. त्याच्या आश्रयाला तू आली आहेस तेव्हा तो तुझा
सांभाळ करील.”

13 रूथ म्हणाली, “माझ्यावर तुमची मोठीच कृपा आहे. मी िनव्वळ
एक दासी, तुमच्या नोकराएवढीही माझी लायकी नाही. असे असूनही
गोड बोलून तुम्ही माझ्या मनावर फंुकर घातली आहे.”

14 जेवायची वेळ झाली तेव्हा बवाज रूथला म्हणाला, “चल, थोडी
भाकर आमच्या बरोबर खाऊन घे. या रसात बुडवून खा.”
तेव्हा रूथ सवर् मजुरांबरोबर बसली. बवाजने ितला हुरडाही िदला.

ितने पोटभर खाल्ले. अगदी ताटात उरपेयर्ंत खाल्ले. 15 मग ती उठली
आिण रािहलेले धान्य गोळा करू लागली.
बवाज आपल्या मजुरांना म्हणाला, “कापलेल्या पेंढ्यां मधूनही रूथला

धान्य गोळा करू द्या आडकाठी करू नका. 16 तसेच मुद्दाम ितच्यासाठी
दाणे भरलेली कणसेही टाकत जा. ितला हवे तेवढे घेऊ द्या,पुर ेम्हणू
नका.”

नामीनामी बवाजबद्दलबवाजबद्दल ऐकतऐकतेे

17 रूथ संध्याकाळपयर्ंत शेतात होती. गोळा केलेल्या धान्याची ितने
झोडणी केली. भुश्श्यातून दाणे बाहेर काढले. अधार् बुशेले सातू िनघाले.
18 घरी आणून ितने ते सासूला दाखवले. उरलेले दपुारचे जेवणही ितला
िदले.

19 सासूने ितला िवचारले, “कुठून एवढे धान्य गोळा केलेस? काम
कोठे केलेस? तुझी दखल घेणाऱ्याचे भले होवो.”

20 मग रूथने ितला सवर् हकीकत सांिगतली. बवाज नावाच्या
माणसाकडे आपण काम केल्याचे ितने सांिगतले. नामी सुनेला म्हणाली,
“परमेश्वर त्याचे भले करो. मेलेल्यांना आिण हयात असलेल्यांना दया
दाखवायचे त्याने चालू ठेवलेले आहे.”
बवाज आपल्या नातेवाईकांपकैी असून आपला त्राता असल्याचे ितने

रूथला सांिगतले.
21 तेव्हा रूथ म्हणाली, “त्याने मला पून्हा यायला सांिगतले आहे.

कापणी होईपयर्ंत मजुरांबरोबर राहून धान्य गोळा कर असे तो म्हणाला
आहे.”

22 नामी आपल्या सुनेला म्हणाली, “त्याच्याच कडल्या बायकांबरोबर
तू शेतात गेलीस तर बर.े इतर कुठे गेलीस तर पुरूषांचा तुला उपद्रव
होईल.” 23 अशा प्रकार ेरूथ बवाजकडे ितथल्या बायकांबरोबर काम
करत रािहली. सातूचा हगंाम संपेपयर्ंत ितने धान्य गोळा केले. पुढे
गव्हाच्या हगंामातही ती तेथे जात रािहली. अशा तऱ्हेने ती आपल्या
सासूबरोबर म्हणजे नामी बरोबरच रािहली.

धान्याचधान्याचेे खळखळेे

काही िदवसांनी रूथची सासू नामी रूथला म्हणाली, “मुली,
आता मला तुझ्यासाठी नवरा आिण चांगले घर शोधून
काढायला हवें. त्यातच तुझे भले आहे. 2 बवाज त्यासाठी

योग्य आहे तो आपला जवळचा आप्तच आहे. त्याच्याकडच्या कामकरी
बायकांबरोबर तू काम केले आहेस. आज रात्री तो खळ्यात मळणीसाठी
मुक्कामाला असेल. 3 त न्हाऊन माखून तयार हो. चांगले ठेवणीतले
कपडे घाल आिण रात्री खव्व्यावर जा. बवाजचे जेवणखाण होईपयर्ंत
त्याच्या नजरलेा पडू नको. 4 जेवण झाल्यावर तो िवश्रांती घ्यायला
आडवा होईल. लक्ष असू दे म्हणजे तो कुठे आहे ते तुला कळेल. तेव्हा तू
पुढे हो आिण त्याच्या पायावरचे पांधरूण काढून ितथेच त्याच्याजवळ
पड लगेच काय करायचे ते तोच मग तुला सांगेल.”

5 तेव्हा रूथने सासूच्या म्हणण्याप्रमाणे वागायचे कबूल केले.
6 ती खव्व्याकडे गेली. सासूने सांिगतले होते त्याप्रमाणे वागली. 7

जेवणखाण झाल्यावर बवाज समाधानाने सुस्तावला. धान्याच्या
राशीजवळच झोपायला गेला. तेव्हा अिजबात चाहूल लागू न देता रूथ
ितथे गेली आिण त्याच्या पायावरचे पांघरूण ितने दरू सारले. मग त्याच्या
पायाशी पडून रािहली.

8 मध्यरात्रीच्या सुमाराला बवाज झोपेतच कुशीवर वळला आिण
जागा झाला. आपल्या पायाजवळ एका बाईला पाहून तो डचकला. 9 ती
कोण, काय हे त्याने िवचारले.

ती म्हणाली, “मी रूथ तुमची दासी. तुम्ही आपले पखं माझ्यावर पसरा
तुम्हीच माझे त्राते आहात.”

10 तेव्हा बवाज म्हणाला, “परमेश्वर तुझे भले करो. माझ्यावर तुझ्या
प्रेमाची पाखर तू घातली आहेस. तू नामीशी आधी वागलीस त्यापेक्षाही
भलेपणाने तू माझ्याशी वागते आहेस. तू तूझ्या जोगा गरीब, श्रीमतं अशा
कोणत्याही तरूण मनुष्याबरोबर गेली असतीस. पण तू तसे केले नाहीस.
11 तेव्हा आता घाबरू नकोस. तू म्हणशील तसे मी करतो. तू एक
चांगली बाई आहेस हे गावातील लोकांना ठाऊक आहे. 12 िशवाय, मी
तुमचा जवळचा नातलग आहे हेही खर.े पण माझ्याहीपेक्षा जवळचा असा
तुमचा एक आप्त आहे. 13 आजची रात्र तू इथेच राहा. तो तुला मदत
करतो का ते मी सकाळी त्याला िवचारून बघतो. तो तयार झाला तर
उत्तमच. पण त्याने नकार िदला तर परमेश्वरची शपथ मी तुझ्याशी लग्न
करीन. अलीमलेखची गेलेली जमीन तुम्हाला परत िमळवून देईन तेव्हा
सकाळपयर्ंत इथेच थांब.”

14 त्याप्रमाणे रूथ सकाळपयर्ंत बवाजच्या पायाजवळ पडून रािहली.
फटफटायच्या आधीच अजून अधंार असतानाच लोक एकमेकांना
ओळखायला लागण्यापूवीर्च ती उठली.
बवाज ितला म्हणाला, “कालची रात्र तू इथे होतीस हे कोणाला कळू

द्यायचे नाही.” 15 पुढे तो म्हणाला, “तू पांघरलेला रूमाल काढ आिण
समोर पसर.”
ितने तो पसरल्यावर त्याने एक बुशेल माप सातू त्यात टाकले. ितच्या

सासूसाठी ती भेट होती. नीट गाठोडे बांधून त्याने ते ितच्या हवाली
केले.मग तो शहरात िनघून गेला.

16 रूथ सासूकडे गेली. सासूने दाराशी येऊन कोण आहे ते पािहले.
रूथने घराते येऊन बवाज बरोबर जे जे घडले ते सांिगतले. 17 ती

म्हणाली, “त्याने तुमच्यासाठी भेट म्हणून हे सातू िदले आहे. िरकाम्या
हाताने तुमच्याकडे यायचे नाही असे त्याने मला बजावले.”

18 नामी म्हणाली, “मुली, पुढे काय होणार आहे हे आपल्याला
कळेपयर्ंत धीर धर. अगंावर घेतलेले काम पार पडेपयर्ंत तो स्वस्थ
बसणार नाही. िदवस मावळायच्या आतच काय ते आपल्याला कळेल.”

बवाजबवाज आिणआिण ददुसुरासरा आप्तआप्त

बवाज मग वेशीजवळ चावडीपाशी गेला. तो नातलग िदसेपयर्ंत
ितथे थांबला. त्याला पािहल्यावर बवाजने त्याला प्रेमाने
बोलावले. आिण जवळ बसायला सांिगतले, तो माणूस आला

आिण बवाजच्या जवळ बसला.
2 बवाजने मग काही साक्षीदांरानाही गोळा केले. गावातील दहा ज्येष्ठ

मडंळींना बोलावले. त्यांनाही बसवून घेतले.
3 मग बवाज त्या नातेवाईकाला म्हणाला, “हे पाहा, नामी मवाबच्या

डोंगराळ प्रदेशातून आली आहे. अलीमलेखच्या मालकीची जमीन ितने
िवकायला काढली आहे. 4 हे पचं आिण ज्येष्ठ मडंळी यांच्या साक्षीने
तुला हे मी सांगायचे ठरवले आहे. ही जमीन तुला परत िवकत घ्यायची
असल्यास तू घेऊ शकतोस. पण नसेल तर तसे मला सांग ही जमीन
परत िवकत घेण्याचा तुझ्यानतंर माझाच हक्क आहे. तेव्हा तू ती िवकत
घेणार नसलास तर मी घेईन.”

5 पूढे बवाज म्हणाला, “नामीची जमीन घेतलीस तर मवाबहून
आलेली िवधवा रूथसुद्धा तुझी पत्नी होईल. ितला मुल झाले की जमीन
त्याच्या ताब्यात जाईल. म्हणजे जमीनीचा ताबा ितच्या मृत पतीच्याच
कुटंुबात राहील.”

6 यावर तो आप्त म्हणाला, “मी काही ती जमीन घेत नाही. मीच खरे
तर ती घ्यायला हवी, पण मला ते शक्य नाही कारण त्यामुळे कदािचत्
मी माझ्या स्वतःच्या जिमनीला मुकेन. तेव्हा तू ती खशुाल घेऊ
शकतोस.” 7 (पूवीर् इस्राएलमध्ये गहांण टाकलेल्या जिमनीची ती
सोडवून घेण्याचे व्यवहार करताना खरदेीचा पुरावा म्हणून तो माणूस
पायातला जोडा काढून दसूऱ्याला देत असे.) 8 त्यानुसार तो नातलग
म्हणाला, “जमीन तूच िवकत घे” आिण आपला जोडा काढून त्याने
बवाजला िदला.

9 बवाज मग तेथील सवर् शे्रष्ठवडीलधाऱ्या साक्षीदारांना म्हणाला,
“आज तुमच्या साक्षीने मी अलीमलेख, िखल्योन, महलोन यांच्या
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मालकीचे सवर् काही नामीकडून िवकत घेत आहे. 10 रूथलाही बायको
म्हणून मी िवकत घेतो. म्हणजे या मृत व्यक्तींची िमळकत त्यांच्याच
घराण्यात रािहल. त्यांचे नाव त्यांच्या कुळातून, वतनातून पुसले जाणार
नाही. तुम्ही या सगळ्याला साक्षी आहात.”

11 अशाप्रकार ेवेशीपाशी जमलेले सवर् लोक आिण वडीलधारी माणसे
म्हणाले, परमेश्वर कृपेने तुझ्याकडे येणारी स्त्री, इस्राएल घराण्याची
स्थापना करणाऱ्या राहेल व लेआ यांच्यासारखी होवो. एफ्राथा येथे तू
कतार् पुरूष हो. बेथलेहेममध्ये प्रख्यात हो. 12 तामारने यहूदापासून
पेरसेला जन्म िदला त्याचे कूळ थोर झाले तशीच तुलाही परमेश्वराच्या
कृपेने रूथपासून भरपूर संतती होवो. त्याच्यासारखेच तुझे घराणे मोठे
होवो.

13 त्यानतंर बवाजने रूथशी लग्न केले. ितला परमेश्वराच्या दयेने
िदवस राहून मुलगा झाला. 14 गावातील बायका नामीला म्हणाल्या,
परमेश्वर धन्य आहे त्याने तुला हा मुलगा. िदला तो इस्राएलमध्ये
िकिर्तवंत होईल. 15 तुमचे तो पुनरूज्जीवन करले वृध्दापकाळी तो तुमची
काळजी घेईल तुझ्या सुनेमुळे हे झाले ितने तुला हा मुलगा िदला ितचे
तुझ्यावर प्रेम आहे. सात मुलांपेक्षाही ितची थोरवी आिधक आहे.

16 नामीने बाळाला घेतले, आपल्या कुशीत घेतले. त्याचे संगोपन
केले. 17 शेजाऱ्यांनी त्याचे नाव ठेवले. बायका म्हणाल्या, “नामीलाच हा
मुलगा झाला आहे.” मग शेजारणींनी त्याचे नाव ओबेद ठेवले. ओबेद
इशायचा िपता झाला. इशाय राजा दावीदचा िपता झाला.

रूथरूथ आिणआिण बवाजचीबवाजची ववंशंावळशावळ

18 पेरसेची वंशावळ खालील प्रमाणे:
हस्तोनचा िपता पेरसे.
19 हेस्तोन रामचा िपता.
राम अम्मीनादाबचा िपता.
20 अम्मीनादाब नहशोनचा िपता.
नहशोन सल्मोनचा िपता.
21 सल्मोन बवाजचा िपता.
बवाज ओबेदचा िपता.
22 ओबेद इशायचा िपता.
इशाय दावीदचा िपता.
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1 शमुवशमुवेेलल

एलकानाएलकाना आिणआिण त्याचत्याचेे ककुुटटंंुुबीयबीय यांचीयांची िशलोहिशलोह ययेेथथेे भक्तीभक्ती

एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशातील रामा येथला, एलकाना
नावाचा एक गृहस्थ होता. हा एलकाना सूफ घराण्यातला
असून यरोहाम (िंकवा यरामील) याचा मुलगा. यरोहाम

एिलहूचा मुलगा आिण एिलहू तोहूचा. तोहू, एफ्राईम घराण्यातील सूफचा
मुलगा होय.

2 एलकानाला दोन बायका होत्या. एकीचे नाव हन्ना आिण दसुरीचे
पिनन्ना. पिनन्नाला मुलबंाळं होती, पण हन्नाला मात्र अजून मूल झाले
नव्हते.

3 एलकाना दरवषीर् रामा या आपल्या गावाहून िशलोह येथे जात असे.
तेथे तो यज्ञ आिण सवर्शक्तीमान परमेश्वराची भक्ती करत असे. तेथे
हफनी आिण िफनहास हे एलीचे मुलगे याजक म्हणून पौरोिहत्य करीत
होते. 4 एलकाना दर यज्ञाच्या वेळी पिनन्ना आिण ितची मुले यांना
त्यांच्या वाटचे अन्न देई. 5 हन्नालाही तो समान वाटा देई. परमेश्वराने
ितची कूस उजवलेली नसतानाही तो देई, कारण हन्नावर त्याचे खरखेरुे
प्रेम होते.

हन्नाचाहन्नाचा पाणपाण उताराउतारा

6 पिनन्ना दर वेळी काहीतरी बोलून हन्नाला द:ुखवी. मूलबाळ
नसल्यावरुन दषूणे देई. 7 असे दरवषीर् चालायचे. िशलो येथील
परमेश्वराच्या मिंदरात सवर् कुटंुबीय जमले की पिनन्नाच्या बोलण्यामुळे
हन्ना कष्टी होई. एकदा असेच एलकाना यज्ञ करीत असताना हन्ना
द:ुखीकष्टी होऊन रडू लागली. ती काही खाईना. 8 एलकाना ते पाहून
म्हणाला, “तू का रडतेस? तू का खात नाहीस? तू का द:ुखी आहेस?
तुला मी आहे-मी तुझा नवरा आहे. तू असा िवचार कर की मी दहा
मुलांपेक्षा अिधक आहे.”

हन्नाचीहन्नाची प्राथप्राथर्र्नाना

9 सवार्ंचे खाणे िपणे झाल्यावर हन्ना गूपचूप उठली आिण परमेश्वराची
प्राथर्ना करायला गेली. एली हा याजक तेव्हा परमेश्वराच्या
पिवत्रस्थानाच्या दरवाजाजवळ आपल्या आसनावर बसला होता. 10

हन्ना अितशय िखन्न होती. परमेश्वराची प्राथर्ना करताना ितला रडू
कोसळले. 11 परमेश्वराला ती एक नवस बोलली. ती म्हणाली, “हे
सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, माझे द:ुख तू बघतोच आहेस. माझा िवसर पडू
देऊ नकोस. तू मला मुलगा िदलास तर मी तो तुलाच अपर्ण करीन. तो
परमेश्वराचा नाजीर होईल. तो मद्यपान करणार नाही. त्याचे आम्ही
जावळ काढणार नाही.”

12 हन्नाची प्राथर्ना बराच वेळ चालली होती. त्यावेळी एलीचे ितच्या
तोंडाकडे लक्ष होते. 13 ती मनोमन प्राथर्ना करत होती त्यामुळे ितचे
ओठ हलत होते पण शब्द बाहेर फुटत नव्हते. त्यामुळे ती दारुच्या नशेत
आहे असे एलीला वाटले. 14 एली ितला म्हणाला, “तू फार प्यायलेली
िदसतेस. आता मद्यापासून दरू राहा.”

15 हन्ना म्हणाली, “महाशय, मी कोणतेही मद्य घेतलेले नाही. मी
अितशय त्रासलेली आहे. परमेश्वराला मी माझी सवर् गाऱ्हाणी सांगत होते.
16 मी वाईट बाई आहे असे समजू नका. मी फार व्यिथत आहे, मला
फार द:ुख ंआहेत म्हणून मी खूप वेळ प्राथर्ना करीत होते इतकंच.”

17 तेव्हा एली म्हणाला, “शांतीने जा. इस्राएलाच्या देवाकडे जे मागणे
तू केले आहे ते तो तुला देवो.”

18 “तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न आहात अशी आशा आहे.” असे त्याला
म्हणून हन्ना िनघाली. ितने नतंर थोडे खाल्लेही. आता ितला उदास वाटत
नव्हते.

19 दसुऱ्या िदवशी पहाटे उठून परमेश्वराची भक्ती करुन एलकानाचे
कुटंुबीय रामा येथे आपल्या घरी परतले.

शमुवशमुवेेलचालचा जन्मजन्म

पुढे एलकाना आिण हन्नाचा संबधं आला तेव्हा परमेश्वराला ितचे
स्मरण झाले. 20 यथावकाश ितला िदवस रािहले व मुलगा झाला. हन्नाने
त्याचे नाव शमुवेल ठेवले. ती म्हणाली, “मी परमेश्वराकडे त्याला मािगतले
म्हणून त्याचे नाव शमुवेल.”

21 एलकाना त्या वषीर् यज्ञ करण्यासाठी आिण देवाला बोललेले नवस
फेडण्यासाठी िशलो येथे सहकुटंुब गेला 22 हन्ना मात्र गेली नाही. ती
म्हणाली, “मुलगा जेवण खाऊ शकेल इतपत मोठा झाला की मी त्याला
िशलोहला घेऊन जाईन. त्याला परमेश्वराला वाहीन. तो नाजीर होईल.
मग तो ितथेच राहील.”

23 हन्नाचा पती एलकाना त्यावर म्हणाला, “तुला योग्य वाटेल तसे
कर. तो खायला लागेपयर्ंत तू हवी तर घरीच राहा. परमेश्वराने िदलेला
आशीवार्द खरा ठरो.” तेव्हा हन्ना घरीच रािहली कारण शमुवेल अगंावर
पीत होता. त्याचे दधू तुटेपयर्ंत ती रािहली.

हन्नाहन्ना शमुवशमुवेेललालला घघेेऊनऊन िसलोिसलो ययेेथथेे एलीकडएलीकडेे जातजातेे

24 तो पुरसेा मोठा झाल्यावर हन्ना त्याला िशलोहे येथे परमेश्वराच्या
मिंदरात घेऊन आली. ितने तीन वषार्चा एक गोऱ्हा वीस पौंड पीठ आिण
द्राक्षरसाचा बुधला हे ही आणले.

25 ते सवर् परमेश्वरासमोर गेले. एलकानाने नेहमी प्रमाणे परमेश्वरासमोर
गोऱ्ह्याचा बळी िदला. मग हन्नाने मुलाला एलीच्या स्वाधीन केले. 26 ती
एलीला म्हणाली “महाशय, माझ्यावर कृपादृष्टी असू द्या मी खर ेतेच
सांगते. मीच इथे तुमच्याजवळ बसून पूवीर् परमेश्वराजवळ याचना केली
होती. 27 परमेश्वराकडे मी मुलगा मािगतला आिण परमेश्वराने माझी
इच्छा पूणर् केली. परमेश्वराने हा मुलगा मला िदला. 28 आता मी तो
परमेश्वराला अपर्ण करते. तो आयषु्यभर परमेश्वराची सेवा करील.”
हन्नाने मग मुलाला ितथेच ठेवले आिण परमेश्वराची भक्ती केली.

हन्नाचहन्नाचेे धन्यवादधन्यवाद

हन्नाने परमेश्वराला धन्यवाद देणार ेगीत म्हटले;
“परमेश्वराबद्दल माझ्या मनात आनदं मावत नाही.
त्याच्यामुळे मला सामथ्यर् आले

माझ्या शत्रुंना मी हसते.
माझ्या िवजयाचा मला आनदं आहे!

2 परमेश्वरासारखा पिवत्र कोणी देव नाही.
देवा, तुझ्यावाचून कोणी नाही.
आमच्या देवासारखा अभेद्य दगुर् दसुरा नाही.

3 लोकहो, बढाया मारु नका.
गवार्ने बोलू नका.
कारण परमेश्वर सवर्ज्ञ आहे.
तोच लोकांचे नेतृत्व करतो आिण त्यांना न्याय देतो.

4 शूरांची धनुष्य ंभगंतात
आिण दबुर्ळ लोक शक्तीशाली होतात.
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5 पूवीर् ज्यांच्याकडे अन्नाधान्याचे मुबलक साठे होते
त्यांना आज अन्नासाठी मोल मजुरी करावी लागत आहे.
आिण जे पूवीर् भुकेकंगाल होते
ते आता आराम करत आहेत.
आजपयर्ंत िन:संतान होती
ितला आता सात मुल ंआहेत.
पण मुलबाळ असलेली द:ुखी आहे.
कारण ितची मुल ंितच्यापासून लांब गेली आहेत.

6 परमेश्वर लोकांना मरण देतो
आिण परमेश्वरच त्यांना जीवन देतो.
तोच अधोलोकाला नेतो
आिण वरही आणतो.

7 परमेश्वरच काहीना दिरद्री तर
काहींना श्रीमतं करतो.
काही लोकांना लाचार करतो
तर काहींचा सन्मान परमेश्वरच करतो.

8 गरीबांना धुळीतून उचलून
त्यांचे द:ुख हरण त्यांचा गौरव करुन
त्यांना राजपुत्रांच्या बरोबरीने बसवतो,
मानाचे स्थान देतो.
जगाची िनिर्मती परमेश्वरानेच केली.
सवर्जगावर त्याचीच सत्ता आहे.

9 सज्जनांना तो आधार देतो.
त्यांना लटपटू देत नाही.
पण दजुर्नांचा संहार करतो.
त्यांना गतेर्त ढकलतो दजुर्नांचे बळ
अशा वेळी कुचकामी ठरते.

10 शत्रूंचा तो नाश करुन
त्याच्यावर गजेर्ल.
दरूदरूच्या प्रदेशांचाही तो न्याय करील.
राजाला सामथ्यर् देईल.
आपल्या खास राजाला बलवान करील.”
11 एलकाना आिण त्याचे कुटंुबीय रामा येथे परतले. मुलगा मात्र

िशलोह येथे एली याजकाच्या हाताखाली परमेश्वराच्या सेवेत रािहला.

एलीचएलीचेे ककुुपुत्रपुत्र
12 एलीची मुले वाईट होती. त्यांना परमेश्वराची पवार् नव्हती. 13

याजकांनी लोकांना जशी वागणूक द्यावी तशी ते देत नव्हते. खरी रीत
अशी होती की लोकांनी यज्ञासाठी बळी आणल्यावर याजकांनी ते मांस
िशजत ठेवायचे. याजकाच्या नोकराने तीन काटे असलेली आकडी
आणायची. 14 तपेल्यात तो ित्रशूल खपुसून त्यावर येईल तेवढेच मांस
याजकाने स्वीकारायचे. िशलोह येथे यज्ञासाठी येणाऱ्या सवर्
इस्राएलीच्या बाबतीत याजकांनी असेच करायला हवे होते. 15 पण
एलीची मुले मात्र असे करत नसत. वेदीवर चरबीचे हवन करण्याआधीच
त्यांचा नोकर लोकांजवळ येऊन म्हणे, “याजकांसाठी म्हणून थोडे मांस
भाजायला द्या. िशजलेले मांस ते घेणार नाहीत.”

16 “हवान तर होऊ दे, मग हवे तेवढे त्यातून काढून घे,” असे कोणी
म्हणालेच तर तो नोकर म्हणे, “नाही, आत्ताच द्या नाहीतर मी
जबरदस्तीने काढून घेईन.”

17 परमेश्वराला देण्यात येणाऱ्या यज्ञबली िवषयी हफनी आिण
िफनेहास यांना कोणताही आदरभाव नव्हता हेच यातून िदसून येई. हे
परमेश्वरािवरुध्द असलेले मोठे पाप होते.

18 पण शमुवेल मात्र परमेश्वराची सेवा करत असे. एफोद घालून तो
मदत करी. 19 त्याची आई दरवषीर् त्याच्यासाठी लहानसा अगंरखा
िशवत असे. दरवषीर् नवऱ्याबरोबर िशलोह येथे यज्ञासाठी जाताना ती तो
घेऊन जाई.

20 एलकाना आिण त्याची बायको यांना एली मनापासून आशीवार्द
देई. तो म्हणे, “हन्नापासून तुला आणखी संतती होवो. परमेश्वराच्या

आशीवार्दाने झालेला मुलगा तुम्ही परमेश्वराला िदलात, तेव्हा तुम्हाला
आणखी मुले होवोत.”
हन्ना आिण एलकाना मग घरी परतली. 21 परमेश्वराने हन्नावर कृपा

केली आिण ितला नतंर तीन मुलगे आिण दोन मुली झाल्या. शमुवेल
परमेश्वराच्या पिवत्र सािन्नध्यात वाढत होता.

एलीएली आपल्याआपल्या नीचनीच मुलांवरमुलांवर िनयिनयंतं्रणत्रण ठठेेवण्यातवण्यात अयशस्वीअयशस्वी

22 एली आता म्हतारा होत चालला. िशलोह येथे येणाऱ्या इस्राएलींशी
होणार ेआपल्या मुलांचे वतर्न पुन्हा पुन्हा त्याच्या कानावर येऊ लागले.
दशर्न मडंपाच्या दाराशी सेवेत असलेल्या बायकांशी त्यांनी कसा
अितप्रसंग केला हेही त्याने ऐकले.

23 तेव्हा तो मुलांना म्हणाला, “तुमचे प्रताप माझ्या कानावर आले
आहेत. अशी नीच कृत्ये तुम्ही का करता? 24 मुलांनो, असे करत जाऊ
नका. परमेश्वराचे लोक तुमच्यािवषयी फार वाईट बोलत आहेत. 25 एका
माणसाने दसुऱ्या माणसाचा काही अपराध केला तर परमेश्वर एकवेळ
त्याच्या मदतीला येईल. पण परमेश्वरािवरुध्दच पातक केले तर त्याच्या
मदतीला कोण धावून येणार?”
पण एलीच्या मुलांनी विडलांच्या सांगण्याकडे साफ दलुर्क्ष केले. तेव्हा

परमेश्वराने या मुलांना मारायचे ठरवले.
26 शमुवेल मोठा होत चालला. परमेश्वर आिण लोक त्याच्यावर प्रसन्न

होते.

एलीच्याएलीच्या घराण्यािवषयीघराण्यािवषयी अिरष्टअिरष्ट सूचकसूचक भिवष्यभिवष्य

27 एकदा परमेश्वराचा संदेष्टा एलीकडे आला आिण म्हणाला,
“परमेश्वराने हा िनरोप िदला आहे: ‘तुझे पूवर्ज फारोच्या घराण्यात दास
होते. तेव्हा मी त्यांच्या पुढे प्रगट झालो. 28 इस्राएलच्या सवर्
घराण्यांमधून तुमच्याच घराण्याची मी माझे याजक होण्यासाठी म्हणून
िनवड केली. वेदीवर यज्ञबली अपर्ण करावा, धूप जाळावा, एफोद
घालावा म्हणून मी तुम्हाला िनवडले. इस्राएलचे लोक यज्ञ करतात
त्यातील मांस मी तुम्हाला घेऊ िदले. 29 तेव्हा तुम्ही त्या यज्ञाचा आिण
देणग्यांचा आदर ठेवत नाही हे कसे? माझ्यापेक्षा तू आपल्या मुलांचाच
मान ठेवतोस? इस्राएल लोक मला जे मांस वाहतात, त्यातील उत्कृष्ट
भाग स्वतःसाठी घेऊन तू पुष्ट झाला आहेस.’

30 “तुझे घराणेच िनरतंर त्याची सेवा करील असे इस्राएलचा देव जो
परमेश्वर याने म्हटले होते खर.े पण आता त्याचे म्हणणे असे आहे की,
‘इथून पुढे असे होणार नाही. माझा आदर ठेवतात त्यांचा मी मान
राखीन. पण जे अनादर करतात त्यांच्यावर संकटे कोसळतील. 31

तुझ्या सवर् वंशजांचा संहार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे. तुझ्या
घराण्यातील कोणीही आता दीघार्यषुी होणार नाही.. 32 इस्राएलमध्ये
सवर् चांगले घडेल. पण तुझ्या घरात मात्र सगळी ददुर्शा होईल. तुझ्या
घरातले कोणी म्हातारा होई पयर्त जगणार नाही. 33 माझ्या वेदीजवळ
याजक म्हणून सेवा करायला फक्त एकाला मी िशल्लक ठेवीन. त्याला
दीघार्यषु्य लाभेल. तो जराजजर्र होईपयर्ंत जगेल. तुझे वंशज मात्र
तलवारीला बळी पडतील. 34 हे सवर् खरचे घडणार आहे याची प्रचीती
मी तुला दाखवीन. तुझे दोनही मुलगे हफनी आिण िफनहास, एकाच
िदवशी मरतील. 35 मी एका िवश्वासू याजकाची माझ्यासाठी िनवड
करीन. तो माझे ऐकेल आिण माझ्या मनाप्रमाणे काम करील. या
याजकाच्या घराण्याला मी िस्थरस्थावर करीन. मी िनवडलेल्या राजापुढे
तो सेवेत राहील. 36 मग तुझ्या घरातील उरले सुरले लोक येऊन या
याजकापुढे नतमस्तक होतील. िकरकोळ रक्कम िंकवा भाकरतुकडा
याच्यासाठी ते पदर पसरतील आिण म्हणतील, “माझ्या भाकरीची सोय
व्हावी म्हणून याजकपदातील एखादे काम मला द्या.”’”

परमपरमेेश्वराचीश्वराची शमुवशमुवेेललालला हाकहाक

लहानगा शमुवेल एलीच्या हाताखाली परमेश्वराच्या सेवेत मग्न
होता. त्या काळी परमेश्वराने लोकांशी प्रत्यक्ष बोलण्याचे प्रसंग
फार क्विचत येत असत. तो सहसा दृष्टांत देत नसे.

2 एलीची दृष्टी आता अधू झाल्यामुळे तो जवळजवळ आंधळाच झाला
होता. एकदा तो रात्री झोपला होता. 3 परमेश्वराचा पिवत्र कोश
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परमेश्वराच्या पिवत्र मिंदरात होता, तेथे शमुवेल झोपलेला होता.
परमेश्वरापुढचा िदवा अजून जळत होता. 4 तेव्हा परमेश्वराने शमुवेलला
हाक मारली. शमुवेल म्हणाला, “मी येथे आहे.” 5 एली आपल्याला
बोलवत आहे असे वाटल्याने तो लगबगीने एलीजवळ गेला. त्याला
म्हणाला, “मला बोलावलत ना? हा मी आलो.”
पण एली म्हणाला, “मी नाही हाक मारली जा, जाऊन झोप.”
शमुवेल झोपायला गेला. 6 पुन्हा परमेश्वराने हाक मारली. “शमुवेल.”

शमुवेल परत धावत एलीकडे गेला आिण आपण आल्याचे त्याने
सांिगतले.
एली म्हणाला, “मी कोठे बोलावल ंतुला? जा, झोप.”
7 परमेश्वर अजून शमुवेलशी कधी प्रत्यक्ष बोलला नव्हता, त्याला

त्याने दशर्न िदले नव्हते. त्यामुळे शमुवेलने परमेश्वराला ओळखले नाही.
8 परमेश्वराने शमुवेलला ितसऱ्यांदा हाक मारली. शमुवेल पुन्हा उठून

एलीकडे गेला. मला बोलवलेत म्हणून मी आलो असे त्याने सांिगतले.
परमेश्वरच या मुलाला हाक मारत आहे हे आता एलीच्या लक्षात आले.

9 तो शमुवेलला म्हणाला, “जाऊन झोप. पुन्हा हाक आली तर म्हण, ‘हे
परमेश्वरा, बोल हा तुझा सेवक ऐकत आहे.’”
तेव्हा शमुवेल परत जाऊन झोपला. 10 परमेश्वर आला आिण ितथे

उभा रािहला. पिहल्या सारखीच त्याने “शमुवेल, शमुवेल”, म्हणून हाक
मारली.
शमुवेल म्हणाला, “बोल, मी तुझा दास ऐकत आहे.”
11 तेव्हा परमेश्वराने शमुवेलला सांिगतले, “इस्राएलामध्ये मी आता

लौकरच काहीतरी करणार आहे. ते ऐकून लोकांना धक्का बसेल. 12 एली
आिण त्याच्या कुटंुिबयाबद्दल मी जे बोललो होतो ते सवर् मी अथ पासून
इितपयर्ंत करुन दाखवणार आहे. 13 त्याच्या घराण्याचे पािरपत्य करीन
असे मी एलीला म्हणालो होतो. आपल्या बहकलेल्या मुलांचे वागणे
बोलणे परमेश्वरािवरुध्द आहे हे त्याला माहीत असून त्यांना तो ताळ्यावर
आणू शकलेला नाही, म्हणून मी हे करणार आहे. 14 आता यज्ञ आिण
अपर्ण यांनी त्याच्या घरच्यांची पापे धुतली जाणार नाहीत अशी मी शपथ
वािहली आहे.”

15 रात्र सरपेयर्ंत शमुवेल आपल्या िबछान्यावर पडून रािहला. सकाळ
होताच उठून त्याने मिंदराची दार ेउघडली. आपल्याला झालेल्या
दृष्टांताची हकीकत एलीला सांगायची त्याला भीती वाटली.

16 पण एलीनेच शमुवेलला प्रेमाने हाक मारुन जवळ बोलावले.
तेव्हा शमुवेल आज्ञाधारकपणे जवळ उभा रािहला.
17 एली म्हणाला, “परमेश्वर तुझ्याशी काय बोलला? मोकळेपणाने सवर्

सांग. काही लपवलेस तर परमेश्वर तुला िशक्षा करील.”
18 तेव्हा काहीही न लपवता एलीला शमुवेलने सवर् काही सांिगतले.
एली म्हणाला, “तो परमेश्वर आहे. त्याला योग्य वाटेल ते तो करो.”
19 शमुवेल वाढत होता. तेव्हा परमेश्वर त्याच्या बरोबर होता.

शमुवेलचे कुठलेही वचन त्याने खोटे ठरु िदले नाही. 20 परमेश्वराचा
खरा संदेष्टा म्हणून दान पासून बरै शेबापयर्ंत सवर् इस्राएलमध्ये शमुवेलची
ख्याती पसरली. 21 िशलोह येथे परमेश्वर त्याला दशर्न देत रािहला.
म्हणजेच आपल्या वचनाच्याद्वार ेतो शमुवेलसमोर प्रगट झाला.

इस्राएलभर शमुवेलचे नाव झाले. एली आता फार वृध्द झाला
होता. त्याच्या मुलांचे दवुर्तर्न चालूच होते.

इस्राएलाचाइस्राएलाचा पिलष्ट्यांकडपिलष्ट्यांकडूूनन पराभवपराभव

याच सुमारास सवर् पिलष्टी इस्राएल लोकांिवरुध्द एकत्र आले. इस्राएल
लोक त्यांच्याशी लढण्यास िनघाले. त्यांचा तळ एबन एजर येथे तर
पिलष्ट्यांचा अफेक येथे होता. 2 पिलष्टी इस्राएल लोकांवर चालून
जायला सज्ज झाले. अशाप्रकार ेयदु्धाला तोंड लागले.
पिलष्ट्यांनी इस्राएल लोकांचा पराभव केला. त्यांचे चार हजार सिैनक

मारले. 3 इस्राएली सिैनक आपल्या तळावर परतले तेव्हा
वडीलधाऱ्यांनी त्यांना िवचारले, “परमेश्वराने का बर ेपिलष्ट्यांमाफर् त
आपला पराभव करवला? आपण िशलोहून परमेश्वराच्या कराराचा कोश
येथे आणू या. म्हणजे या लढाईत परमेश्वर आपल्याबरोबर राहील आिण
शत्रू पासून आपले संरक्षण करील.”

4 मग त्यांनी िशलो येथे माणसे पाठवली. त्यांनी तो सवर्शिक्तमान
परमेश्वराच्या कराराचा कोश आणला. त्या कोशाच्या वरच्या बाजूला
करुबांची बठैक होती. परमेश्वराचे ते िंसहासन होते. कोश आणला तेव्हा
त्या बरोबर हफनी आिण िफनहास हे एलीचे दोन पुत्रही होते.

5 सनै्याच्या तळावर जेव्हा परमेश्वराच्या कराराचा कोश आणला तेव्हा
सवर् इस्राएल लोकांमध्ये एकच जल्लोष झाला. या जयघोषाने भूमीही
दणाणली. 6 पिलष्ट्यांपयर्ंत हा आवाज पोहोंचला तेव्हा इब्रींच्या
छावणीत हा जल्लोष कसला म्हणून ते िवचारात पडले.

7 परमेश्वराच्या पिवत्र कराराचा कोश छावणीत आणला गेल्याचे त्यांना
कळले तेव्हा त्यांची भीतीने गाळण उडाली. ते म्हणू लागले, “त्यांच्या
तळावर परमेश्वर आला आहे. आता आपले कसे होणार? असे यापूवीर्
कधी झालेले नाही. 8 या शिक्तमान परमेश्वरापासून आता आपल्याला
कोण वाचवील, याची धास्ती पडली आहे. िमसरच्या लोकांना नाना
तऱ्हेच्या पीडांनी हरैाण केले ते याच परमेश्वराने. 9 पण पिलष्ट्यांनो, धीर
धरा. मदार्सारखे लढा. पूवीर् हेच इस्राएल लोक आपले गुलाम होते. तेव्हा
शौयर् दाखवा, नाहीतर तुम्ही त्यांचे गुलाम व्हाल.”

10 तेव्हा पिलष्ट्यांनी पराक्रमाची शथर् करुन इस्राएल लोकांचा
पाडाव केला. सवर् इस्राएली सिैनकांनी घाबरुन आपल्या छावणीकडे पळ
काढला. त्यांचा तो दारुन पराभव होता. तीस हजार इस्राएली सिैनक
मारले गेले. 11 पिलष्ट्यांनी परमेश्वराच्या कराराचा कोश घेतला आिण
हफनी आिण िफनहास या एलीच्या मुलांचा वध केला.

12 त्या िदवशी एक बन्यामीन माणूस यदु्धातून धावत िनघाला. द:ुखाने
तो कपडे फाडत होता. डोक्यात धूळ घालून घेत होता. 13 तो िशलोह
येथे पोहोंचला तेव्हा एली वेशीजवळ आपल्या आसनावर बसला होता.
त्याला कराराच्या कोशाची काळजी वाटत होती म्हणून तो वाट पाहात
होता. त्याचवेळी या बन्यामीनाने तेथे येऊन सवर् वृत्तांत सांिगतला. लोक
तो ऐकून आकांत करु लागले. 14 एली आता अठ्ठ्याण्णव वषार्ंचा
झाला होता. आंधळा झाल्यामुळे त्याला काय घडतेय हे िदसत नव्हते.
पण त्याला हा आक्रोश ऐकू येत होता. तेव्हा त्याने त्याबद्दल िवचारले.
तेव्हा त्या बन्यामीन माणसाने एलीजवळ जाऊन सवर् सांिगतले 16 तो

म्हणाला, “मी नुकताच तेथून आलो आहे मी आज यदु्धातून पळून आलो
आहे.”
एलीने त्याला सवर् हकीकत सांगायला सांिगतले.
17 तेव्हा तो म्हणाला, “इस्राएलींनी पळ काढला आहे. इस्राएली

सनै्यातील अनेक सिैनक प्राणाला मुकले. तुमची दोन्ही मुले मेली आहेत.
आिण परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश पिलष्ट्यांनी ताब्यात घेतला आहे.”

18 करारकोशाचे वृत्त समजताच वेशीजवळ आसनावर बसलेला एली
ितथेच मागच्यामागे पडला आिण त्याची मान मोडली. तो वृध्द आिण
स्थूल झाला होता. तात्काळ त्याचा प्राण गेला. वीस वषेर् तो इस्राएलचा
शास्ता होता.

ववैभैवभव गगेेललेे
19 एलीची सून, िफनहासची बायको त्यावेळी गरोदर होती. ती प्रसूत

व्हायची वेळ येऊन ठेपली होती. कराराचा कोश पळवल्याचे तसेच
सासरा व नवरा यांचे िनधन झाल्याचे वृत्त ितच्या कानावर आले. ते
ऐकताच त्या धक्कयाने ितला कळा येऊ लगल्या आिण ती प्रसूत झाली.
20 ितच्या मदतीला आलेल्या बायका म्हणाल्या, “आता काळजी करु
नको तुला मुलगा झालाय,”
पण ितने लक्ष िदले नाही की काही उत्तर िदले नाही. ती फक्त एवढेच

म्हणाली, “इस्राएलचे वभैव मावळले.” ितने मुलाचे नाव ईखाबोद असे
ठेवले आिण ती गतप्राण झाली. 21 करारकोशाचे हरण झाले, सासरा व
नवरा यांना मृत्यू आला म्हणून ितने मुलाचे नाव ईखाबोद (हरपलेले
वभैव) असे ठेवले. 22 पिलष्ट्यांनी परमेश्वराचा पिवत्र करार कोश
हस्तगत केला म्हणून “इस्राएलचे वभैव गेले” असे ती म्हणाली.

पिवत्रपिवत्र कोशामुळकोशामुळेे पिलष्ट्यांवरपिलष्ट्यांवर ससंकंटकटेे

पिलष्ट्यांनी परमेश्वराचा कोश घेतला. तो एबन-एजर येथून
अश्दोद येथे नेला. 2 तो त्यांनी दागोनच्या मिंदरात दागोनच्या
जवळ ठेवला. 3 दसुऱ्या िदवशी अश्दोदचे लोक उठून पाहतात
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तो, दागेनची मूतीर् करार कोशा जवळ जमीनीवर पालथी पडलेली
आढळली.

4 पण दसुऱ्या िदवशी पुन्हा त्यांनी ती जिमनीवर पडलेली आढळली
अश्दोदच्या लोकांनी ती मूतीर् उचलून पूवर्वत ठेवली. यावेळी
परमेश्वराच्या पिवत्र करारकोशा जवळ पडताना दागोनचे िशर आिण हात
तुटून उंबरठ्यावर पडले होते. धड तेवढे शाबूत होते. 5 त्यामुळे
अजूनही पुरोिहत िंकवा इतर लोक अश्दोदला दागोनच्या देवळात
िशरतात तेव्हा उंबरठ्यावर पाऊल ठेवत नाही.

6 अश्दोद आिण त्याच्या आसपासचा प्रदेश यातील लोकांना
परमेश्वराने सळो की पळो केले. त्यांना हर प्रकार त्रास िदला. लोकांच्या
अगंावर गाठी, गळवे आले. िशवाय परमेश्वराने उंदीर सोडून त्यांना हरैाण
केले. जमीन, गलबत ंयावर उंदरानी उच्छाद मांडला, गावातील लोक
भयभीत झाले होते. 7 या घटना पाहून अश्दोदचे लोक म्हणाले,
“इस्राएलच्या परमेश्वराचा पिवत्र करार कोश येथे ठेवण्यात अथर् नाही.
आपल्यावर आिण आपल्या देवावर त्या परमेश्वराचा कोप झाला आहे.”

8 अशदोदच्या लोकांनी पिलष्ट्यांच्या पाचही अिधकाऱ्यांना एकत्र
बोलावून या पिवत्र कोशाचे काय करावे यािवषयी सल्लामसलत केली.
अिधकाऱ्यांनी हा पिवत्र कोश गेथ येथे हलवायला सांिगतला.

त्यानुसार पिलष्ट्यांनी तो पिवत्र करारकोश हलवला.
9 गथ येथे तो नेऊन ठेवल्यावर त्या शहरावर परमेश्वराचा कोप

ओढवला. त्यामुळे तेथील लोक भयभीत झाले. लहान मोठी सगळी
माणसे वेगवेगळ्या व्याधींनी हरैाण झाली. तेथील लोकांच्या अगंावर
गळवे उठली. 10 तेव्हा पिलष्ट्यांनी हा पिवत्र कोश एक्रोन येथे हलवला.
एक्रोन येथे हा पिवत्र कोश येताच तेथील लोक तक्रार करु लागले.

“इस्राएलच्या परमेश्वराचा हा पिवत्र कोश आमच्या एक्रोनमध्ये आणून
आमचा जीव द्यायचा आहे का?” असे ते िवचारु लागले. 11 एक्रोनच्या
लोकांनी सवर् पिलष्टी अिधकाऱ्यांना एकत्र बोलावून सांिगतले “तो पिवत्र
कोश आमचे बळी घ्यायच्या आधी तो कोश होता तेथे परत पाठवा.”
एक्रोनचे लोक फार घाबरले. परमेश्वराने त्यांना त्रस्त करुन सोडले.

12 अनेक लोक मरण पावले. जे जगले त्यांच्या अगंावर गळवे आली.
एक्रोनच्या लोकांचा आक्रोश आकाशाला िभडला.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या पिवत्रपिवत्र कोशाचीकोशाची पाठवणीपाठवणी

पिलष्ट्यांनी हा पिवत्र कोश आपल्या प्रदेशात सात मिहने
ठेवला. 2 त्यांनी याजकांना आिण शकुन पाहणाऱ्यांना
बोलावून िवचारले “या कोशाचे आता काय करायचे? तो परत

कसा पाठवायचा ते सांगा.”
3 याजक आिण शकुन पाहणार ेम्हणाले, “तुम्ही हा कोश परत

पाठवणार असाल तर तो तसाच पाठवू नका. त्याच्या बरोबर
देणगीदाखल काही अपर्णे पाठवा म्हणजे इस्राएलांचा देव तुमच्या पापांचे
हरण करील. तुम्ही बर ेव्हाल. शुध्द व्हाल. त्याचा क्रोध मावळावा म्हणून
तुम्ही एवढे करा.”

4 पिलष्ट्यांनी िवचारले, “इस्राएलच्या परमेश्वराने क्षमा करावी म्हणून
आम्ही कोणत्या भेटी अपर्ण कराव्यात?”
याजक आिण शकुन पाहणार ेयांनी सांिगतले, “प्रत्येक नगराचा एक

असे तुम्ही पाच पिलष्टी अिधकारी आहात. तुम्ही सवर् सारखेच हरैाण
झालेले आहात. तेव्हा, गळवांसारख्या िदसणाऱ्या पाच सोन्याच्या प्रितमा
आिण पाच सोन्याचे उंदीर करा. 5 अशा पाच पाच प्रितमा करुन त्या
इस्राएलींच्या देवाला भरपाई म्हणून द्या. मग कदािचत् तुमच्या प्रदेशाला,
तुमच्या परमेश्वराला, व तुम्हाला होणारा त्रास तो थांबवेल. 6 िमसरचे
लोक आिण फारो यांच्यासारखे आडमुठेपणा करु नका. िमसरच्या
लोकांना देवाने िशक्षा केली. म्हणूनच इस्राएल लोक िमसर सोडून जाऊ
शकले.

7 “एक नवीन गाडी तयार करुन नुकत्याच व्यायलेल्या दोन गाई
ितला जंुपा त्या गाईनंी शेतात कधीच काम केलेले नसावे. त्यांच्यावर जू
चढवून मग त्यांची वासर ेमाघारी गोठ्यात आणून बांधा. त्यांना आपल्या
आईच्या मागे जाऊ देऊ नका. 8 आता परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश
गाडीत ठेवा. त्याच्याशेजारी एका थलैीत त्या सुवणर् प्रितमा ठेवा. तुमच्या
पापक्षालनासाठी त्या परमेश्वराला अपर्ण केलेल्या आहेत. मग गाडी सरळ

जाऊ द्या. 9 ती कशी जाते ते पाहा. गाडी बेथशेमेश कडे इस्राएलांच्या
प्रदेशात गेली तर या व्याधी, हे अिरष्ट परमेश्वरामुळेच ओढवले होते असे
समजू. पण गाई सरळ त्या िदशेने गेल्या नाहीत, तर हा इस्राएलच्या
परमेश्वराचा कोप नव्हता, हे अिरष्ट असेच कोसळले असे आपण समजू.”

10 पिलष्ट्यांनी हा सल्ला मानून त्या प्रमाणे सवर् काही केले. नुकत्याच
व्यालेल्या दोन गाई त्यांनी िमळवल्या. त्यांना गाडीला जंुपून वासरे
गोठ्यात ठेवली. 11 मग करार कोश गाडीत चढवला. गळवे आिण उंदीर
यांच्या सुवणर् प्रितमांची थलैीही त्याशेजारी ठेवली. 12 गाई सरळ
बेथशेमेश कडे िनघाल्या. त्या हबंरत चालल्या होत्या व मुख्य रस्ता
सोडून इकडे ितकडे वळल्या नाहीत. बेथशेमेशच्या हद्दीपयर्ंत पिलष्ट्यांचे
अिधकारी गाईच्या मागोमाग होते.

13 बेथशेमेशमधले शेतकरी त्या खोऱ्यात गव्हाची कापणी करत होते.
समोर पाहतात तो पिवत्र करारकोश. कोशाचे दशर्न झाल्यावर त्यांना
अितशय आनदं झाला आिण ते धावतच जवळ गेले. 14 बेथशेमेश
येथील यहोशवाच्या शेतात येऊन एका मोठ्या खडकापाशी गाडी
थांबली. स्थािनक लोकांनी त्या गाडीची लाकडे फोडली आिण गाईचा
बळी िदला. परमेश्वराला तो अपर्ण केला.
लेवींनी मग परमेश्वराचा पिवत्र कोश उतरवला. तसेच सुवणर् प्रितमांची

थलैी घेतली. कोश आिण ती थलैी त्या प्रचंड खडकावर ठेवली.
बेथशेमेशच्या लोकांनी त्या िदवशी परमेश्वराला यज्ञापर्णे वािहली.

16 त्या पाच पिलष्टी अिधकाऱ्यांनी हे सवर् नीट पािहले आिण ते त्याच
िदवशी एक्रोन येथे परतले.

17 अशाप्रकार ेपिलष्ट्यांनी आपल्या पापक्षालनाथर् परमेश्वराला
गळवांच्या पाच सुवणर् प्रितमा िदल्या. प्रत्येक पिलष्टी गावातफेर्  एक अशा
त्या होत्या. अश्दोद, गज्जा, अष्कलोन, गथ, एक्रोन ही ती पाच गावे होत.
18 सोन्याचे उंदीरही करुन पाठवले. पाच पिलष्टी अिधकाऱ्यांच्या
अखत्यारीत जेवढी गावे येत होती त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात ते होते.
या प्रत्येक गावाभोवती तटबदंी असून सभोवार खेडी होती.
बेथशेमेशच्या लोकांनी परमेश्वराचा पिवत्र कोश त्या खडकावर ठेवला.

यहोशवाच्या शेतात तो खडक अजूनही आहे. 19 पण हा कोश दृष्टीस
पडला तेव्हा तेथे याजक नव्हते. तेव्हा बेथशेमेश मधली सत्तर माणसे
परमेश्वराने मारली. परमेश्वराने अशी कठोर िशक्षा करावी याबद्दल
बेथशेमेशच्या लोकांनी आक्रोश केला. 20 ते म्हणाले, “त्या कोशाचे
जतन करील असा याजक कोठे आहे? इथून हा कोश कोठे जायला
पािहजे?”

21 िकयार्थ-यारीम येथे एक याजक होता. लोकांनी त्याच्याकडे संदेश
पाठवला. “पिलष्ट्यांनी परमेश्वराचा पिवत्र कोश पाठवला आहे. तरी
येऊन तो आपल्या नगरात घेऊन जा” असा त्याला िनरोप पाठवला.

िकयार्थ यारीमचे लोक आले आिण परमेश्वराचा तो पिवत्र कोश
घेऊन गेले. त्यांनी तो डोंगरावरील अबीनादाबच्या घरात
ठेवला. त्या परमेश्वराच्या कोशाची जपणूक करण्यासाठी त्यांनी

अबीनादाबचा मुलगा एलाजार याला िविधवत पिवत्र केले. 2 पुढे हा
कोश िकयार्थ यारीम येथे वीस वषेर् होता.

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएलींचइस्राएलींचेे रक्षणरक्षण करतोकरतो

इस्राएली लोक पुन्हा परमेश्वराची भक्ती करु लागले. 3 शमुवेलने तेव्हा
लोकांना सांिगतले, “तुम्ही खरोखरच मनःपूवर्क परमेश्वराकडे वळला
असाल तर इतर देव-देवता, अष्टरोथ यांना िनग्रहाने दरू सारा.
परमेश्वराचीच एकिचत्ताने उपासना करा. केवळ त्याचीच सेवा करा. मग
परमेश्वर तुमची पिलष्ट्यांच्या तावडीतून सोडवणूक करील.”

4 तेव्हा मग इस्राएली लोकांनी बाल आिण अष्टोरोथच्या मूतीर्ंचा त्याग
करुन फक्त परमेश्वराची सेवा करायला सुरुवात केली.

5 शमुवेल त्यांना म्हणाला, “सवर् इस्राएली िमस्पा येथे एकत्र या. मी
परमेश्वराकडे तुमच्या साठी प्राथर्ना करीन.”

6 मग सवर् इस्राएल लोक िमस्पा येथे जमले. त्यांनी पाणी आणून
परमेश्वरापुढे ओतले. मग त्यांच्या उपासाला सुरुवात झाली. अन्नापाणी
वज्यर् करुन त्यांनी परमेश्वरापुढे आपल्या पातकांची कबुली िदली.
शमुवेल त्या वेळी इस्राएलमध्ये न्याय िनवाडा करत असे.

1 शमुवेल 5:4 178 1 शमुवेल 7:6
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7 िमस्पा येथील इस्राएलींच्या या मेळाव्याबद्दल पिलष्ट्यांनी ऐकले.
त्यांनी इस्राएली िवरुध्द लढण्याची तयारी केली. पिलष्टे येत आहेत ही
बातमी ऐकून इस्राएलामध्ये घबराट पसरली. 8 ते शमुवेलला म्हणाले,
“आमच्यासाठी परमेश्वराकडे करायच्या प्राथर्नेत खडं पडू देऊ नकोस.
पिलष्ट्यांपासून आमचे रक्षण व्हावे असे परमेश्वराकडे मागणे माग.”

9 तेव्हा शमुवेलने एक आख्खे कोकरु परमेश्वराला यज्ञात अपर्ण केले.
इस्राएलासाठी परमेश्वराकडे प्राथर्ना केली. परमेश्वराने त्याच्या प्राथर्नेला
ओ िदली. 10 हा होम चालू असताना पिलष्ट्यांनी इस्राएलवर हल्ला
केला. त्यावेळी प्रंचड गडगडाट करुन परमेश्वराने पिलष्ट्यांमध्ये गोंधळ
माजवला. प्रंचड गजर्नेमुळे घाबरुन ते गोंधळले. सेनापतींचा सनै्यावरचा
ताबा सुटला. त्यामुळे इस्राएलींनी त्यांचा पराभव केला. 11 िमस्पापासून
पिलष्ट्यांचा पाठलाग करत बेथ-कारपयर्ंत नेले आिण सनै्याला कापून
आणले.

इस्राएलमध्यइस्राएलमध्येे शांतताशांतता

12 देवाने ही जी मदत केली ितचे स्मरण लोकांना राहावे म्हणून
शमुवेलने िमस्पा आिण शेन यांच्या दरम्यान एका दगडाची स्थापना
केली. “परमेश्वराने आपल्याला येथवर सहाय्य केले” असे म्हणून त्याने
“सहाय्य दगड” असे त्याचे नामकरण केले.

13 पराभूत झाल्यावर पुन्हा म्हणून पिलष्ट्यांनी इस्राएलच्या भूमीत
पाऊल टाकले नाही. शमुवेलच्या उवर्िरत आयषु्यात परमेश्वर
पिलष्ट्यांच्या िवरुध्द होता. 14 पिलष्ट्यांनी इस्राएलची काही नगरे
काबीज केली होती. एक्रोन पासून गथपयर्ंतची ही नगर ेआिण त्याच्या
आसपासची गावे इस्राएलींनी पुन्हा ताब्यात घेतली.
इस्राएल आिण अमोरी यांच्यातही शांततेचा करार झाला.
15 शमुवेलने आयषु्यभर इस्राएलसाठी न्यायिनवाडा केला. 16

त्यासाठी तो जागोजाग िंहडला. बेथेल, िगलगाल, िमस्पा या सवर् िठकाणी
तो दरवषीर् जाई त्या िठकाणच्या लोकांचा न्यायिनवाडा करी. 17 पण
रामा येथे त्याचे घर असल्यामुळे तेथे त्याचे वारवंार जाणे होई. तेथूनच
तो सवर् कारभार पाही. रामा येथे त्याने परमेश्वरासाठी वेदी बांधली.

इस्राएलींचीइस्राएलींची राजासाठीराजासाठी मागणीमागणी

शमुवेल खूप म्हातारा झाला तेव्हा त्याने आपल्या मुलांना
इस्राएलचे न्यायािधश म्हणून नेमले. 2 मोठ्या मुलाचे नाव
योएल आिण दसुऱ्याचे नाव अबीया. बरै-शीबा येथे राहून ते

काम करु लागले. 3 पण ते त्यांच्या विडलांसारखे वागले नाही. पशैाच्या
लोभाने लाच खाऊन ते न्यािनवाड्यात फेरफार करीत. लोकांना
फसवीत. 4 तेव्हा इस्राएलची सवर् वडील धारी मडंळी एकत्र जमून रामा
येथे शमुवेलला भेटायला गेली. 5 शमुवेलला ते लोक म्हणाले, “तुम्ही
तर वृध्द झालात. तुमच्या मुलांचे वागणे बरोबर नाही. ती तुमच्यासारखी
नाहीत. तेव्हा इतर राष्ट्र ाप्रमाणेच आमच्यावर ही राज्यकारभार
करण्यासाठी राजा नेमा.”

6 आपल्यावर शासन करण्यासाठी त्यांनी राजाची मागणी करावी हे
शमुवेलला ठीक वाटले नाही. तेव्हा त्याने परमेश्वराची प्राथर्ना केली. 7

परमेश्वर त्याला म्हणाला, “लोक म्हणतात तसे कर. त्यांनी काही तुला
नाकारलेले नाही. त्यांनी माझा िधक्कार केला आहे. त्यांना मी राजा
म्हणून नको आहे. 8 हे त्यांचे वागणे नेहमीचेच आहे. मी त्यांना
िमसरमधून बाहेर आणले पण मला सोडून ते इतर दवैतांच्या मागे लागले.
आता ते तुझ्याशीही तसेच वागत आहेत. 9 त्यांचे ऐक आिण त्यांना हवे
तसे कर. पण त्या आधी त्यांना इशारा दे. राजाचा कारभार कसा असतो,
तो कशी सत्ता गाजवतो ते त्यांना सांग.”

10 लोकांनी राजा मािगतला, तेव्हा, शमुवेलने, परमेश्वराने सांिगतले ते
सवर् त्यांना ऐकवले. 11 तो म्हणाला, “राजा आपली सत्ता कशी गाजवेल
ते ऐका. तुमच्या मुलांना तो तुमच्यापासून िहरावून घेईल. त्यांना
बळजबरीने सनै्यात दाखल करील. रथावर, घोड्यांवर स्वार व्हायला
लावून तो त्यांना यदु्धाला जंुपील. तुमची मुले राजाच्या रथा पुढे रक्षक
म्हणून धावतील.

12 “काहीजण हजाराहजारावर तर काही पन्नास-पन्नास सिैनकांवर
नायक म्हणून नेमली जातील. काही मुल ंशेतीच्या कामात राबतील तर
काहींना शस्त्रास्त्रे, रथाचे भाग बनिवणे या कामाला लावले जाईल.

13 “राजा तुमच्या मुलींनाही कामाला लावील. अत्तर ेकरणे,
स्वयपंाकपाणी, भटारखान्यात राबणे ही कामे त्यांच्याकडून करुन घेईल.

14 “तुमची उत्तम शेती, द्राक्षमळे, जतैुनांच्या बागा तुमच्या कडून
काढून घेऊन तो त्या आपल्या अिधकाऱ्यांच्या हवाली करील. 15

धान्यातील आिण द्राक्षांतील एकदशांश िहस्सा तुमच्या कडून घेऊन
राजा आपल्या अिधकांऱ्याना आिण नोकरांना देईल.

16 “तुमचे नोकर, दासी, दभुती जनावर,े गाढवे तुमच्याकडून काढून
स्वतःच्या ताब्यात घेईल. 17 तुमच्या शेरडामेंढरांचा एक दशांश
िहस्साही घेईल.

“तुम्ही त्याचे दास व्हाल. 18 तुमच्यावर अशी वेळ आली की मग असा
राजा िनवडल्याबद्दल परमेश्वराकडे गाऱ्हाणे न्याल. पण तेव्हा परमेश्वर
तुमचे ऐकणार नाही.”

19 पण लोक शमुवेलाचे ऐकायला तयार नव्हते ते म्हणाले, “आम्हाला
राजा हवाच आहे. 20 मग आम्ही इतर राष्ट्र ांच्या बरोबरीला येऊ. तो
आमचे नेतृत्व करील. आमच्यासाठी लढाया करील.”

21 शमुवेलने लोकांचे ऐकून घेतले आिण परमेश्वराला त्यांचे म्हणणे
जसेच्या तसे सांिगतले. 22 परमेश्वर म्हणाला, “तू त्याचे ऐकायलाच
हवेस. त्यांच्यावर राजा नेम.”
मग शमुवेल इस्राएली लोकांना म्हणाला, “ठीक तर! तुम्हाला राजा

िमळेल. आता सवर्जण आपापल्या गावी परत जा.”

शौलशौल आपल्याआपल्या वडीलांच्यावडीलांच्या गाढवांच्यागाढवांच्या शोधातशोधात

अबीएलचा मुलगा कीश हा बन्यामीन घराण्यातील एक
ख्यातनाम गृहस्थ होता. अबीएलचे वडील सरोर, सरोरचे
वडील बखोरथ आिण बखोरथचे वडील अफीया अशी ही

परपंरा होती. 2 कीशाला शौल नावाचा मुलगा होता. हा देखणा आिण
तरुण असून देखणेपणात आिण उंचीच्या बाबतीत इस्राएलात त्याच्याशी
बरोबरी करणार ेकोणीही नव्हते. प्रत्येक इस्राएल मनुष्य त्याच्या
खांद्याला लागे.

3 एकदा कीशाची गाढवे वाट चुकली. तेव्हा कीश शौलाला म्हणाला,
“नोकारांपकैी कोणाला तरी बरोबर घेऊन गाढवांचा शोध घे.” 4 शौल
त्याप्रमाणे आपल्या वडीलांच्या गाढवांच्या शोधाथर् िनघाला. एफ्राईमचा
डोंगराळ प्रदेश, शलीशाच्या भोवतालचा प्रांत पालथा घातला तरी त्याला
आिण त्याच्या नोकराला गाढवे सापडेनात. तेव्हा ते शालीम प्रांतात गेले.
पण ितथेही शोध लागला नाही. म्हणून पुढे ते बन्यामीन प्रदेशातून
िंहडले. पण गाढवे िमळाली नाहीतच.

5 शेवटी ते दोघे सूफ या नगराशी आले. तेव्हा शौल आपल्या
नोकराला म्हणाला, “आता आपण परतीच्या वाटेला लागलेले बर.े कारण
गाढवांचा िवचार सोडून देऊन वडील आता आपल्याच िंचतेत पडतील.”

6 पण नोकर म्हणाला, “या गावात एक परमेश्वराचा माणूस संदेष्टा
आहे. लोक त्याला मानतात. तो बोललेले खर ेठरते. तेव्हा आपण या
गावात जाऊ. कदािचत् तो आपल्याला पुढचा मागर् दाखवील.”

7 शौल म्हणाला, “तर मग आपण जाऊच या पण त्याला द्यायचे
काय? त्याला देण्यासारखे तर आपल्याजवळ काहीच नाही.
आपल्याजवळचे फराळाचे सुध्दा संपले. मग त्याला काय देणार?”

8 तेव्हा पुन्हा नोकाराने सांिगतले, “माझ्याकडे थोडे पसेै आहेत तेच
आपण त्या परमेश्वराच्या माणसाला देऊ. मग तो आपल्याला पुढची वाट
दाखवेल.”

9 शौंल नोकराला म्हणाला, “ठीक आहे, चल जाऊ.” आिण ते ितकडे
िनघाले. चढूण जात असताना वाटेत त्यांना पाण्याला चाललेल्या काही
तरुण मुली भेटल्या. त्यांना त्यांनी संदेष्ट्याचा पत्ता िवचारला.

12 तेव्हा त्या म्हणाल्या, “तो आत्ताच पुढे गेला आहे. लवकर पुढे जा.
तो आजच या गावी आला आहे कारण लोक उच्च स्थानी शांत्यपर्ण
करणार आहेत. 13 पुढे गेल्यावर तुम्हाला तो िदसेल. घाई केलीत तर
भोजनासाठी तो भक्ती स्थळापाशी पोचायच्या अगादेर तुम्ही त्याला भेटू
शकाल. तो यज्ञाला आशीवार्द देतो म्हणून तो ितथे पोहोंचे पयर्ंत लोक

1 शमुवेल 7:7 179 1 शमुवेल 9:13
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जेवायला सुरुवात करत नाहीत. म्हणून लौकर जा.” पूवीर् कोणी असे
परमेश्वराला प्रश्न िवचारायला िनघाले, “चला, संदेष्ट्याकडे जाऊ” असे
म्हणत असत. कारण तेव्हा परमेश्वराच्या माणसाला संदेष्टा म्हणत.

14 तेव्हा शौल आिण त्याचा नोकर वर नगराच्या िदशेने जाऊ लागले.
नगरात िशरतात तो त्यांना शमुवेल त्यांच्या िदशेने येताना िदसला. तो
त्या यज्ञाच्या िठकाणी जायला िनघालाच होता.

15 आदल्या िदवशी परमेश्वराने शमुवेलला सांिगतले होते, 16 “उद्या
यावेळी मी तुझ्याकडे बन्यामीन घराण्यातील एकाला पाठवीन. त्याला तू
अिभषेकपूवर्क इस्राएलवर राजा म्हणून नेम. पिलष्ट्यांपासून तो माझ्या
लोकांना वाचवील. लोकांचे गाऱ्हाणे माझ्याकडे आले आहे. ते मी ऐकून
घेतले आहे.”

17 शौल शमुवेलच्या दृष्टीस पडताक्षणीच परमेश्वर म्हणाला, “हाच तो
मी सांिगतलेला माणूस. तो माझ्या लोकांवर राज्य करील.”

18 शौलने शमुवेलला वेशीजवळ गाठले आिण तो म्हणाला,
“संदेष्ट्यांचे घर कोठे आहे ते कृपा करुन मला सांगाल का?”

19 शमुवेल म्हणाला, “मीच तो, तू पुढे हो आिण भक्तीच्या िठकाणी
जा. तुम्ही दोघेजण आज माझ्याबरोबर भोजन करा. उद्या सकाळी मी
तुझी रवानगी करीन. तुझ्या सवर् प्रश्नांची उत्तर ेदेईन. 20 आिण तीन
िदवसांपूवीर् हरवलेल्या त्या गाढवांची काळजी करु नकोस. ती सापडली
आहेत. आता इस्राएलला तुझी गरज आहे. इस्राएलला तू आिण तुमच्या
घराण्यातील सवर् हवे आहात.”

21 शौल म्हणाला, “मी बन्यामीन घराण्यातला आहे. आमचे घराणे
इस्राएल मधले सवार्त लहान घराणे आहे आिण बन्यामीन घराण्यात
आमचे कुटंुब सगळ्यात छोटे आहे. मग इस्राएलला मी कशासाठी हवा
आहे बर?े”

22 शमुवेलने मग त्यांना आिण त्याच्या नोकराला भोजनाच्या िठकाणी
नेले. तेथे तीस एक लोकांना भोजनासाठी आिण यज्ञात सहभागी
होण्यासाठी आमिंत्रत केले होते. शमुवेलने या दोघांना पगंतीतल्या
मानाच्या िठकाणी बसवले. 23 शमुवेल आचाऱ्याला म्हणाला, “मांसाचा
मी तुला राखून ठेवायला सांिगतलेला वाटा आण.”

24 आचाऱ्याने मांडीचा भाग आणून शौलाच्या पुढे ठेवला. शमुवेल
म्हणाला, “तुझ्यासाठी मी हा राखून ठेवला आहे. या िवशेष प्रसंगासाठी
मी तो ठेवला होता. तो तू खा.” तेव्हा शौल शमुवेलच्या पगंतीला बसून
जेवला.

25 भोजन आटोपल्यावर ते उपासना स्थळाहून खाली नगरात आले.
शमुवेलाने शौलासाठी घराच्या गच्चीत िबछाना घातला. शौल तेथे
झोपला.

26 दसुऱ्या िदवशी भल्या पहाटे शमुवेलाने शौलाला जोरात हाक
मारुन उठवले. तो म्हणाला, “ऊठ आता मी तुझी रवानगी करतो.” शौल
उठला आिण शमुवेल बरोबर घराच्या बाहेर पडला.

27 शौल त्याचा नोकर आिण शमुवेल गावाच्या सीमेपाशी आले. तेव्हा
शमुवेल शौलाला म्हणाला, “तुझ्या नोकराला पुढे व्हायला सांग
तुझ्यासाठी परमेश्वराचा संदेश आहे.” तेव्हा नोकर पुढे चालू लागला.

शौलाचाशौलाचा राज्यािभषराज्यािभषेेकक

शमुवेलने मग एका खास तेलाची कुपी घेतली आिण
शौलच्या मस्तकावर ती ओतली. शौलचे चंुबन घेऊन तो
म्हणाला, “परमेश्वराने त्याच्या प्रजेचा नेता म्हणून तुला

आिभिषक्त केले (िनवडले) आहे. त्यांचा तू अिधपती होशील.
भोवतालच्या शत्रूंपासून त्यांचे रक्षण करशील. त्यासाठीच परमेश्वराने
तुझा अिभषेक केला आहे हे खर ेआहे. याची साक्ष पटवणाऱ्या या खणुा
ऐक 2 येथून िनघालास की तुला बन्यामीनांच्या हद्दीत सेल्सह येथे
राहेलीच्या कबरीजवळ दोन माणसे भेटतील. तुला ती म्हणतील, ‘तुमची
गाढवे िमळाली. तेव्हा तुमच्या विडलांची काळजी िमटली, पण आता ते
तुमच्या काळजीत पडले आहेत. आता माझ्या मुलाला कुठे शोधू असे ते
म्हणत आहेत.’”

3 शमुवेल पुढे म्हणाला, “पुढे गेलास की तुला ताबोरचा एला ओक
वृक्ष लागेल. ितथे तुला देवाच्या भक्तीसाठी बेथलकडे िनघालेली तीन
माणसे भेटतील. त्यातल्या एकाजवळ तीन तान्ही करडं दसुऱ्याजवळ

तीन भाकरी आिण ितसऱ्याकडे द्राक्षरसाचा बुधला असेल. 4 ती माणसे
तुझी िवचारपूस करतील. त्यांच्याजवळच्या दोन भाकरी ते तुला देतील
आिण तू त्या घेशील. 5 मग तू िगबाथ एलोिहम येथे पोचशील. या
िठकाणी पिलष्ट्यांचा िकल्ला आहे. या नगरात तू गेल्यावर भक्तीच्या
उच्चस्थानाहून खाली येणार ेसंदेष्टे तुला भेटतील. भिवष्य कथन करतील
ते चालू असतानाच, परमेश्वराचा संचार झाल्याप्रमाणे ते नृत्य गायनात
मशगुल असतील. ते सतार, संबळ, सनई, वीणा ही वाद्ये वाजवत
असतील. 6 तुझ्यात त्यावेळी परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार संचार
होऊन तू राहणार नाहीस. अगदी वेगळाच होशील. त्यांच्याबरोबर तूही
भिवष्यकथन करु लागशील. 7 असे झाले की तुला जे हवे ते तू साध्य
करु शकशील. कारण परमेश्वराचीच तुला साथ असेल.

8 “िगलगाल येथे तू माझ्याआधी जा. मग मी ितथे येईन. यज्ञात
होमापर्ण आिण शांत्यपर्णे करीन. माझी तू सात िदवस वाट पाहा. मग मी
तुला भेटेन आिण काय करायचे ते सांगेन.”

शौलशौल ससंदंदेेष्ट्यासारखाष्ट्यासारखा वागतोवागतो

9 शमुवेलला िनरोप देऊन शौल जायला िनघताच परमेश्वराने त्याचे
आयषु्यच बदलून टाकले. सवर् खणुांचा प्रत्यय त्याला त्या िदवशीच
आला. 10 शौल आपल्या नोकरासह िगबाथ एलोिहम या टेकडीवर
आला. ितथे त्याला इतर संदेष्टे भेटले. परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार
संचार होऊन तो ही इतर संदेष्ट्यां प्रमाणे भिवष्य करु लागला. 11

त्याला आधीपासून ओळखणाऱ्या लोकांनी हे पािहले. तेव्हा ते
आपापसात याची चचार् करु लागले. “कीशच्या मुलाला काय झाले? तो
ही संदेष्ट्यांपकैीच आहे की काय?” असे म्हणून लागले.

12 ितथे राहणारा एक माणूस म्हणाला, “हो ना! हा यांचा नेता आहे
असे िदसते.” तेव्हापासून “शौल संदेष्ट्यांपकैीच आहे की काय” अशी
म्हणचं पडली.

शौलशौल घरीघरी परतपरत ययेेतोतो
13 यानतंर शौल आपल्या घराजवळच्या भक्तीस्थळापाशी पोचला.
14 त्याला व त्याच्या नोकराला शौलच्या काकाने इतके िदवस तुम्ही

कोठे होतात म्हणून िवचारले.
शौल म्हणाला, “आम्ही आपली गाढवे शोधायला गेलो होतो. ती

िमळाली नाहीत तेव्हा शमुवेलला भेटायला आम्ही गेलो.”
15 तेव्हा काका म्हणाला, “मग काय म्हणाला शमुवेल ते सांग ना!”
16 शौलने सांिगतले, “गाढवांचा शोध लागला आहे असे शमुवेल

म्हणाला.” शमुवेलच्या इतर वक्तव्याबद्दल, राज्याबद्दल त्याने काकाला
काहीही सांिगतले नाही.

शमुवशमुवेेलल शौललाशौलला राजाराजा म्हणम्हणूूनन घोिषतघोिषत करतोकरतो

17 शमुवेलने सवर् इस्राएली लोकांना िमस्पा येथे पमरशे्वराजवळ
बोलावले. 18 शमुवेल त्यांना तेव्हा म्हणाला, “इस्राएलच्या परमेश्वर
देवाचे म्हणणे असे आहे: इस्राएलला मी िमसरमधून बाहेर काढले. िमसर
आिण इतर राष्ट्र े यांच्या जाचातून मुक्त केले. 19 सवर् आपत्तीतून तुम्हाला
सोडवणाऱ्या परमेश्वराचाच आज तुम्ही त्याग करायला िनघालेला
आहात. राजा हवा अशी तुमची मागणी आहे. तेव्हा आता आपापल्या
वंशांप्रमाणे, घराण्यांसकट परमेश्वरापुढे हजर व्हा.”

20 सवर् वंशातील लोकांना त्याने आपल्या जवळ बोलावले, आिण
राजाची िनवड करायला सुरुवात केली. सवार्त आधी शमुवेलने बन्यामीन
वंशाची िनवड केली. 21 व त्यापकैी प्रत्येक कुळाला क्रमाक्रमाने समोर
बोलावले. त्यातून मात्रीच्या कुळाची िनवड केली. मग त्यांच्यापकैी
प्रत्येकाला समोरुन जायला सांिगतले. अशा रीतीने कीशचा मुलगा शौल
याची िनवड केली.
पण लोकांना शौल कुठे िदसेना. 22 त्यांनी परमेश्वराला िवचारले,

“शौल इथे आला आहे का?”
परमेश्वर म्हणाला, “शौल कोठारामागे लपून बसला आहे.”
23 लोकांनी धावत जाऊन त्याला ितथून बाहेर आणले. तो सवार्ंच्या

घोळक्यात उभा रािहला. सगळ्यांपेक्षा तो उंच होता. 24 शमुवेल तेव्हा
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सवर् लोकांना उद्देशून म्हणाला, “परमेश्वराने िनवडलेला माणूस पाहा.
याच्यासारखा तुमच्यात कोणीही नाही.”
तेव्हा लोकांनी “राजा िचराय ुहोवो” म्हणून जयजयकार केला.
25 शमुवेलने राज्याचे सवर् िनयम लोकांना समजावून सांिगतले.

राजनीतीचा ग्रंथ िलहून परमेश्वरापुढे ठेवला आिण लोकांना घरोघरी
परतायला सािगतले.

26 शौलही िगबा येथे आपल्या घरी गेला. शूर सिैनकांना
परमेश्वराकडून प्रेरणा िमळाली आिण त्यांनी शौलचे अनुयाियत्व पत्करले.
27 पण काही कुरापती काढणार ेमात्र म्हणालेच, “हा काय आमचे रक्षण
करणार?” शौलवर टीका करत त्यांनी नजराणेही आणले नाहीत. पण
शौल काही बोलला नाही.

अम्मोन्यांचाअम्मोन्यांचा राजाराजा नाहाशनाहाश

अम्मोन्यांचा राजा नाहाश गादी आिण रुबेनी लोकांचा छळ करत
होता. त्याने प्रत्येक इस्राएल माणसाचा उजवा डोळा काढला.
कोणालाही त्यांच्या मदतीला जाऊ िदले नाही. यादेर्न नदीच्या पुवेर्कडील
एकाही इस्राएली पुरुषाची यातून सुटका झाली नाही. पण सात हजार
इस्राएली माणसे मात्र अम्मोन्यांच्या तावडीतून कशीबशी सुटली आिण
याबेश िगलाद येथे आली

साधारण मिहन्याभरानतंर अम्मोनी राजा नाहाश याने
आपल्या सनै्यासह याबोश िगलादला वेढा िदला. तेव्हा
याबेशाच्या लोकांनी नाहाशला िनरोप पाठवला की तू

आमच्याशी करार केल्यास तुझ्या आिधपत्याखाली आम्ही राहू.
2 पण नाहाशने उत्तर िदले, “तुम्हा सवार्ंचा उजवा डोळा फोडून

इस्राएलची नाचक्की करीन तेव्हाच तुमच्याशी मी करार करीन.”
3 तेव्हा याबेशमधील वडीलधारी मडंळी त्याला म्हणाली, “आम्हाला

सात िदवसाची मुदत दे. तेवढ्या वेळात आम्ही इस्राएलभर आमचा
संदेश देऊन माणसे पाठवतो. आमचा बचाव करायला कोणीच आले
नाही तर आम्ही आपण होऊन तुझ्या स्वाधीन होऊ.”

शौलशौल याबोशयाबोश-िगलादचिगलादचेे रक्षणरक्षण करतोकरतो

4 शौल राहात होता तेथे म्हणजे िगबा येथे याबेशचे दतू येऊन पोचले.
त्यांनी लोकांना हे सवर् सांिगतले. तेव्हा लोकांनी रडून आकांत मांडला.
5 शौल तेव्हा आपली गुर ेचरायला घेऊन गेला होता. कुरणातून येतांना
त्याने लोकांचा आक्रोश ऐकला. तेव्हा त्याने िवचारले, “हे काय चालले
आहे? लोकांना शोक करायला काय झाले?”
तेव्हा लोकांनी त्याला दतूाचे म्हणणे सांिगतले. 6 शौलने ते ऐकून

घेतले. त्याच वेळी त्याच्यात देवाच्या आत्म्याचा संचार होऊन तो संतप्त
झाला. 7 त्याने एक बलैांची जोडी घेऊन ितचे तुकडे तुकडे केले आिण
दतूांना ते इस्राएलच्या सवर् प्रांतात िफरवायला सांिगतले. त्याचबरोबर ही
दवंडी िपटायला सांिगतली. “सवर्जण शौल आिण शमुवेल यांच्या पाठीशी
राहा. यात हयगय झाल्यास त्याच्या गुरांचीही अशीच गत होईल.”
परमेश्वराच्या धास्तीने लोक एकिदलाने एकत्र आले. 8 शौलने बेजेक

येथे या सवार्ंना एकत्र बोलावले. तेथे इस्राएल मधून तीन लाख आिण
यहूदातून प्रत्येकी तीस हजार माणसे होती.

9 या सवार्ंनी शौलाच्या सुरात सूर िमसळून याबेशच्या दतूांना
सांिगतले, “उद्या दपुारपयर्ंत तुमच्या बचावासाठी आम्ही येत आहोत असे
याबेश िगलाद मधील लोकांना सांगा.”
शौलचा हा िनरोप दतूांनी पोचवल्यावर याबेशच्या लोकांमध्ये आनदंी

आनदं झाला. 10 ते अम्मोनी राजा नाहाश याला म्हणाले, “उद्या आम्ही
तुमच्याकडे येतो मग आमचे हवे ते कर.”

11 दसुऱ्या िदवशी सकाळी शौलने आपल्या सनै्याची तीन गटात
िवभागणी केली. त्यांच्यासह शौलने िदवस उजाडताच अम्मोन्यांच्या
छावणीत प्रवेश केला. पहारा बदलत असताना त्यांच्यावर हल्ला केला.
दपुार व्हायच्या आधीच अम्मोन्यांचा त्यांनी पराभव केला. अम्मोनी
सनै्याची दाणादाण उडाली. ते वाट सापडेल ितकडे पळत सुटले. प्रत्येक
जण वेगळ्या िदशेला गेला. कोणी दोन सिैनक एका िठकाणी नव्हते.

12 एवढे झाल्यावर लोक शमुवेलाला म्हणाले, “शौलाला िवरोध
करणार,े त्याचे राज्य नको असलेले कुठे आहेत ते लोक? त्यांना
आमच्या समोर आणा. त्यांनाही मारुन टाकतो.”

13 पण शौल म्हणाला, “नाही, आज कोणाचीही हत्या आता करायची
नाही. परमेश्वराने इस्राएलला तारले आहे.”

14 तेव्हा शमुवेल लोकांना म्हणाला, “चला आता आपण सगळे
िगलगाल येथे जाऊ. तेथे पुन्हा नव्याने शौलाला राजा म्हणून घोिषत
करु.”

15 त्याप्रमाणे सवर्जण िगलगाल येथे जमले. परमेश्वरासमोर त्यांनी
शौलला राजा केले. परमेश्वरासमोर शांत्यपर्णे केली. शौल आिण सवर्
इस्राएली यांनी उत्सव साजरा केला.

शमुवशमुवेेलचलचेे राजाबद्दलराजाबद्दल लोकांसमोरलोकांसमोर भाषणभाषण

शमुवेल सवर् इस्राएलांना उद्देशून म्हणाला, “मी सवर् काही
तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे केले आहे. तुमच्यावर राजा नेमला
आहे. 2 तो आता तुमचे नेतृत्व करील. मी आता म्हातारा

झालो, थकलो पण माझी मुल तुमच्या बरोबर आहेत. मी अगदी लहान
असल्यापासून तुमचे नेतृत्व केले. 3 हा मी इथे आहे. माझ्या हातून
काही चुकलेले असेल तर ते परमेश्वराला आिण तुम्ही िनवडलेल्या
राजाला सांगा. मी कोणाचा बलै िंकवा गाढव चोरले आहे का? कोणाला
दखुवले िंकवा फसवले का? कोणाकडून मी कधी पसैाच काय पण जोडा
तरी लाच म्हणून घेतला का? तसे असेल तर मी त्याची भरपाई करीन.”

4 यावर सवर् इस्राएलांनी उत्तर िदले, “नाही, तुमच्या हातून कोणतेही
कुकमर् झालेले नाही. तुम्ही कधी आम्हाला फसवले नाहीत की लाच
घेतली नाहीत.”

5 तेव्हा शमुवेल सवार्ना म्हणाला, “आज या घटनेला परमेश्वर आिण
त्याने िनवडलेला राजा साक्षी आहेत. तुमचे म्हणणे त्यांनी ऐकले आहे.
माझ्याहातून काहीही वावगे घडले नसल्याचे तुमचे मत त्यांना माहीत
आहे.” तेव्हा लोक एकमताने म्हणाले, “होय! परमेश्वर त्याला साक्षी
आहे.”

6 मग शमुवेल म्हणाला, “काय काय घडले ते परमेश्वराला माहीत
आहे. मोशे आिण अहरोन यांना त्यानेच नेमले. तुमच्या पूवर्जांनाही
त्यानेच िमसरमधून सोडवले. 7 आता सवर्जण येथे शांत उभे राहा
म्हणजे परमेश्वराने तुमच्यासाठी आिण तुमच्या पूवर्जांसाठी कोणकोणती
सत्कृत्ये केली ती मी तुम्हाला सांगतो.

8 “याकोब िमसरमध्ये गेल्यावर तेथील लोकांनी त्याच्या वंशजांचे
िजणे कठीण केले तेव्हा त्यांनी परमेश्वराची करुणा भाकली. म्हणून
परमेश्वराने मोशे आिण अहरोन यांना पाठवले. त्यानी मग त्या तुमच्या
पूवर्जांना िमसरमधून सोडवले आिण या िठकाणी आणले.

9 “पण तुमचे पूवर्ज आपला स्वामी जो परमेश्वर त्याला िवसरले. तेव्हा
परमेश्वराने त्यांना सीसराचे गुलाम बनू िदले. सीसरा हा हासोर येथील
सनै्याचा सेनापती होता. त्यानतंर परमेश्वराने त्यांना पिलष्टी आिण
मवाबचा राजा यांचे गुलाम बनवले. हे सवर् तुमच्या पूवर्जांबरोबर घडले.
10 तेव्हा तुमच्या पूवर्जांनी परमेश्वराकडे मदतीची याचना केली. ते
म्हणाले, ‘आमच्या हातून पातक घडले. परमेश्वराला सोडून बाल,
अष्टारोथ या भलत्या दवैतांची आम्ही भक्ती केली. पण आता आमची
शत्रूच्या तावडीतून सुटका कर म्हणजे आम्ही फक्त तुझीच सेवा करु.’

11 “तेव्हा मग परमेश्वराने यरुबाबेल (िगदोन), बदान, इफताह आिण
शमुवेल यांना पाठवून शत्रूंपासून तुमची सुटका केली. तेव्हा तुम्हाला
स्वस्थता लाभली. 12 पण मग अम्मोन्यांचा राजा नाहाश याला
तुमच्यावर चाल करुन येताना तुम्ही पािहले आिण तुम्हाला
संरक्षणासाठी राजा असाव असे वाटले. प्रत्यक्ष परमेश्वर तुमचा देव राजा
असतानाही तुम्हाला असे वाटले. 13 तेव्हा तोही तुम्हाला िमळाला.
परमेश्वरानेच त्याची िनवड केली. 14 परमेश्वर तुमचे सतत रक्षण करील
पण तुम्ही मात्र त्यासाठी खालील गोष्टी पाळल्या पािहजेत; सन्मानपूवर्क
परमेश्वराची सेवा करा. त्याच्या आजे्ञिवरुध्द जाऊन कोणाशी लढू नका.
तुम्ही व तुमचा राजा यांनी परमेश्वर देवालाच मानावे. असे वागल्याने
परमेश्वर तुमचे रक्षण करील. 15 पण त्याचा अवमान केलात, त्याच्या
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आजे्ञिवरुध्द बडं केलेत तर तो तुमच्याकडे पाठ िफरवील. तुमचा व
तुमच्या राजाचा नाश करील.

16 “आता स्तब्ध उभे राहा आिण परमेश्वराचे महान कृत्य आपल्या
डोळ्यांदेखत पाहा. 17 सध्या गव्हाच्या कापणीचे िदवस आहेत. मी
परमेश्वराची प्राथर्ना करतो. त्याने ढगांच्या गडाडाटासह पाऊस पाडावा
अशी मी िवनतंी करतो. तेव्हा, राजाची मागणी करुन आपण परमेश्वराच्या
दृष्टीने दषु्कृत्य केले आहे हे तुम्हाला कळेल.” 18 आिण शमुवेलने
परमेश्वराची प्राथर्ना केली. त्याच िदवशी मेघगजर्नेसह जोरदार वृष्टी
झाली. त्यामुळे लोकांनी परमेश्वराची आिण शमुवेलची धास्ती घेतली.

19 ते शमुवेलला म्हणाले, “आम्हा दासांच्या वतीने तुम्ही परमेश्वराची
प्राथर्ना करा. आम्हाला मरु देऊ नका. आमच्या हातून अनेक पातके
घडली आहेत. राजाची मागणी करुन तर आम्ही त्यात आणखी भरच
घातली आहे.”

20 शमुवेल त्यांना म्हणाला, “तुमच्या हातून पापे घडली आहेत हे
खर,े पण घाबरुन जाऊ नका. परमेश्वराला अनुसरायचे सोडू नका.
मनोभावे त्याची सेवा करा. 21 मूतीर् म्हणजे िनरथर्क वस्तू, िनव्वळ
पुतळे, तेव्हा त्यांची पूजा करु नका. मूतीर् तुमचे रक्षण करत नाहीत की
मदतीला येत नाहीत त्या व्यथर् होत.

22 “पण परमेश्वर आपल्या लोकांचा त्याग करत नाही. उलट त्याने
मोठ्या प्रेमाने तुम्हाला आपले मानले आहे. तेव्हा त्याच्या मोठ्या
नावाखातर तो तुम्हाला सोडून देणार नाही. 23 आिण माझे म्हणाल, तर
मी तुमच्या वतीने नेहमीच प्राथर्ना करत राहीन. तसे मी केले नाही तर
परमेश्वराच्या दृष्टीने ते मोठे पाप ठरले. चांगले आयषु्य जगायचा योग्य
मागर् मी तुम्हाला दाखवत राहीन. 24 पण तुम्ही परमेश्वराला मानले
पािहजे. मनापासून त्याचीच सेवा केली पािहजे. त्याने तुमच्यासाठी जे
चमत्कार केले ते आठवले पािहजेत. 25 पण तुम्ही आडमुठेपणा आिण
दषु्टपणा दाखवलात तर मात्र केरसुणीने केर झटकावा तसा, तुम्हाला
तुमच्या राजासह परमेश्वर नष्ट करुन टाकील.”

शौलाचीशौलाची पिहलीपिहली चूकचूक

आता शौलाला राजा होऊन वषर् झाले होते. इस्राएलवरील
त्याच्या सत्तेला दोन वषेर् झाल्यावर 2 त्याने इस्राएलमधून
तीन हजार माणसे िनवडली. त्यापकैी दोन हजार िमखमाश

येथे त्याच्या बरोबर बेथेलच्या डोंगराळ प्रदेशात रािहली. हजार जण
योनाथान बरोबर बन्यामीनमधील िगबा येथे रािहले. सनै्यातील इतर
सवार्ंना त्याने घरोघरी पाठवले.

3 िगबा येथील छावणीतील पिलष्ट्यांच्या योनाथानने पराभव केला.
ते पिलष्ट्यांच्या सेनापतीच्या कानावर गेले. ते म्हणाले, “इब्री लोकांनी
बडं केले आहे.”
शौल म्हणाला, “नेमके काय घडले ते इब्रींना ऐकू द्या” आिण त्याने

आपल्या लोकांना इस्राएलभर रणिंशग फंुकून ही बातमी सांगायला
सांिगतली. 4 सवर् इस्राएलांच्या हे कानावर आले. त्यांना वाटले, “शौलने
पिलष्ट्यांच्या नेत्याला मारले. तेव्हा पिलष्ट्यांना आता इस्राएलांबद्दल
द्वेष वाटतो.”
सवर् इस्राएलांना िगलगाल येथे शौलजवळ एकत्र जमायचा िनरोप गेला.

5 इस्राएलांशी सामना करायला पिलष्टे ही िसध्द झाले. पिलष्ट्यांचा
सेनासागर िकनाऱ्यावर जेवढे वाळूचे कण असतील तेवढे सिैनक
त्यांच्याकडे होते. सेनासागर िवशाल होता. त्यांच्याकडे तीन हजार रथ
आिण सहा हजारांचे घोडदळ होते. त्यांनी बेथ-ओवनच्या पूवेर्ला
िमखमाश येथे तळ िदला.

6 आता आपण संकटात सापडले आहोत, पुरते पिलष्ट्यांच्या
कचाट्यांत सापडलो आहोत हे इस्राएलांच्या लक्षात आले. ते गुहांमध्ये
आिण खडकांच्या कपारीत लपून बसले. िववर, िविहरी यात त्यांनी
आश्रय घेतला. 7 काही तर यादेर्न नदी पलीकडे गाद, िगलाद या प्रांतात
पळाले. शौल या वेळी िगलगाल येथेच होता. त्याच्या सनै्याचा भीतीने
थरकाप उडाला होता.

8 शमुवेलने िगलगाल येथे भेटतो असे शौलाला सांिगतले होते.
त्याप्रमाणे शौलाने सात िदवस त्याची वाट पािहली. पण शमुवेल पोचला
नाही. तेव्हा सनै्य शौलला सोडून जायला लागले. 9 तेव्हा शौल

म्हणाला, “होमापर्णे आिण शांत्यपर्णे आणून द्या.” ती आणल्यावर शौलाने
यज्ञापर्णे केली. 10 त्याचे हे आटोपते आहे तोच शमुवेल तेथे पोचला.
शौल त्याला भेटायला पुढे झाला.

11 शमुवेलने िवचारले, “तू काय केलेस?”
शौल म्हणाला, “माझे सनै्य पांगले. तुम्हीही िदलेल्या वेळेत आला

नाहीत. पिलष्ट्यांची सेना िमखमाश येथे जमली. 12 तेव्हा मी िवचार
केला, पिलष्टी इथे िगलगाल मध्ये येऊन माझ्यावर हल्ला करतील आिण
मी तर अजून परमेश्वराला मदतीचे आवाहनही केले नाही. तेव्हा मी हे
होमापर्ण करण्याचे घाडस केले आहे.”

13 शमुवेल म्हणाला, “तुझा हा मूखर्पणा आहे. परमेश्वर तुझा देव याची
आज्ञा तू पाळली नाहीस. त्याचे म्हणणे ऐकले असतेस तर इस्राएलवर
तुझ्या वंशाचे राज्य िनरतंर रािहले असते. 14 पण आता तुझे राज्य
सतत राहाणार नाही. परमेश्वराला त्याचा शब्द मानणारा माणूस हवा आहे
आिण तसा तो िमळाला आहे. तो आता नवा नेता बनेल. तू परमेश्वराची
अवज्ञा केलीस म्हणून त्याने नवीन अिधपती नेमला आहे.” आिण
शमुवेल िगलगाल सोडून चालता झाला. 15 शौल आपल्या उवर्िरत
सनै्यासह िगलगाल सोडून बन्यामीन मधील िगबा येथे गेला.

िमखमाशिमखमाश ययेेथथेे ययुदु्धद्ध

त्याने बरोबरची माणसे मोजली. ती जवळपास सहाशे भरली. 16

आपला मुलगा योनाथान आिण हे सनै्य यांसह तो िगबा येथे रािहला.
िमखमाश येथे पिलष्ट्यांचा तळ होता. 17 त्यांनी त्या भागातील इस्राएल
रिहवाश्यांना धडा िशकवायचे ठरवले आिण िनवडक सनै्याने हल्ला सुरु
केला. पिलष्ट्यांच्या सनै्याच्या तीन तुकडया होत्या. पिहली तुकडी
उत्तरलेा अफ्राच्या वाटेने शुवाल जवळ गेली. 18 दसुरी बेथ-होरोनच्या
वाटेने आग्न्नेय िदशेला गेली आिण ितसरी टोळी वाळवंटाच्या िदशेला
असलेल्या सबोईम दरी कडील वाटेने गेली.

19 इस्राएलमध्ये लोहार नव्हते. त्यामुळे त्यांना लोखडंाच्या वस्तू
करता येत नसत. पिलष्ट्यांनीही त्यांना ही िवद्या िशकवली नाही कारण
ते लोखडंी भाले, तलवारी करतील ही त्यांना धास्ती होती. 20 पिलष्टी
फक्त त्यांना धार लावून देत असत. तेव्हा इस्राएलांना फाळ, कुदळी,
कुऱ्हाडी यांना धार लावायची असेल तेव्हा ते पिलष्ट्यांकडे जात. 21

फाळ आिण कुदळीला धार लावण्यासाठी पिलष्टी लोहार 1/3 औसं रुपे
घेत तर कुऱ्हाडी, दाताळे, अरी, पराण्या यांना धार लावायचा आकार 1/
6 औसं रुपे एवढा होता. 22 अशाप्रकार ेयदु्धाच्या िदवशी शौलच्या
सनै्यातील एकाच्याही जवळ तलवार िंकवा भाला नव्हता. शौल आिण
त्याचा मुलगा योनाथान यांच्याजवळ तेवढी लोखडंी हत्यार ेहोती.

23 पिलष्टी सनै्याच्या एका तुकडीने िमखमाशची िंखड रोखून धरली
होती.

योनाथानचायोनाथानचा पिलष्ट्यांवरपिलष्ट्यांवर हल्लाहल्ला

त्या िदवशी शौलाचा मुलगा योनाथान आपल्या शस्त्रवाहक
तरुण सेवकाला म्हणाला, “चल, आपण िंखडीपलीकडील
पिलष्ट्यांच्या छावणीकडे जाऊ. आपल्या वडीलांना मात्र

त्याने हे सांिगतले नाही.”
2 शौल तेव्हा िगबाच्या सीमेपाशी िमग्रोन येथील डािंळबाच्या

झाडाखाली बसला होता. जवळच धान्याचे खळे होते. शौल सोबत
सहाशे माणसे होती. 3 त्यातील एकाचे नाव अहीया. िशलो येथे एली
म्हणून परमेश्वराचा याजक होता. त्याच्या जागी आता हा होता. अहीयाने
एफोद घातला होता. ईखाबोदचा भाऊ अहीदबू याचा हा मुलगा.
ईखाबोद िफनहासचा आिण िफनहास एलीचा मुलगा. योनाथान िनघून
गेला हे लोकांना माहीत नव्हते.

4 िंखडीच्या दोन्ही बाजूला मोठमोठे सुळके होते. योनाथानने त्यांच्या
मधून पिलष्ट्यांच्या ठाण्यावर जायचे ठरवले. एका सुळक्याचे नाव
बोसेस व दसुऱ्याचे सेने असे होते. 5 एक सुळका उत्तरलेा िमखमाशच्या
िदशेने तर दसुरा दिक्षणेला िगबाकडे वळलेला होता. 6 योनाथान
आपल्या शस्त्रवाहक सेवकाला म्हणाला, “चल त्या परकीयांच्या
ठाण्यावर जाऊ. कदािचत परमेश्वर आपल्या हातून त्यांचा पराभव
करील. सनै्य कमी की जास्त याचा परमेश्वराला काय फरक पडतो?”
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7 तेव्हा तो सेवक म्हणाला, “तुम्ही म्हणाल तसे करु. मी
आपल्याबरोबरच आहे.”

8 योनाथान म्हणाला, “चल तर! ही िंखड ओलांडून त्यांच्या
पहारकेऱ्यांपयर्ंत जाऊ. त्यांना आपल्याला पाहू दे. 9 ‘आहात ितथेच
थांबा, आम्ही तेथे येतो’ असे ते म्हणाले तर आपण ितथेच थांबू. आपण
पुढे जायचे नाही. 10 पण त्यांनी पुढे यायला सांिगतले तर मात्र पुढे
व्हायचे. तसे झाले तर ती देवाची खूण समजायची. याचा अथर् असा की
त्यांचा पराभव करण्याची परमेश्वराने आपणास मुभा िदली आहे.”

11 हे दोघे, पिलष्टी सिैनकांच्या नजरचे्या टप्प्यात आले. ते सिैनक
म्हणाले, “पाहा, ते िबळात लपून रािहलेले इब्री आता बाहेर पडत
आहेत.” 12 त्या छावणीतील पिलष्ट्यांनी या दोघांना “वर या म्हणजे
चांगला धडा िशकवतो” असे धमकावले.
योनाथान आपल्या सेवकाला म्हणाला, “चल माझ्या मागोमाग.

परमेश्वर आता आपल्या हातून पिलष्ट्यांना नेस्तनाबूत करील.”
13 योनाथान मग हाता पायांनी आधार घेत घेत तो कडा चढून गेला.

त्याचा सेवक त्याच्या पाठोपाठ होताच. दोघांनी िमळून पिलष्ट्यांवर
हल्ला चढवला. त्यांनी त्या एक िबघा जिमनीवर पिहल्या चढाईत
वीसजणांना ठार केले. समोरुन येणाऱ्यांवर योनाथानने हल्ला केला आिण
त्यात जखमी झालेल्यांना योनाथानच्या सेवकाने मागोमाग येऊन ठार
केले.

15 तेव्हा छावणीत, शेतात, िकल्ल्यावर पसरलेल्या सवर्
पिलष्ट्यांमध्ये घबराट पसरली. चांगल्या शूर सिैनकांनीही धास्ती
घेतली. त्यांच्या पायाखालची भूमी कंपायमान झाली आिण पिलष्टी
भयभीत झाले.

16 इकडे बन्यामीनच्या भूमीतील िगबा येथे असलेल्या शौलच्या
रक्षकांनी पिलष्ट्यांना सरैावरैा पळताना पािहले. 17 शौल आपल्या
रक्षकांना म्हणाला, “आपली माणसे मोजा. कोण छावणी सोडून गेले ते
पाहू.”
मोजणीतून योनाथान आिण त्याचा सेवक गेल्याचे लक्षात आले.
18 शौल अहीयाला म्हणाला, “परमेश्वराचा पिवत्रकरारकोश आण”

(त्यावेळी देवाचा हा पिवत्र करारकोश इस्राएलांजवळ होता.) 19

अहीयाशी बोलत आसताना शौल परमेश्वर काही सल्ला देईल म्हणून वाट
पाहात होता. इकडे पिलष्ट्यांच्या ठाण्यावरील गलबला व गोंधळ वाढत
चालला. शौलचा धीर सुटत चालला. शेवटी तो याजक अहीया याला
म्हणाला, “आता प्राथर्ना पुर.े तु थांब.”

20 शौलने सनै्य जमा केले आिण तो यदु्धाला िभडला. पिलष्ट्यांची
आता दाणादाण उडाली. इतकी की ते आपापसातच लढू लागले. 21

पूवीर् पिलष्ट्यांचे सेवक असलेले काही इब्री सध्या पिलष्ट्यांच्या
छावणीत होते. ते आता शौल आिण योनाथान यांना जाऊन िमळाले.
22 एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशात दडून रािहलेल्या इस्राएलांनी
पिलष्ट्यांच्या पलायनाची बातमी ऐकली. तेव्हा तेही यदु्धात उतरले
आिण त्यांनी पिलष्ट्यांचा पाठलाग सुरु केला.

23 अशाप्रकार ेपरमेश्वराने त्यािदवशी इस्राएलांचा बचाव केला. यदु्ध
बेथ-आवेन कडे सरकले. जवळ जवळ दहा हजाराचे सवर् सनै्य शौलच्या
पाठीशी होते. एफ्राईमच्या डोंगराळ परदेशातील सवर् नगरांमध्ये यदु्ध
पसरले.

शौलचीशौलची ददुसुरीसरी चूकचूक
24 पण शौलच्या हातून त्या िदवशी मोठी चूक झाली. सवर् इस्राएल

लोक दमले भागलेले आिण भुकेले होते. शौलने त्यांच्याकडून सक्तीने
एक शपथ घेतली होती. “संध्याकाळ व्हायच्या आत आिण शत्रूचा पाडाव
करण्यापूवीर् कोणी काही खाल्ले तर त्याला शासन होईल.” अशा त्या
शपथेमुळे कोणीही अन्नग्रहण केले नव्हते.

25 लढत लढत लोक रानात िशरले. ितथे त्यांना जिमनीवर मधाचे
पोळे िदसले पण ते पाहूनही लोकांनी त्यातील मधाला हात लावला नाही
कारण शपथेचा धाक त्यांच्या मनात होता. 27 आपल्या वडीलांनी
सवार्ना बळजबरीने अशी शपथ घ्यायाला लावली आहे याबद्दल
योनाथानला काहीच माहीत नव्हते. तेव्हा त्याने आपल्या हातातील

काठी पोळ्यात खपुसली आिण मध काढला. थोडा मध खाल्यावर
त्याला चांगली तरतरी आली.

28 एक सिैनक योनाथानला म्हणाला, “तुमच्या वडीलांनी लोकांना
शपथ घालून बजावले आहे की आज कोणी काही खाल्ले तर त्याला शाप
लागेल. म्हणून लोकांनी काही खाल्लेले नाही. ते भुकेने व्याकुळ झाले
आहेत.”

29 योनाथान म्हणाला, “माझ्या वडीलांनी देशावर खूप संकटे आणली
आहेत. थोडासा मध खाताच मला पाहा कसे ताजेतवाने वाटू लागले!
30 लोकांनीही शत्रूच्या लूटीतून थोडे खाल्ले असते तर बर ेझाले असते.
आपण यापेक्षा जास्त पिलष्ट्यांना गारद करु शकलो असतो.”

31 िमखामाशापासून अयालोन पयर्ंत पिलष्ट्यांचा पाडाव करता
करता इस्राएल लोक फार थकून गेले होते. ते भुकेलेही होते. 32 त्यांनी
पिलष्ट्यांची मेंढर ेगुर,े वासर ेलुटून आणली होती. आता ते भुकेने इतके
कासावीस झाले होते की त्यांनी ती गुर ेितथेच जिमनीवर मारुन खाल्ली.
त्यांचे रक्तसुद्धा चाटले.

33 तेव्हा एक जण शौलला म्हणाला, “पाहा, हा परमेश्वराच्या दृष्टीने
अपराध आहे. ही माणसे तर रक्तासकट मांस खात आहेत.”
शौल म्हणाला, “तुम्ही पाप केले आहे. आता एक मोठा दगड लोटून

येथे आणा.” 34 पुढे तो म्हणाला, “जा, त्या लोकांना जाऊन सांगा की
प्रत्येकाने बलै मेंढर ेमाझ्यासमोर आणावी आिण मगच त्यांनी ती इथे
कापावी. असे पाप करु नका. रक्ताने भरलेले मांस खाऊ नका.”
मग सवार्नी आपापली जनावर ेतेथे आणली आिण मारली. 35 तेव्हा

शौलने स्वतःहून परमेश्वरासाठी वेदी बांधली.
36 तो म्हणाला, “आज रात्री आपण पिलष्ट्यांवर हल्ला करु. त्यांचे

सवर् िहरावून घेऊन त्या सवार्ना कापून काढू.”
सवर् सनै्याने त्याच्या म्हणण्याला साथ िदली.
पण याजक म्हणाला, “आपण परमेश्वराचा कौल मागू.”
37 म्हणून शौलने परमेश्वराला िवचारले, “आम्ही आज पिलष्ट्यांवर

चालून जाऊ का? तू आम्हाला त्यांचा पराभव करु देशील का?” पण
त्यािदवशी परमेश्वराने शौलला उत्तर िदले नाही.

38 तेव्हा शौल म्हणाला, “सवर् अिधकाऱ्यांना, लोकनायकांना
माझ्यासमोर बोलवा. आज कोणाच्या हातून पाप घडले आहे ते पाहू. 39

इस्राएलला तारणाऱ्या परमेश्वराची शपथ घेऊन मी सांगतो की अगदी
माझा पोटचा मुलगा योनाथान याच्याहातून अपराध घडला असेल तरी
त्याला देहान्त शासन होईल.” यावर कोणीही चकार शब्द ही काढला
नाही.

40 मग शौल सवर् इस्राएलांना म्हणाला, “तुम्ही सवर् एका बाजूला उभे
राहा. मी आिण माझा मुलगा योनाथान दसुऱ्या बाजूला होतो.”
सवार्नी ते मानले.
41 मग शौलाने प्राथर्ना केली, “इस्राएलच्या परमेश्वरा, देवा, आज तू

माझी प्राथर्ना का ऐकली नाहीस? मी िंकवा माझा मुलगा योनाथान याच्या
हातून पाप घडले असेल तर उरीम टाक आिण लोकांच्या हातून पाप
घडले असेल तर थुम्मीम टाक”
शौल आिण योनाथानच्या नावाने दान पडले आिण लोक सुटले. 42

शौल म्हणाला, “पुन्हा त्या टाका व दाखवा की मी व माझा मुलगा
योनाथान पकैी कोण दोषी आहे.” मग योनाथान पकडला गेला.

43 शौल त्याला म्हणाला, “तू काय केलेस ते सांग.”
योनाथान म्हणाला, “कोठीच्या टोकावर मावेल एवढाच मध तेवढा मी

चाखला त्यासाठी मी प्राणापर्ण करायला हवे का?”
44 शौल म्हणाला, “माझा शब्द पाळला गेला नाही तर शासन

करायला मी परमेश्वराला सांिगतले आहे. तेव्हा तुला मेलेच पािहजे.”
45 पण सवर् सिैनक शौलला म्हणाल, “योनाथानने आज इस्राएलकडे

िवजय खेचून आणला आहे. तेव्हा त्याने मेलेच पािहजे का? खिचतच
नाही. आम्ही परमेश्वरापुढे शपथ घेऊन सांगतो की त्याच्या केसालाही
धक्का लागणार नाही. पिलष्ट्यांिवरुद्ध लढायला परमेश्वराने योनाथानला
मदत केली आहे.” अशाप्रकार ेलोकांनी योनाथानला वाचवले. त्याला
मृत्यूची सजा झाली नाही.

46 शौलने पिलष्ट्यांचा पाठलाग केला नाही. पिलष्टी आपल्या जागी
परतले.
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शौलाचाशौलाचा इस्राएलच्याइस्राएलच्या शत्रूंशीशत्रूंशी लढालढा

47 शौलने सवर् अिधकार आपल्या हाती घेऊन राज्य स्थािपत केले.
मवाबी, अम्मोनी, अदोमी, सोबाचे राज, पिलष्टी इत्यादी इस्राएलच्या
भोवतालच्या सवर् शत्रूशी यदु्ध केले. शौल जेथे जेथे गेला तेथे तेथे त्यांने
शत्रूंचा पाडाव केला. 48 पराक्रम गाजवला. इस्राएलांची लूट करणाऱ्या
सवर् शत्रूंपासून इस्राएलांची सुटका केली. अमालेकांचाही त्याने पराभव
केला.

49 योनाथान, इश्वी, आिण मलकीशुवा हे शौलचे मुलगे. शौलच्या
मोठ्या मुलीचे नाव मेरब आिण धाकटीचे मीखल. 50 अहीनाम ही
त्याची पत्नी. ती अहीमासची मुलगी.
शौलचा काका नेर याचा मुलगा अबनेर त्याचा सेनापती होता. 51

शौलचे वडील कीश आिण काका नेर. ही अिबयेलची मुले.
52 शौलने आयषु्यभर पराक्रम गाजवले. पिलष्ट्यांचा त्याने कडवा

प्रितकार केला. त्याला कुठेही शूर, पराक्रमी माणूस आढळला की त्याला
तो सिैनकात भरती करुन घेई आिण अगंरक्षक म्हणून नेमी.

शौलशौल अमालअमालेेकांनाकांना ननेेस्तनाबूतस्तनाबूत करतोकरतो

एक िदवस शमुवेल शौलला म्हणाला, “इस्राएलचा राजा
म्हणून तुला राज्यािभषेक करायला परमेश्वराने मला पाठवले.
आता परमेश्वर काय म्हणतो ते ऐक. 2 सवर् शिक्तमान

परमेश्वराचे म्हणणे आहे: ‘इस्राएल लोक िमसर मधून बाहेर पडले तेव्हा
अमालेकींनी त्यांना कनानच्या वाटेवर अडवले. अमालेक्यांचे हे कृत्य मी
पािहले आहे. 3 तेव्हा आता त्यांच्याशी जाऊन लढ. त्यांचा आिण
त्यांच्या मालमत्तेचा पूणर्पणे बीमोड कर. काहीही िशल्लक ठेवू नकोस.
पुरुष, बायका, मुले, अगदी तान्ही बाळेसुध्दा मारुन टाक. त्याची गुर,े
मेंढर,े उंट, गाढवे या सवार्चा संहार कर.’”

4 तलाईम येथे शौलाने सवर् सनै्याची जमवाजमव केली. दोन लाखांचे
पायदळ आिण यहूदातील दहा हजार माणसे त्यात होती. 5 मग शौल
अमालेक नगरापाशी जाऊन एका खोऱ्यात दबा धरुन बसला. 6 केनी
लोकांना तो म्हणाला, “तुम्ही अमालेक्यांची संगत सोडून दरू िनघून जा.
म्हणजे मग आम्ही अमलेक्यांच्या बरोबर तुमचा नाश करणार नाही.
कारण िमसरमधून इस्राएल बाहेर पडले तेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी प्रेमाने
वागला होता.” तेव्हा केनी लोक अमालेक्यांना सोडून िनघून गेले.

7 शौलने अमालेक्यांचा पराभव केला. हवीलापासून िमसरच्या
हद्दीजवळच्या शूरपयर्ंत त्याने अमालेक्यांचा पाठलाग केला. 8 अगाग हा
अमालेक्यांचा राजा होता. त्याला शौलने ताब्यात घेतले. त्याला िजवंत
ठेवून बाकी अमालेकी लोकांना त्याने कापून आणले. 9 सवर्च गोष्टींचा
संहार करायचे शौलच्या आिण त्याच्या सनै्याच्या िजवावर आले. म्हणून
त्यांनी अगागला िजवंत ठेवले. तसेच धष्टपुष्ट गुर.े उत्तम मेंढर,े कोकरे
आिण काही चांगल्या ठेवण्यायोग्य गोष्टी त्यांनी ठेवल्या. जे टाकाऊ
आिण कुचकामी त्याचा नाश केला.

शमुवशमुवेेलल शौललाशौलला त्याच्यात्याच्या पापांचीपापांची जाणीवजाणीव करुनकरुन ददेेतोतो
10 यानतंर शमुवेलला परमेश्वरा कडून संदेश आला. 11 परमेश्वर

त्याला म्हणाला, “शौला आता मला अनुसरत नाही. त्याला राजा केले
याचे मला द:ुख होते. माझ्या सांगण्याप्रमाणे तो आता वागत नाही.”
शमुवेलला हे ऐकून फार खेद वाटला. रात्रभर त्याने अश्रू ढाळत
परमेश्वराची प्राथर्ना केली.

12 दसुऱ्या िदवशी पहाटे लवकर उठून तो शौलला भेटायला गेला.
पण ितथे गेल्यावर त्याला कळले की शौल यहूदातील कमेर्ल येथे गेला
आहे. ितथे स्वतःच्या सन्मानाथर् एक दगडी स्तभं उभारुन अनेक गावे
िफरुन तो िगलगाल येथे येणार आहे.
तेव्हा शौल होता त्या िठकाणी शमुवेल गेला. ितथे अमालेक्याच्या

लुटीतील पिहला भाग परमेश्वरासाठी शौलने नुकताच यज्ञात अपर्ण केला
होता. 13 शमुवेल शौलजवळ पोचला तेव्हा शौलने त्याला अिभवादन
केले. तो म्हणाला, “परमेश्वर तुमचे कल्याण करो. मी परमेश्वराच्या आजे्ञत
आहे.” 14 तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “मग मला हा कसला आवाज
ऐकायला येत आहे? शेरडामेंढरांचे केकारणे आिण गुरांचे हबंरणे याचा

अथर् काय?” 15 शौल म्हणाला, “सिैनकांनी ती गुर ेअमालेक्यांकडून
लुटीत आणली आहेत. प्रभु परमेश्वरासाठी यज्ञ अपर्ण करायला म्हणून
त्यांनी उत्तमोत्तम गुरमेेंढर ेबाजूला ठेवली आहेत. बाकीच्या सगळ्याचा
मात्र आम्ही संहार केला.” 16 यावर शमुवेल शौलला म्हणाला, “बस्स
कर! काल रात्री परमेश्वर माझ्याशी काय बोलला ते सांगतो.”
शौल म्हणाला, “बर ेतर, सांगा.”
17 शमुवेल सांगायला लागला, “पूवीर् तू स्वतःला मोठा समजत

नव्हतास. पण तू सवर् इस्राएलांचा प्रमुख बनलास. परमेश्वराने तुला राजा
म्हणून नेमले. 18 परमेश्वराने तुला िवशेष कामिगरीवर पाठवले. तो
म्हणाला, ‘सवर् अमालेक्यांच्या संहार कर. ते नीच असल्याने त्यांना
िशल्लक ठेवू नको. त्यांची नाविनशाणीही उरु देऊ नको.’ 19 पण तू
परमेश्वराचे ऐकले नाहीस. तुला या गोष्टी ठेवायच्या होत्या म्हणून
परमेश्वराने जे करु नको म्हणून सांिगतले ते तू केलेस.”

20 शौल म्हणाला, “पण मी तर परमेश्वराची आज्ञा पाळली आहे. त्याने
पाठवले ितकडे मी गेलो. सवर् अमालेक्यांना नष्ट केले. राजा अगाग याला
तेवढे मी परत आणले. 21 आिण सिैनकांनी जी िनवडक गुरमेेंढर ेघेतली
ती िगलगाल येथे यज्ञात तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अपर्ण करण्यासाठी.”

22 पण शमुवेल म्हणाला, “परमेश्वर जास्त प्रसन्न कशामुळे होईल?
यज्ञ आिण होमापर्णे देऊन की त्याच्या आज्ञा पाळल्याने? त्याच्यासाठी
यज्ञ करण्यापेक्षा परमेश्वराची आज्ञा पाळणे केव्हाही शे्रयस्कर. मेंढराची
चरबी त्याला वाहण्यापेक्षा त्याचे ऐकणे चांगले. 23 परमेश्वराची अवज्ञा
करणे हे जादटूोण्याचे पाप करण्या इतकेच वाईट. आडमुठेपणाने
आपल्याला हवं ते करणे हे मूतीर्पूजेसारखचं पातक आहे. तू परमेश्वराचा
आज्ञाभगं केलास. तेव्हा परमेश्वरालाही तू राजा असणे आता मान्य
नाही.”

24 तेव्हा शौल शमुवेलला म्हणाला, “माझ्या हातून पाप झाले आहे.
मी परमेश्वराचे वचन पाळले नाही. तुम्ही सांिगतले तसे वागलो नाही.
लोकांचा मला धाक वाटला आिण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मी वागलो.
25 पण आता या पापाबद्दल मला क्षमा करा. मी तुम्हाला ही िवनवणी
करतो. माझ्या बरोबर चला. मी परमेश्वराची उपासना करीन.”

26 पण शमुवेल म्हणाला, “मी आता तुझ्याबरोबर परत येणार नाही. तू
परमेश्वराचा शब्द मोडलास तेव्हा परमेश्वरही तुला इस्राएलच्या
राजेपदावरुन झुगारुन देत आहे.”

27 एवढे बोलून शमुवेल जायला िनघाला तेव्हा शौलने त्याच्या
अगंरख्याचे टोक धरुन त्याला थोपवायचा प्रयत्न केला. यात अगंरखा
फाटला. 28 शमुवेल म्हणाला, “तू हा अगंरखा फाडलास तसे इस्राएलचे
राज्य तुझ्याकडून परमेश्वराने िहसकावून घेतले आहे. तुझ्याच एका
िमत्राकडे ते सोपवले आहे. तो तुझ्या पेक्षा भला आहे. 29 परमेश्वर
इस्राएलचा देव असून तो सवर्काळ आहे. परमेश्वर आपला शब्द िफरवत
नाही की िवचार बदलत नाही. माणसासारखा तो चंचल नव्हे.”

30 शौल म्हणाला, “ठीक आहे माझ्याहातून पाप झाले आहे. पण
कृपाकरुन माझ्या बरोबर परत चल. इस्राएलचे लोक आिण अिधकारी
मडंळी यांच्यासमोर माझा अवमान करु नको. तू बरोबर चल. मग मी प्रभु
परमेश्वराची उपासना करतो.” 31 शमुवेल त्या प्रमाणे शौलबरोबर गेला.
शौलने परमेश्वराची उपासना केली.

32 शमुवेल म्हणाला, “आता अमालेक्यांचा राजा अगाग याला माझ्या
समोर आणा.”
अगाग आला. त्याला साखळदडंांनी बांधले होते. त्याला वाटले, “हा

काही आपला जीव घेणार नाही.”
33 पण शमुवेल अगागला म्हणाला, “तुझ्या तलवारीने तू मुलांना आई

वेगळे केलेस. आता तुझ्या आईची गतीही तशीच होईल.” आिण त्याने
िगलगाल येथे परमेश्वरासमोर अगागचे तुकडे तुकडे केले.

34 मग शमुवेल ितथून िनघाला. तो रामा येथे गेला. शौल आपल्या
िगबा येथील घरी परतला. 35 पुढे आयूष्यभर शमुवेलाला शौलाचे दशर्न
झाले नाही. शौलाबद्दल त्याला फार वाईट वाटले. शौलाला इस्राएलचा
राजा केल्याबद्दल परमेश्वरालाही खेद झाला.

1 शमुवेल 14:47 184 1 शमुवेल 15:35
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शमुवशमुवेेलल बबेेथलहथलहेेमलामला जातोजातो

परमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, “शौलसाठी तू िकती िदवस
शोक करत बसणार आहेस? राजा म्हणून मी त्याला
िझडकारले तरी तू त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेत आहेस?

आपल्या िंशगात तेल भरुन घे आिण बेथलहेमला जायला नीघ. तुला मी
इशाय नावाच्या माणसाकडे पाठवतो. इशाय बेथलहेमला राहतो. त्याच्या
एका मुलाची मी राजा म्हणून िनवड केली आहे.”

2 तेव्हा शमुवेल म्हणाला, “मी कसा जाऊ? ही गोष्ट शौलाने ऐकली
तर तो माझा जीव घ्यायचा प्रयत्न करील.”
परमेश्वर त्यावर त्याला म्हणाला, “तू बेथलहेमला जायला नीघ, बरोबर

एक वासरु घे. ‘मी परमेश्वराला यज्ञ करायला चाललो आहे’ असे म्हण. 3

इशायला यज्ञासाठी बोलाव. मग मी काय करायचे ते सांगीन. मी सांगेन
त्या व्यक्तीला अिभषेक कर.”

4 शमुवेलने मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे केले. तो बेथलहेम येथे
आला. तेव्हा तेथील वडीलधाऱ्यांना धास्ती वाटली. ते शमुवेलला भेटले.
“आपली ही सलोख्याचीच भेट आहे ना”, असे त्यांनी शमुवेलला
िवचारले.

5 शमुवेल म्हणाला, “होय, मी स्नेहभावाने आलो आहे. मला
परमेश्वरासाठी यज्ञ करायचा आहे. तयारीला लागा आिण माझ्याबरोबर
यज्ञासाठी या.” शमुवेलने इशायला व त्याच्या मुलांना तयार केले.
त्यांनाही यज्ञात आमिंत्रत करुन त्यात भाग घ्यायला सांिगतले.

6 इशाय आिण त्याची मुले आली तेव्हा शमुवेलने अिलयाबला
पािहले. शमुवेलला वाटले, “हाच तो परमेश्वराने िनवडलेला माणूस!”

7 तेव्हा परमेश्वर शमुवेलला म्हणाला, “अिलयाब उंचापुरा आिण
देखणा आहे. पण रुपावर जाऊ नको. परमेश्वराची नजर माणसांसारखी
नसते. तुम्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अतंरगं पाहतो. अिलयाब
ही योग्य व्यक्ती नव्हे.”

8 मग इशायने आपला दसुरा मुलगा अबीनादाब याला बोलावले. तो
शमुवेल समोरुन गेला. शमुवेल म्हणाला, “हीही परमेश्वराची िनवड नव्हे.”

9 मग इशायने शम्माला शमुवेलच्या समोर यायला सांिगतले. तेव्हाही
शमुवेल म्हणाला, “हाही तो नव्हे.”

10 इशायने आपल्या सातही मुलांना शमुवेल पुढे हजर केले. पण
शमुवेल म्हणाला, “यापकैी कोणालाही परमेश्वराने िनवडलेले नाही.”

11 त्याने पुढे इशायला िवचारले, “इथे तुझी सगळी मुल ंहजर आहेत
ना?”
इशाय म्हणाला, “नाही आणखी एक आहे सगळ्यात धाकटा तो रानात

मेंढर ेराखायला गेला आहे.”
शमुवेल म्हणाला, “त्याला बोलावणे पाठवून इथे आण. तो येईपयर्ंत

आपण जेवायला सुरुवात करयाची नाही.”
12 इशायने मग कोणालातरी पाठवून आपल्या धाकट्या मुलाला

यायला सांिगतले. तो अितशय देखणा, तांबूस वणार्चा तरुण होता.
परमेश्वर आता शमुवेलला म्हणाला, “ऊठ आिण याला अिभषेक कर.

हाच तो.”
13 शमुवेलने आपले तेलाने भरलेले िंशग उचलले आिण इशायच्या या

धाकट्या मुलावर सवर् भावंडांसमोर त्या खास तेलाने अिभषेक केला.
तेथून पुढे दावीदवर परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार संचार होऊ
लागला. एवढे झाल्यावर शमुवेल रामा येथे परतला.

शौलालाशौलाला ददुषु्टष्ट आत्म्याचाआत्म्याचा त्रासत्रास
14 इकडे परमेश्वराच्या आत्म्याने शौलाची साथ सोडली. परमेश्वराने

पाठवलेला एक दरुात्मा त्याला त्रस्त करु लागला. 15 शौलचे नोकर
त्याला म्हणाले “हा परमेश्वराकडचा दरुात्मा तुम्हाला त्रास देत आहे. 16

आम्हाला आज्ञा द्या आम्ही कोणी चांगला वीणा वाजवणारा शोधतो.
तुम्ही त्या दरुात्म्याने त्रस्त व्हाल तेव्हा हा वादक वीणा वाजवेल. म्हणजे
तो दषु्ट आत्मा तुम्हाला सोडून जाईल आिण तुम्हाला बर ेवाटेल.”

17 तेव्हा शौल आपल्या सेवकांना म्हणाला, “शोधा तर असा
कुणीतरी आिण त्याला माझ्याकडे आणा.”

18 यावर एक चाकर म्हणाला, “इशाय नावाचा एक माणूस बेथलहेम
येथे राहतो. त्याचा मुलगा मला माहीत आहे. त्याला वीणा वाजवता येते.
तो चांगला लढवय्या सुध्दा आहे. तो तरतरीत, देखणा असून परमेश्वराची
त्याला साथ आहे.”

19 तेव्हा शौलाने इशायकडे संदेश पाठवला. िनरोप्यांनी इशायला
सांिगतले, “तुला दावीद म्हणून मुलगा आहे. तुझी मेंढर ेतो राखतो.
त्याला माझ्याकडे पाठव.”

20 तेव्हा इशायने शौलासाठी काही भेटवस्तू घेतल्या. एक गाढव.
थोडी भाकरी, द्राक्षारसाचा एक बुधला आिण एक करडू या वस्तू
दावीदजवळ देऊन त्याला शौलकडे पाठवले. 21 दावीद शौलकडे गेला
आिण त्याच्या समोर उभा रािहला. शौलला तो फारच आवडला. दावीद
त्याचा शस्त्रवाहक बनला.

22 शौलने इशायला िनरोप पाठवला, “दावीदला माझा सेवक म्हणून
इथेच राहू दे. त्याच्यावर माझा फार लोभ आहे.”

23 मग जेव्हा जेव्हा शौल दरुात्म्या मुळे हरैाण होई तेव्हा तेव्हा दावीद
वीणावादन करी. त्यामुळे दरुात्मा पळून जाऊन शौलला िदलासा िमळे.

गल्याथचगल्याथचेे इस्राएललाइस्राएलला आव्हानआव्हान

पिलष्ट्यांनी आपापल्या सनै्यांची जमवाजमव केली आिण ते
यहूदामधील सोखो येथ जमले. सोखो आिण अजेका
यांच्यामध्ये अफसऱ्दम्मीन येथे त्यांनी छावणी िदली.

2 शौल आिण इस्राएलचे सनै्यही एकत्र आले. त्यांचा तळ एलाच्या
खोऱ्यात होता. पिलष्ट्यांशी लढायला शौलचे सनै्य सज्ज झाले. 3

खोऱ्याच्या दतुफार् असलेल्या टेकड्यांवर ही दोन्ही सनै्ये समोरामसोर
ठाकली होती.

4 पिलष्ट्यांकडे गल्याथ नावाचा कुशल योध्दा होता. तो गथ येथील
होता. त्याची उंची नऊ फुटापेक्षा जास्त होती. पिलष्ट्यांच्या छावणीतून
तो बाहेर आला. 5 िपतळी िशरस्त्राण आिण खवल्या खवल्यांचे िचलखत
त्याने पिरधान केले होते. हे िचलखतही िपतळी असून त्याचे वजन
जवजवळ एकशेपचंवीस पौंड होते. 6 त्याच्या पायांवरही िपतळी कवच
असून पाठीवर िपतळी बरची होती. 7 त्या बरचीचा लाकडी भाग
िवणकरच्या दांडक्याएवढा होता. आिण बरचीचं पात ंपधंरा पौंड वजनाचं
होत ंएक ढाल वाहणारा सेवक गल्याथच्या समोर चालला होता.

8 गल्याथ रोज बाहेर पडे आिण इस्राएली सिैनकांना ओरडून आव्हान
देई. तो म्हणे, “तुम्ही येथे येऊन यधु्दासाठी का उभे आहात? तुम्ही
शौलाचे सेवक आहात. मी पिलष्टी आहे. तुमच्यापकैी एकाला िनवडा
आिण माझ्याकडे पाठवा. 9 त्याने मला मारले तर आम्ही पिलष्टी तुमचे
दास बनू. पण मी त्याला मारले तर मी िंजकलो आिण मग तुम्ही आमचे
दास व्हाल. तुम्हाला आमची चाकरी करावी लागेल.”

10 तो असेही म्हणे, “आज मी इस्राएल सनै्याला तुच्छ लेखतो. तुम्ही
एकाला तरी पाठवा आिण आम्हाला लढू द्या.”

11 गल्याथची हे आव्हान ऐकून शौल व त्याचे सनै्य यांच्यात घबराट
िनमार्ण झाली.

दावीददावीद आघाडीवरआघाडीवर जातोजातो

12 यहूदातील बेथलहेम येथील इफ्राथ वंशामधल्या इशायचा दावीद
हा मुलगा. इशायला एकंदर आठ मुलगे होते. शौलच्या कारकीदीर्त इशाय
एक वयस्क गृहस्थ होता. 13 इशायचे तीन मोठे मलुगे शौलबरोबर
यधु्दाला गेले होते. पािहला अलीयाब, दसुरा अबीनादाब आिण ितसरा
शम्मा. 14 दावीद सगळ्यात धाकटा होता. मोठी तीन मुल ंशौलच्या
सनै्यात असली तरी 15 दावीद अनेकदा बेथलहेमला आपल्या
विडलांची मेंढर ंराखायला शौलकडून येत जात असे.

16 इकडे हा पिलष्टी गल्याथ रोज सकाळ संध्याकाळ इस्राएल
सनै्यासमोर उभे राहून आव्हात देत होता. हा त्याचा क्रम चाळीस िदवस
चालला होता.

17 एक िदवस इशाय दावीदला म्हणाला, “आपल्या भावांसाठी एवढं
टोपलभंर िशजवलेले धान्य आिण हे दहा पावाच्या लाद्या छावणीवर
घेऊन जा. 18 तसंच, तुझ्या भावांच्या छावणीवरच्या हजारी
अिधकाऱ्याला या पनीरच्या दहा वड्या दे. भावांची खशुाली िवचार. ते
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सुखरुप आहेत याची पावती म्हणून माझ्यासाठी काहीतरी खूण आण.
19 तुझे भाऊ शौल आिण इतर इस्राएली सिैनक यांच्या बरोबर एलाच्या
खोऱ्यात आहेत. पिलष्ट्यांबरोबर त्यांची लढाई आहे.”

20 दसुऱ्या िदवशी दावीदाने आपली मेंढर ेदसुऱ्या एका मेंढपाळाच्या
हाती सोपवली आिण तो इशायच्या म्हणण्याप्रमाणे सवर् सामान घेऊन
िनघाला. दावीद आपली गाडी घेऊन तळाशी पोचला तेव्हा सवर् सिैनक
रणगजर्ना करत आपापल्या यधु्दव्यूहातल्या जागांवर चालले होते. 21

इस्राएलचे सनै्य आिण पिलष्टी समोरासमोर उभे होते.
22 आपले सामान रसदीच्या राखणदारावर सोपवून दावीद सनै्याकडे

धावला. भावांचा शोध घेऊन. 23 त्याने त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात
केली. तेवढ्यात पिलष्ट्यांचा गथ येथील झंूजार सिैनक गल्याथ
आपल्या सनै्यातून बाहेर येऊन नेहमी प्रमाणे इस्राएलला आव्हान देऊ
लागला. ते सवर् दावीदाने ऐकले.

24 गल्याथला पाहून इस्राएल सिैनकांनी भीतीने पळ काढला. 25

त्यातला एक इस्राएली म्हणाला, “बिघतलसं त्याला? पाहून घे. हा
गल्याथ पुन्हा पुन्हा येऊन इस्राएलची िनभर्त्सना करतो. जो कोणी
त्याला ठार करील त्याला शौल राजा भरपूर द्रव्य देईल. आपल्या मुलीचे
त्याच्याशी लग्न लावून देईल. िशवाय इस्राएलमध्ये त्याचे घराणे स्वततं्र
करील.”

26 दावीदाने आपल्या आसपासच्या लोकांना िवचारले, “काय
म्हणाला तो? या पिलष्ट्याला ठार करुन इस्राएलवरचा कलकं पुसून
टाकणाऱ्याला इनाम काय आहे? आिण हा गल्याथ तरी एवढा कोण?
बोलूनचालून परका. एक पिलष्टी आमच्या जीवंत परमेश्वराच्या
सनै्यािवरुद्ध बोलतो म्हणजे काय?”

27 तेव्हा इस्राएली सिैनकांनी पुन्हा एकदा दावीदला इनाम काय ते
सांिगतले. 28 अलीयाबने दावीदला सिैनकांशी बोलत असताना पािहले.
त्याला दावीदचा राग आला. अलीयाबने दावीदला रागाने िवचारले, “तू
इथे का आलास? आिण वाळवंटात आपळी मेंढर ेकोणापाशी सोडून
आलास? मला माहीत आहे तू इथे का आलास ते! तुला जे करायला
सांिगतले ते करायला नको. नुसती लढाई बघत बसायला आलास.”

29 दावीद म्हणाला, “माझ ंकाय चुकल?ं मी फक्त बोलत होतो.” 30

दावीदाने मग इतरांनाही तेच िवचारले. पूवीर्सारखीच उत्तर ेत्याला
िमळाली.

31 काहींनी दावीदला बोलताना ऐकले. त्यांनी त्याला शौल कडे नेले
आिण दावीदचे शब्द त्याच्या कानावर घातले. 32 दावीद शौलाला
म्हणाला, “गल्याथच्या बोलण्याने लोकांनी खचून जाता कामा नये. मी
तुमच्या सेवेला हजर आहे. त्या पिलष्ट्याचा मी सामना करतो.”

33 शौल त्याला म्हणाला, “तू त्याला यधु्दात पुढे पडू शकणार
नाहीस. तू साधा सिैनकसुध्दा नाहीस. गल्याथ तर लहानपणापासून
लढाईवर जातो आहे.”

34 पण दावीद म्हणाला, “मी माझ्या विडलांची शेरडे-मेंढर ेराखतो.
एकदा एक िंसह आिण अस्वल येऊन कळपातील कोकरु उचलून घेऊन
गेले. 35 मी त्यांचा पाठलाग केला. त्यांच्यावर हल्ला करुन कोकराला
त्याच्या तोंडातून सोडवले. त्या िंहस्त्र पशंूनी माझ्यावर झेप घेतली पण
त्याच्या जबडयाखाली धरुन त्याला आपटून मी ठार केले. 36 िंसह
आिण अस्वल दोघांना मी मारले. त्या परक्या गल्याथचीही मी तशीच गत
करीन. आपल्या जीवंत परमेश्वराच्या सनै्याची टर उडवतो. त्याला
मृत्यूला सामोर ेजायलाच पािहजे. 37 परमेश्वराने मला िंसह आिण
अस्वल यांच्या तावडीतून सोडवले. तो मला या पिलष्ट्यांच्या हातूनही
सोडवील.”
तेव्हा शौल दावीदला म्हणाला, “ठीक तर! देव तुझे रक्षण करो.” 38

शौलाने आपली स्वतःची वस्त्रे दावीदला िदली. िपतळी िशरस्त्राण आिण
िचलखत त्याच्या अगंावर चढवले. 39 दावीदाने मग तलवार लावली
आिण तो चालून पाहू लागला. पण त्याला हालचाल जमेना कारण त्याला
अशा अवजड गोष्टींची सवय नव्हती.
तेव्हा तो म्हणाला, “हे सवर् चढवून मला लढता येणार नाही. याची मला

सवय नाही.” आिण त्याने ते सगळे उतरवले. 40 एल काठी तेवढी
हातात घेऊन तो वाहत्या झऱ्यातले गुळगुळीत गोटे शोधायला बाहेर
पडला. आपल्या धनगरी बटव्यात त्याने पाच गोटे घेतले आिण हातात
गोफण घेऊन तो गल्याथाच्या समाचाराला िनघाला.

दावीददावीद गल्याथलागल्याथला ठारठार करतोकरतो

41 गल्याथ हळू हळू पावले टाकत दावीद कडे येऊ लागला.
गल्याथचा मदतनीस ढाल धरुन त्याच्या पुढे चालला होता. 42

दावीदकडे बघून गल्याथला हसू फुटले. हा देखणा, तांबूस वणार्चा तरुण
सिैनक नव्हे हे त्याच्या लक्षात आले. 43 तो दावीदला म्हणाला, “ही
काठी कशाला? कुत्र्याला हाकलतात तसे मला हाकलणार आहेस की
काय?” मग गल्याथने आपल्या दवैतांची नावे घेऊन दावीदला िशव्याशाप
द्यायला सुरुवात केली. 44 दावीदला तो म्हणाला, “जवळ ये आज
पक्ष्यांना आिण वन्य, प्राण्यांना तुझे मांस खाऊ घालतो.”

45 यावर दावीद त्या पिलष्टी गल्याथला म्हणाला, “तुझी तलवार,
भाला-बरची यांच्या बळावर तू माझ्याकडे आला आहेस. पण मी मात्र
इस्राएलच्या सनै्याच्या सवर् शिक्तमान परमेश्वराचे नाव घेऊन तुला
सामोरा येत आहे. तू त्याला दषूणे िदली होतीस. 46 आज आमचा देव
तुझा पराभव करील. मी तुला ठार करीन. तुझे मंुडके छाटीन आिण धड
पशुपक्ष्यांना खायला टाकीन. सगळ्या पिलष्ट्यांची आम्ही अशीच
अवस्था करुन टाकू. मग इस्राएलमधील परमेश्वराचे अिस्तत्व सगळ्या
जगाला कळेल. 47 लोकांचे रक्षण करायला परमेश्वराला तलवार,
भाल्यांची गरज नसते हे इथे जमलेल्या सगळ्यांना कळून चुकेल. हे
परमेश्वराचे यधु्द आहे. तुम्हा पिलष्ट्यांच्या पराभव करायला देव आमचा
पािठराखा आहे.”

48 गल्याथ तेव्हा दावीदवर हल्ला करायला सरसावला. संथपणे तो
जवळ जवळ सरकू लागला. तेव्हा दावीद चपळपणे त्याला सामोरा गेला.

49 थलैीतून एक दगड काढून गोफणीत घातला आिण गोफण
िफरवली. त्याबरोबर गल्याथच्या दोन डोळ्यांच्या बरोबर मध्यभागी त्या
दगडाचा नेम लागला. कपाळात दगड घुसला आिण गल्याथ जिमनीवर
पालथा पडला.

50 अशा प्रकार ेिनवळ गोफण धोंड्याच्या साहाय्याने त्याने
पिलष्ट्याला ठार केले. दावीदकडे तलवार नव्हती. 51 चपळाईने तो
गल्याथच्या बाजूला जाऊन उभा रािहला. गल्याथचीच तलवार
म्यानातून काढून त्याने त्याचे िशर धडावेगळे केले. पिलष्ट्याचा वध
शेवटी असा झाला.
आपला खदंा वीर गतप्राण झाल्याचे पाहताच इतर पिलष्टे पळून गेले.

52 तेव्हा यहूदा आिण इस्राएलच्या सिैनकांनी गजर्ना करत त्यांचा
पाठलाग करायला सुरुवात केली. गथच्या वेशीपयर्ंत तसेच एक्रोनाच्या
िंदडीदरवाजापयर्ंत ते पाठलाग करत गेले. अनेक पिलष्ट्यांना त्यांनी ठार
केले. शारईमच्या वाटेवर थेट गथ आिण एक्रोनपयर्ंत त्यांचे मृतदेह
िवखरुलेले होते. 53 या पाठलागानतंर इस्राएल लोक पिलष्ट्यांच्या
छावणीवर आले आिण छावणी लुटली.

54 दावीदाने या पिलष्ट्याचे िशर यरुशलेमला आणले आिण त्याची
शस्त्रास्त्रे आपल्या तबंूत ठेवली.

शौलालाशौलाला दावीदचीदावीदची धास्तीधास्ती

55 शौलाने दावीदाला गल्याथाशी लढायला जाताना पािहले आिण
आबनेर या आपल्या सेनापतीला िवचारले, “हा तरुण कोणाचा मुलगा?”
आबनेर म्हणाला, “मला काहीच कल्यना नाही, धनी.”
56 शौल राजा म्हणाला, “याच्या वडीलांचा ठावािठकाणा शोधून

काढा.”
57 गल्याथाला ठार करुन परत आल्यावर दावीदाला आबनेर ने

शौलकडे नेले. गल्याथाचे मंुडके अजूनही दावीदाच्या हातातच होते.
58 शौलने त्याला िवचारले, “तरुण मुला तुझे वडील कोण आहेत?”
दािवद म्हणाला, “बेथलहेम येथील आपला दास इशाय यांचा मी

मुलगा.”

दावीददावीद आिणआिण योनाथानयोनाथान यांचीयांची घिनष्ठघिनष्ठ ममैतै्रीत्री

शौलाशी चाललेले दावीदाचे बोलणे झाल्यावर योनाथान
मनाने दावीदाच्या िनकट आला. दावीदावर तो स्वतःइतकेच
प्रेम करु लागला. 2 त्या िदवसापासून शौलाने दावीदला

आपल्याजवळच ठेवून घेतले. त्याला तो आपल्या वडीलांकडे परत

1 शमुवेल 17:19 186 1 शमुवेल 18:2
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जाऊ देईना. 3 योनाथानचे दावीदावर अपार प्रेम होते. त्याने दावीदाशी
एक करार केला. 4 योनाथानने आपल्या अगंावरचा अगंरखा काढून
दावीदला िदला. आपला गणवेष इतकेच नव्हे तर धनुष्य, तलवार
कमरबदं हे ही िदले.

दावीदचदावीदचेे यशयश शौलशौल पाहतोपाहतो

5 शौलने मग दावीदला अनेक लढायांवर पाठवले. सगळीकडे त्याने
िवजय िमळवला. तेव्हा शौलाने दावीदला सेनापितपद िदले. याने
शौलच्या अिधकाऱ्यांसह सवर्जण खूश झाले. 6 दावीद पिलष्ट्यांचा
सामना करायला लढाईवर जाई तेव्हा मुक्कामावर परतताना
इस्राएलमधल्या सवर् गावातल्या िस्त्रया त्याच्या स्वागताला समोर येत.
त्या आनदंाने गात नाचत. डफ, वीणा वाजवत. शौलच्या समोरच हे
चाले. 7 त्या म्हणत,
“शौलाने हजार शत्रूंना ठार केले
तर, दावीदाने लाखो मारले.”
8 या गीतामुळे शौलाची मजीर् िफरली आिण त्याला संताप आला.

“दावीद लाखो शत्रूंना ठार करतो आिण मी फक्त हजारोंना मारतो असे या
म्हणतात काय” 9 तेव्हा पासून तो दावीदाकडे असूयेने आिण ईष्येर्ने
पाहू लागला.

शौललाशौलला दावीदचदावीदचेे भयभय
10 दसुऱ्याच िदवशी शौला मध्ये दषु्ट आत्म्याचा संचार झाला. शौल

बेफाम होऊन बडबड करु लागला. दावीद तेव्हा िनत्याप्रमाणे वीणा
वाजवत होता. 11 शौलच्या हातात तेव्हा भाला होता. शौलला वाटले,
“याला आपण िंभतीशी िखळवावे.” शौलने मग दोनदा भाला नेम धरुन
मारला पण दोन्ही वेळा दावीद िनसटला.

12 दावीदाला परमेश्वराची साथ होती. आिण शौलाचा त्याने त्याग
केला होता. तेव्हा दावीदबद्दल शौलच्या मनात धास्ती होती. 13 शौलाने
दावीदाला दरू पाठवले. हजार सिैनकांचा अिधकारी म्हणून त्याला नेमले.
दावीदाने या सनै्याचे लढाईत नेतृत्व केले. 14 परमेश्वर दावीदाच्या
पाठीशी होता. तेव्हा दावीदला सवर् िठकाणी यश िमळाले. 15 िजकडे
ितकडे त्याची सरशी होताना पाहून शौलाला दावीदची आणखीच धास्ती
वाटू लागली. 16 पण इस्राएल आिण यहूदामधील सवर् लोकांचे मात्र
दावीदवर प्रेम होते. यधु्दात त्यांच्या पुढे राहून त्यांच्यासाठी त्याने
लढाया केल्यामुळे त्यांचा दावीदवर जीव होता.

आपल्याआपल्या मुलीचमुलीचेे दावीदशीदावीदशी लग्न्नलग्न्न करुनकरुन ददेेण्याचीण्याची शौलचीशौलची इच्छाइच्छा

17 शौल मात्र दावीदाच्या िजवावर उठला होता. त्याला पेचात
पकडण्यासाठी शौलाने एक योजना आखली. तो दावीदाला म्हणाला,
“ही मेरब माझी मोठी मुलगी. तू हवे तर िहच्याशी लग्न कर. मग तू
आणखीन सामथ्यर्वान होशील. तू माझ्या मुलासारखाच होशील. मग तू
परमेश्वराच्या वतीने लढाया कर.” ही एक यकु्ती होती. प्रत्यक्षात शौलाचा
िवचार वेगळाच होता. “आता मला त्याचा जीव घ्यायला नको. परस्पर
पिलष्टीच त्याचा काटा काढतील” असा त्याचा बेत होता.

18 पण दावीद म्हणाला, “माझे घराणे तुमच्या तोलामोलाचे नाही.
मीही काही मोठा माणूस नव्हे. तेव्हा मी राजकन्येशी कसा िववाह करु?”

19 त्यामुळे जेव्हा मेरबचा िववाह दावीदशी व्हायचा तो महोलाच्या
अद्रीएलशी झाला.

20 शौलाची दसुरी मुलगी मीखल िहचे दावीदवर प्रेम होते. लोकांनी ही
गोष्ट शौलाच्या कानावर घातली. तेव्हा त्याला फारच आनदं झाला.

21 त्याने िवचार केला. “आता मीखलमुळे माझा बेत सफल होईल.
ितचे लग्न मी दावीदाशी करुन देतो. मग पिलष्टी त्याचा वध करतील.”
आिण दसुऱ्यांदा शौलाने दावीदाला लग्नाची अनुमती िदली.

22 शौलाने आपल्या अिधकाऱ्यांना आज्ञा िदल्या. त्यांना तो म्हणाला,
“त्याला िवश्वासात घेऊन हळूच सांगा, ‘राजाला तू आवडतोस. तू
त्याच्या अिधकाऱ्यांच्या मजीर्तला आहेस. तेव्हा राजाच्या मुलीशी तू
लग्न्न कर.’”

23 शौलाच्या अिधकाऱ्यांनी दावीदाला हे सवर् सांिगतले. पण तो
म्हणाला, “राजाचा जावई होण ंसोप ंआहे असं तुम्हाला वाटत ंका? मी
सामान्य, िनधर्न माणूस, ितच्यासाठी खचर् कुठून करणार?”

24 दावीदाचे मनोगत शौलाच्या अिधकाऱ्यांनी शौलाला सांिगतले. 25

शौल त्यांना म्हणाला, “त्याला सांगा, राजाला तुझ्याकडून हुडंा नको
आहे. फक्त शत्रूंचा सूड उगवावा म्हणून त्याला पिलष्ट्यांच्या शभंर
अग्रत्वचा तेवढ्या हव्या आहेत.” हे अथार्त कपट होते. अशाने पिलष्टी
दावीदाचा काटा काढतील असे त्याला वाटले.

26 अिधकाऱ्यांनी हे सवर् दावीदला सांिगतले. दावीदाला राजाचा
जावई होणे पसंत पडले. तेव्हा त्याने भराभर पावले उचलली. 27 तो
काही लोकांना बरोबर घेऊन पिलष्ट्यांवर चालून गेला. त्याने दोनशे
पिलष्ट्यांना मारले. त्यांच्या अग्रत्वचा काढून दावीदाने त्या शौलाला
िदल्या.
कारण राजाचा जावई व्हायचे त्याच्या मनात होते. 28 शौलाने

दावीदाशी मीखलचे लग्न करुन िदले. दावीदला परमेश्वराची साथ आहे
आिण आपल्या मुलीचे, मीखलचे, त्याच्यावर प्रेम आहे हे शौलच्या
लक्षात आले. 29 तेव्हा तो मनातून आणखी धास्तावला. तो दावीदाला
सतत पाण्यात पाहात होता.

30 पिलष्ट्यांचे सरदार सतत इस्राएलींवर चालून जात. पण दावीद
दरवेळी त्यांना पराभूत करी. शौलाचा तो एक यशस्वी अिधकारी होता.
त्यामुळे दावीदची ख्याती पसरली.

योनाथानचीयोनाथानची दावीदलादावीदला मदतमदत

शौलाने आपला मुलगा योनाथान आिण इतर अिधकारी
यांना दावीदचा वध करायला सांिगतले. पण योनाथानला
दावीद अितशय आवडत असे. 2 त्याने दावीदला सावध

केले. त्याला सांिगतले, “जपून राहा. शौल तुला मारायची संधी शोधत
आहे. सकाळी तू शेतात जाऊन लप. मी ही वडीलांना घेऊन शेतात
येतो. तू लपला असशील तेथे येऊन थांबतो. तुझ्याबद्दल मग मी
वडीलांशी बोलेन. त्यांच्याकडून काही कळले की तुला सांगीन.”

4 योनाथान आपल्या वडीलांशी बोलला. दावीदबद्दल त्याने चांगले
उद्गार आणले. तो म्हणाला, “तुम्ही राजे आहात. दावीद तुमचा सेवक.
त्याने तुमचे काहीच वाकडे केलेले नाही. तेव्हा तुम्हीही त्याला इजा पोचू
देऊ नका. तो तुमच्याशी चांगलाच वागत आलेला आहे. 5 गल्याथ
पिलष्ट्याचा वध करताना त्याने आपले प्राण पणाला लावले. परमेश्वराने
इस्राएलला िवजय िमळवून िदला. तुम्हालाही ते पाहून आनदं झाला. मग
तुम्ही त्याला का दखुावता? तो िनरपराध आहे. त्याला कशासाठी
मारायचे?”

6 शौलाने योनाथानचे म्हणणे ऐकले आिण त्याला वचन िदले. तो
म्हणाला, “परमेश्वर असेपयर्ंत दावीदाच्या िजवाला धोका नाही.”

7 तेव्हा योनाथानने दावीदला बोलवून सवर् काही सांिगतले. मग
त्याला तो शौलाकडे घेऊन गेला. पूवीर्प्रमाणेच तो त्याच्याकडे राहू
लागला.

पुन्हापुन्हा दावीदालादावीदाला मारायचामारायचा शौलाचाशौलाचा प्रयत्नप्रयत्न

8 पुन्हा यधु्द सुरु झाले आिण दावीद पिलष्ट्यांशी लढायला गेला.
पिलष्ट्यांचा त्याने पराभव केला. त्यांनी पळ काढला. 9 पण शौलवर
परमेश्वराच्या दषु्ट आत्म्याचा संचार झाला. शौल आपल्या घरात बसला
होता. त्याच्या हातात भाला होता. दावीद वीणा वाजवत होता. 10

शौलने हातातील भाला फेकून दावीदला िंभतीत िचणायचा प्रयत्न केला.
पण दावीद उडी मारुन िनसटला. भाल्याचा नेम चुकून तो िंभतीत गेला.
त्या रात्री दावीद पळून गेला.

11 शौलाने काही जणांना दावीदाच्या घरी पाठवले. त्यांनी त्याच्या
घरावर पहारा िदला. रात्रभर ते बसून रािहले. सकाळी त्याला मारावे
असा त्यांचा बेत होता. पण दावीदाच्या बायकोने, मीखलने. दावीदाला
सावध केले. ितने त्याला रातोरात पळून जाऊन जीव वाचवायला
सांिगतले, नाही तर उद्या तुझा खून होईल असे ती त्याला म्हणाली. 12

ितने त्याला िखडकीतून पळून जायला मदत केली. दावीद िनसटला
आिण पळाला. 13 मीखलने घरातील देवतेची मूतीर् घेतली आिण
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पलगंावर ठेवून त्यावर पांघरुण घातले. बकरीचे केस डोक्याच्या िठकाणी
लावले.

14 दावीदाला पकडून आणण्यासाठी शौलाने जासूद पाठवले. पण
मीखलने दावीद आजारी असल्याचे सांिगतले.

15 जासूद परतले. त्यांनी राजाला वतर्मान सांिगतले. राजाने त्यांना
दावीदला पाहून यायला फमार्वले. शौल म्हणाला, “त्याला माझ्यापुढे
हजर करा. त्याला शक्य नसेल तर पलगंावर झोपवूनच आणा. मग मीच
त्याला मारतो.”

16 जासूद परत गेले, त्याच्या शोधाथर् आत िशरतात तर त्यांना
पलगंावर पुतळा आढळला. बकरीचे केस लावल्याचेही त्यांच्या लक्षात
आले.

17 शौल मीखलला म्हणाला, “तू मला असे का फसवलेस? तू माझ्या
शत्रूला दािवदाला पळून जायला मदत केलीस.”
मीखल म्हणाली, “मी त्याला पळून जायला मदत केली नाही तर तो

माझा जीव घेईल असे म्हणाला.”

दावीददावीद रामारामा ययेेथथेे जातोजातो

18 दावीद जो पळाला तो रामा येथे शमुवेलकडे गेला. शमुवेलला
त्याने शौलाने जे जे केले ते सवर् सांिगतले. मग शमुवेल आिण दावीद
संदेष्ट्यांच्या राहण्याच्या िठकाणी गेले. दावीद तेथे रािहला.

19 दावीद रामा नजीकच्या छावणीवर असल्याचे शौलाला कळले.
20 त्याने दावीदाच्या अटकेसाठी माणसे पाठवली. पण ती माणसे ितथे
पोहोंचली तेव्हा संदेष्टे संदेश देत होते. शमुवेल त्यांचे नेतृत्व करत उभा
होता. शौलाच्या िनरोप्यांवर ही परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार होवून ते
ही संदेश देऊ लागले.

21 शौलाच्या हे कानावर आल्यावर त्याने दसुर ेदतू पाठवले. त्यांचीही
तीच गत झाली. तेव्हा शौलाने ितसऱ्यांदा जासूद पाठवले. तेही तसेच
करु लागले. 22 शेवटी शौल स्वतःच रामा येथे आला. सेखू येथील
खड्या जवळच्या मोठ्या िविहरीशी तो आला तेव्हा त्याने शमुवेल आिण
दावीदाचा ठाविठकाणा िवचारला.
लोक म्हणाले, “ते रामाजवळच्या तळावर आहेत.”
23 तेव्हा शौल तेथे पोचला. परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार

शौलमध्येही होऊन तोही संदेश देऊ लागला. रामा येथे पोचेपयर्ंत त्याचे
तेच चालले होते. 24 नतंर त्याने अगंावरची वस्त्रे उतरवली. शमुवेलच्या
समोर तो संदेश देऊ लागला.
िदवसभर आिण रात्रभर तो िववस्त्र अवस्थेत होता म्हणून लोक म्हणू

लागले, “शौलही संदेष्टयांपकैी आहे की काय?”

योनाथानयोनाथान आिणआिण दावीददावीद यांच्यायांच्या मधलामधला करारकरार

दावीद रामा येथील िशिबरापासून दरू पळून गेला.
योनाथानकडे येऊन तो म्हणाला, “माझ ंकाय चुकल? माझा
अपराध तरी काय? तुझे वडील का माझ्या िजवावर उठले

आहेत?”
2 योनाथान म्हणाला, “हे काय भलतेच? ते कशाला तुझ्या िजवावर

उठतील? मला सांिगतल्या िशवाय ते कधीच कुठली गोष्ट करत नाहीत.
कोणतीही महत्वाची िंकवा क्षुल्लक गोष्ट असो, ते ती मला सांगतातच. मग
तुझा वध करायची बाब ते कशी माझ्यापासून लपवून ठेवतील? तेव्हा हे
काही खर ंनव्हे!”

3 तेव्हा दावीद म्हणाला, “आपण िमत्र आहोत ही गोष्ट तुझे वडील
चांगली जाणून आहेत. ते स्वतःशी म्हणाले, ‘योनाथानला हे कळता
कामा नये. त्याला कळले तर तो हे दावीदला सांगेल.’ पण परमेश्वराची
आिण तुझ्या जीिवताची शपथ घेवून सांगतो, मृत्यू माझ्याभोवती
घोटाळतो आहे.”

4 योनाथान मग दावीदाला म्हणाला, “तू काय म्हणशील ते करायला
मी तयार आहे.”

5 मग दावीद म्हणाला, “उद्या अमावस्ये िनिमत्त मेजवानी आहे. तेव्हा
राजाच्या पकं्तीला मी असायला हवे. पण संध्याकाळपयर्ंत मी शेतात
लपून बसतो 6 मी नसल्याचे तुझ्या वडीलांच्या लक्षात आले तर त्यांना
सांग, ‘दावीदला बेथलहेमला तातडीने जायचे होते. त्याच्या सगळ्या

कुटंुबाचा मािसक यज्ञ तेथे आहे. त्यात हजर राहायला जाण्यासाठी त्याने
माझी परवानगी मािगतली.’ 7 तुझ्या वडीलांनी हे सहजगत्या मान्य केले
तर मला काही धोका नाही. पण ते संतापले तर मात्र माझ्या िजवाला
धोका आहे हे तू ओळख. 8 योनाथान, माझ्यावर कृपा कर. मी तुझा
दास आहे. परमेश्वराच्या साक्षीने तू माझ्याशी करार केला आहेस. मी
अपराधी आढळल्यास खशुाल तू माझा वध कर. पण मला तुझ्या
वडीलांकडे नेऊ नको.”

9 यावर योनाथान म्हणाला, “अस घडणार नाही. ते तुझ्या वाईटावर
आहेत असं माझ्या लक्षात आल ंतर मी तूला तसं सांगीन.”

10 दावीद म्हणाला, “तुझ्याशी ते कठोरपणे वागले तर मला कोण
खबर देईल?”

11 तेव्हा योनाथानने सुचवले, “चल आपण शेताकडे जाऊ.” आिण ते
दोघे ही शेतात गेले.

12 ितथे योनाथान दावीदला म्हणाला, “देव जो, इस्राएलचा परमेश्वर
या समोर मी तुला वचन देतो. माझ्या वडीलांच्या तुझ्याबद्दल काय
भल्याबुऱ्या भावना आहेत ते मी जाणून घेईन. मग तीन िदवसात तुला
तसं इथे याच शेतात कळवीन. 13 त्यांच्याकडून तुला काही घातपात
होणार असेल तर तुला त्याची कल्पना देईन. तुला सुखरुप िनसटू देईन.
माझ्याहातून यात हयगय झाल्यास परमेश्वर मला त्याची िशक्षा देवो.
माझ्या वडीलांना परमेश्वराची साथ आहे तशीच तुला िमळो. 14 मी
हयात असेपयर्ंत तुझा माझ्यावर लोभ असू दे. मी गेल्यावरही 15 माझ्या
कुटंुबावरील तुझ्या लोभात खडं न पडो. परमेश्वर तुझ्या वऱै्यांचा
पृथ्वीतलावरुन िन:पात करील. 16 मग त्या वेळी योनाथानच्या
कुटंुबाला दावीदपासून वेगळे व्हावे लागले तरी बेहत्तर. देव दावीदाच्या
शत्रूंना शासन करो.” मग योनाथानने दावीदाच्या घराण्याशी करार केला.

17 योनाथानने मग दावीदला परस्परांवरील प्रेमाच्या आणाभाका परत
घ्यायला लावल्या. दावीदावर त्याचे स्वतः इतकेच प्रेम होते म्हणून त्या
प्रेमापोटी त्याने असे केले.

18 योनाथान दावीदला म्हणाला, “उद्या अमावास्येची मेजवानी आहे.
पकं्तीतील तुझे आसन िरकामे असेल त्यामुळे तुझी अनुपिस्थती माझ्या
वडीलांच्या लक्षात येईल. 19 या सगळ्यांला सुरुवात झाली तेव्हा तू
िजथे लपला होतास त्याच िठकाणी तू ितसऱ्या िदवशी थांब. त्या टेकडी
जवळ माझी वाट पाहा. 20 ितसऱ्या िदवशी मी ितथे येईन आिण नेमबजी
चालली आहे असे भासवीन. काही बाण मी मारीन. 21 आिण
हाताखालच्या मुलाला बाण शोधून आणायला पाठवीन. सवर्काही ठीक
असेल तर त्या मुलाला मी म्हणेन, ‘तू खूप लांब गेलास बाण माझ्या
जवळ आहेत. तर ये व तो घे.’ जर मी असा म्हणालो तर तू खशुाल बाहेर
ये मग, परमेश्वराच्या जीिवताची शपथ, तुझ्या सुरिक्षततेची हमी
माझ्यावर, कोणताही धोका तेव्हा नसेल. 22 पण काही धोका असल्यास
मी म्हणेन, ‘बाण आणखी पुढे आहेत. जा, जाऊन आण.’ तसे मी म्हटले
तर मात्र तू िनघून जा. प्रत्यक्ष परमेश्वरच तुला लांब पाठवत आहे असे
समज. 23 आपल्या दोघांमधला हा करार लक्षात ठेव. परमेश्वर याला
साक्ष आहे.”

24 त्यानतंर दावीद शेतात लपून बसला.

ममेेजवानीच्याजवानीच्या प्रसप्रसंगंीगी शौलचाशौलचा दृिष्टकोणदृिष्टकोण

अमावास्येच्या मेजवानीची वेळ झाली आिण राजा भोजनासाठी
बसला. 25 िंभती जवळच्या आपल्या नेहमीच्या आसनावर राजा
बसला. त्याच्या समोर योनाथान होता. आबनेर शौलजवळ होता.
दावीदाचे आसन मात्र िरकामे होते. 26 त्यािदवशी शौल काहीच बोलला
नाही. त्याला वाटले, “काही कारणाने आज तो शुिचभर् ूत नसेल.”

27 दसुऱ्या िदवशी पुन्हा दावीदाचे आसन िरकामेच रािहले. तेव्हा मात्र
शौल योनाथानला म्हणाला, “इशायचा मुलगा या प्रंसगी िदसत नाही.
कालही नव्हता, आजही नाही. असे का?”

28 योनाथानने सांिगतले, “त्याने माझ्याजवळ बेथलहेमला जायची
परवानगी मािगतली. 29 तो म्हणाला, ‘मला जायला हवे. बेथलहेमला
आमच्या कुटंुबात यज्ञ आहे. माझ्या भावाने मला यायची आज्ञा केली
आहे. आपल्या मतै्रीला स्मरुन तू मला भावांना भेटायला जायची
परवानगी दे.’ दावीद आज राजाच्या पकं्तीला नाही याचे हे कारण आहे.”
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30 शौल योनाथानवर संतापला. तो म्हणाला, “अर ेदासीपुत्रा, तू
माझी अवज्ञा करतोस? आिण तू ितच्यासारखाच िनपजलास. तू
दावीदाच्या बाजूचा आहेस हे मला माहीत आहे. तू तुला आिण तुझ्या
आईला लाज आणली आहेस. 31 हा इशायचा मुलगा िजवंत असेपयर्ंत
तू राज्यावर येणार नाहीस. आत्ताच्या आत्ता दावीदला आणून हजर कर.
त्याला मेलेच पािहजे.”

32 योनाथान आपल्या वडीलांना म्हणाला, “त्याने काय केले? का
म्हणून त्याने मेले पािहजे?”

33 यावर शौलाने योनाथानवर आपला भाला फेकला आिण त्याचा
जीव घ्यायचा प्रयत्न केला. तेव्हा, दावीदाला मारायचा आपल्या
वडीलांनी िनश्चय केला आहे हे योनाथानच्या लक्षात आले. 34 संतापाने
तो पकं्तीतून चालता झाला. त्या रागात त्याने अन्नाला स्पशर्सुध्दा केला
नाही. शौलाने आपल्याला शरिंमदे केले आिण दावीदाला मारायचे ठरवले
म्हणून त्याला फार राग आला.

दावीददावीद आिणआिण योनाथानयोनाथान िनरोपिनरोप घघेेताततात

35 दसुऱ्या िदवशी सकाळी योनाथान शेतावर आला. ठरल्याप्रमाणे
दावीदला भेटायला तो आला. आपल्याबरोबर त्याने मदतनीस
मुलालापण आणले. 36 त्याला तो म्हणाला, “धावत पुढे हो. मी बाण
मारतो तो आण.” मुलगा धावत जायला लागल्यावर योनाथानने त्याच्या
डोक्यावरुन बाण मारले. 37 बाण पडले त्या िठकाणी तो मुलगा
पोचल्यावर योनाथान म्हणाला, “बाण आणखी पुढेच आहेत.” 38 मग तो
म्हणाला, “जा धावत जा, लौकर आिण नुसता उभा राहू नको.” मुलाने
मग बाण उचलून गोळा करुन आणले. 39 काय चालले आहे याची त्या
मुलाला अिजबात कल्पना नव्हती. फक्त योनाथान आिण दावीदला ते
कळत होते. 40 योनाथानने धनुष्यबाण त्या मुलाकडे िदले आिण त्याला
तो म्हणाला, “आता तू गावात परत जा.”

41 मुलगा िदसेनासा झाल्यावर दावीद डोंगराच्या पलीकडे लपला
होता ितथून बाहेर आला. त्याने योनाथानला तीनदा वाकून अिभवादन
केले. मग त्यांनी परस्परांचे मुके घेतले. दोघेही रडू लागले. पण दावीदाचा
आक्रोश योनाथानपेक्षा जास्त होता.

42 योनाथान दावीदला म्हणाला, “शांत िचत्ताने जा. परमेश्वराची
शपथ घेऊन आपण मतै्रीच्या आणाशपथा घेतल्या आहेत. आपण आिण
आपले वंशज यांना परमेश्वर, िचरतंन साक्षी आहे.”

दावीददावीद अहीमलअहीमलेेखख याजकाकडयाजकाकडेे जातोजातो

मग दावीद िनघून गेला आिण योनाथान आपल्या गावी परत
आला. दावीद नोब नामक गावी अहीमलेख या याजकाला
भेटायला गेला.

अहीमलेख त्याला भेटायला चार पावले पुढे चालून गेला.
अहीमलेखला भीतीने कापर ेभरले होते. दावीदला त्याने िवचारले, “तू
एकटाच का? तुझ्याबरोबर कोणीच नाही हे कसे?”

2 दावीदाने सांिगतले, “राजाच्या खास आजे्ञवरुन मी आलो आहे.
त्यानुसार हे काम गुप्त ठेवायचे आहे. त्याबद्दल कोणालाही काही कळू
द्यायचे नाही. माझी माणसे िविशष्ट संकेतस्थळी मला भेटणार आहेत. 3

आता आधी तुझ्या जवळ खायला द्यायला काय आहे ते सांग. पाच
भाकरी िंकवा जे असेल ते दे.”

4 तेव्हा याजक म्हणाला, “साधी भाकर तर आत्ता नाही पण पिवत्र
भाकर आहे. तुझ्या अिधकाऱ्यांचा बायकांशी संबधं आला नसेल तर
त्यांना ती चालेल.”

5 दावीद म्हणाला, “आमचा बायकांशी संपकर्  आलेला नाही.
यधु्दावरच काय पण अगदी सामान्य मोिहमेवर िनघालो तरी आमची
माणसे शुिचभर् ूत असतात. मग या खास कामाबद्दल तर बोलायलाच
नको.”

6 पिवत्र भाकरी खेरीज दसुरी भाकर नव्हतीच. तेव्हा याजकाने
दावीदला तीच िदली परमेश्वरापुढच्या पिवत्र मेजावर याजक रोजच्या रोज
ताजी भाकर ठेवत, त्यातली ही होती.

7 दवेग नावाचा शौलाचा एक अिधकारी त्या िदवशी तेथे होता. तो
अदोमी असून शौलाच्या मेंढपाळांचा प्रमुख होता. परमेश्वरासमोर त्याला
थांबवून ठेवलेले होते.

8 दावीदाने अहीमलेखला िवचारले, “इथे भाला िंकवा तलवार आहे
का? राजाचे काम फार िनकडीचे असल्यामुळे मला तातडीने िनघावे
लागले. त्यामुळे मी माझे शस्त्र बरोबर आणू शकलो नाही.”

9 पुरोिहत म्हणाला, “गल्याथ या पिलष्ट्याला तू एलाच्या खोऱ्यात
मारलेस तेव्हा त्याची तलवार काढून घेतलीस. तीच काय ती इथे आहे.
एफोदच्या मागे एका कापडात ती गंुडाळून ठेवलेली आहे. हवीतर ती घे.”
दावीद म्हणाला, “तीच दे. ितच्यासारखी दसुरी तलवार नाही.”

गथगथ ययेेथीलथील शत्रुकडशत्रुकडेे दावीददावीद पळपळ काढतोकाढतो

10 शौलाकडून दावीद पळाला, तो गथचा राजा आखीश याच्याकडे
आला. 11 आखीशच्या अिधकाऱ्याला हे आवडले नाही. त्याचे
अिधकारी म्हणाले, “हा दावीद, इस्राएल भूमीचा राजा. इस्राएल याचे
गुणगान गातात. नाचत गात ते याच्यािवषयी म्हणतात,
“शौलाने हजार शत्रूंना मारले
तर दावीदाने लाखोंचा वध केला.”
12 दावीदाने त्यांचे बोलणे लक्षपूवर्क ऐकले. गथचा राजा आखीश

याला सामोर ेजायची त्याला भीती वाटली. 13 म्हणून राजा व त्याचा
दरबार यांच्यापुढे त्याने वेड्याचे सोंग वठवले. प्रवेशद्वारावर थंुकला,
दाढीवर लाळ ओघळू िदली.

14 आखीश हे पाहून आपल्या अिधकाऱ्यांना म्हणाला, “पाहा, हा
माणूस वेडा आहे. याला इथे कशाला येऊ िदलेत? 15 वेड्यांची इथे
कमतरता आहे की काय? माझ्यासमोर याचे वेडेचाळे चालायचे नाहीत.
त्याला पुन्हा इथे येऊ देऊ नका.”

दावीदाचीदावीदाची भटकभटकंंतीती

दावीद मग गथहून िनघाला तो अदलु्लाम गुहेत पोचला.
दावीदाच्या भावांनी आिण नातलगांनी हे ऐकले तेव्हा ते
त्याला ितथे भेटायला गेले. 2 वेगवेगळ्या प्रकार ेअडचणीत

सापडलेले, कजर्बाजारी झालेले. आयषु्याला त्रासलेले असे बरचे जण
दावीदकडे आले. त्याच्या भोवती अशी चारशे माणसे जमली. त्यांचा तो
नेता होता.

3 अदलु्लामहून तो मवाबातील िमस्पा येथे गेला. मवाबच्या राजाला तो
म्हणाला, “परमेश्वराने माझे काय करायचे ठरवले हे मला कळेपयर्ंत कृपया
माझ्या आईविडलांना तुमच्या आश्रयाने राहू द्या.” 4 एवढे बोलून
आपल्या आईविडलांना त्याने ितथे सोडले आिण स्वतः िकल्ल्याकडे
परतला.

5 पण गाद हा संदेष्टा दावीदला म्हणाला, “इथे राहू नको. यहूदा
प्रांतात जा.” तेव्हा दावीद िनघाला आिण हरथे नामक वनात आला.

अहीमलअहीमलेेखच्याखच्या ककुुटटंंुुिबयांचािबयांचा शौलकडशौलकडूूनन वधवध
6 दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यांचा इतरांना पत्ता लागला

आहे हे शौलला कळले. तो िगबा येथे एका टेकडीवर झाडाखाली बसला
होता. हातात भाला होता. सवर् अिधकारी त्याच्या भोवती उभे होते. 7

शौल त्यांना उद्देशून म्हणाला, “बन्यामीन लोकहो, ऐका हा इशायपुत्र
दावीद तुम्हाला शेत आिण द्राक्षमळे देईल असे तुम्हाला वाटते का? तो
तुम्हाला बढत्या देऊन शभंरांवर, हजारांवर अिधकारी नेमील असे तुम्ही
समजता का? 8 माझ्यािवरुद्ध तुम्ही कटकारस्थाने रचत आहात.
योनाथान बद्दल तुमच्या पकैी एकानेही मला िवश्वासात घेतले नाही. या
इशायच्या मुलाबरोबर त्याचा करार झालेला आहे हे कोणी मला
सांिगतले नाही. तुमच्या पकैी कोणी माझी काळजी घेत नाही.
योनाथानने दावीदला प्रोत्साहन िदले हे तुमच्यापकैी कोणीही मला कळू
िदले नाही. लपून राहून माझ्यावर हल्ला करायला योनाथानने दावीदला,
माझ्या सेवकाला सांिगतले. दावीदाचे सध्या तेच चालले आहे.”

9 अदोमी दवेग तेव्हा ितथेच होता. तो म्हणाला, “मी दावीदला नोब
येथे पािहले. अिहटूबचा मुलगा अहीमलेख याला भेटायला तो आला
होता. 10 अहीमलेखने दावीदासाठी परमेश्वरापुढे प्राथर्ना केली,
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दावीदला खायला िदले. िशवाय त्याला गल्याथ या पिलष्ट्याची तलवार
सुध्दा िदली.”

11 हे ऐकून शौलाने या याजकाला आपल्यापुढे हजर करायची आज्ञा
िदली. त्याच्या सवर् नातेवाईकांनाही आणायला सांिगतले. अहीमलेखचे
नातेवाईक नोब येथे पुरोिहत होते. ते सवर् जण राजासमोर आले. 12

शौल अहीमलेखाला म्हणाला, “अहीटूबच्या मुला, आता ऐक.”
अहीमलेख म्हणाला, “आज्ञा. सरकार.”
13 शौल अहीमलेखला म्हणाला, “तू आिण इशायचा मुलगा दावीद

यांनी माझ्यािवरुध्द कट का केलात? दावीदला तू भाकर िदलीस व
तलवारही पुरवलीस. त्याच्यासाठी परमेश्वराजवळ प्राथर्ना केलीस आिण
आता दावीद हल्ला करायला सज्ज आहे.”

14 अहीमलेख म्हणाला, “दावीद अितशय भरवशाचा आहे. तुमच्या
अिधकाऱ्यांमध्ये त्याच्याइतका िवश्वासू कोणी नाही. तो तुमचा जावईही
आहे. तुमच्या अगंरक्षकांचा तो प्रमुख आहे. तुमचे कुटंुबीय त्याला मान
देतात. 15 त्याच्यासाठी मी परमेश्वराजवळ प्राथर्ना करायची ही पिहलीच
वेळ नव्हे. मला िंकवा माझ्या नातेवाईकांना बोल लावू नका. आम्ही तुमचे
सेवक आहोत. काय चालले आहे याची आम्हाला अिजबात कल्पना
नाही.”

16 पण राजा त्याला म्हणाला, “तू आिण तुझे नातेवाईक यांना
मृत्यदुडं िदला पािहजे.” 17 राजाने मग आपल्या जवळच्या रक्षकांना
हुकूम केला, “परमेश्वराच्या याजकांना ठार करा. त्यांनी दावीदाची बाजू
घेतली म्हणून त्यांना ही सजा आहे. दावीदाच्या पलायनाची त्यांना खबर
असून त्यांनी मला तसे कळवले नाही.”
पण राजाच्या सेवकांनी परमेश्वराच्या याजकांवर शस्त्र उगारायला

नकार िदला. 18 तेव्हा शौल राजाने दवेगला आज्ञा केली, “याजकांना तू
ठार कर.” तेव्हा अदोमी दवेगाने ती आज्ञा अमंलात आणली. दवेगने
त्यािदवशी पचं्याऐशंी याजकांना िजवे मारले. 19 नोब ही याजकांची
नगरी होती. दवेगने तेथील सवार्ंना ठार केले. पुरुष बायका, मुले, तान्ही
बाळे, इतकेच नव्हे तर गायीगुर,े गाढवे, मेंढर ेसुद्धा त्याने तलवारीने
कापून काढली.

20 पण त्यातून अब्याथार हा अहीमलेखचा मुलगा िनसटला.
अहीमलेख हा अहीटूबचा मुलगा. अब्याथार पळून जाऊन दावीदाला
िमळाला. 21 परमेश्वराच्या याजकांना शौलने ठार केल्याचे त्याने
दावीदला सांिगतले. 22 तेव्हा दावीद अब्याथारला म्हणाला, “मी नोब
येथे त्यािदवशी त्या अदोमी दवेगला पािहले होते. तो शौलला ही खबर
देईल हेही मला माहीत होते. तुझ्या वडीलांच्या कुटंुबाच्या मृत्यूला मीच
जबाबदार आहे. 23 शौल तुझ्या िजवावर उठला आहे तसा माझ्याही
जीवावर उठला आहे. माझ्याजवळ राहा. िभऊ नको. माझ्याजवळ तू
सुरिक्षत राहशील.”

कईलाकईला ययेेथथेे दावीददावीद

लोकांनी दावीदला सांिगतले, पिलष्टी कईला िवरुद्ध लढत
आहेत. तेथील खळ्यावरचे धान्य ते लुटून नेत आहेत.

2 दावीदाने परमेश्वराला िवचारले, “पिलष्ट्यांवर मी हल्ला
करु का?”
परमेश्वराने सांिगतले, “जरुर पिलष्ट्यांवर हल्ला कर आिण कईलाचे

रक्षण कर.”
3 पण दावीद बरोबरचे लोक त्याला म्हणाले, “जरी आपण यहूदात

आहोत. तरी िकती भीतीच्या वातावरणात आपण इथे आहोत. मग
प्रत्यक्ष पािलष्टी सनै्याजवळ गेल्यावर आपले काय होईल?”

4 दावीदाने पुन्हा परमेश्वराला िवचारले, परमेश्वराने पुन्हा सांिगतले,
“कईला येथे जा. पिलष्ट्यांचा पाडाव करायला मी तुम्हाला मदत
करतो.” 5 तेव्हा दावीद आपल्या लोकांबरोबर कईला येथे गेला. त्यांनी
पिलष्ट्यांशी यधु्द केले. पिलष्ट्यांचा पराभव करुन त्यांची गुर ेपळवली.
अशाप्रकार ेकईलाच्या लोकांचे त्यांनी रक्षण केले. 6 (अब्याथार
दावीदाकडे पळून आला तेव्हा त्याने आपल्याबरोबर एफोद आणाला
होता.)

7 दावीद कईला येथे असल्याचे लोकांनी शौलला सांिगते. शौल
म्हणाला, “परमेश्वरानेच दावीदला माझ्या हाती िदले आहे. दावीद आता

चांगला अडकला आहे. दरवाजे आिण अडसर असलेल्या नगरात तो
आता कोंडला गेला आहे.” 8 शौलने मग यधु्दासाठी आपल्या सनै्याला
पुकारले. दावीदला आिण त्याच्या लोकांना घेरण्यासाठी ते कईलाला
जायला िनघाले.

9 शौलची आपल्यािवरुध्द मसलत चाललेली आहे हे दावीदला
कळले. तेव्हा दावीदाने अब्याथार याजकाला एफोद आणण्यास
सांिगतले.

10 मग दावीदाने प्राथर्ना केली, “परमेश्वरा, इस्राएलच्या देवा! कईला
येथे येऊन माझ्यामुळे संपूणर् नगराचा िवध्वंस करायचा शौलाचा बेत
आहे असे मी ऐकले. 11 खरोखरच शौल येथे येईल का? येथील लोक
मला शौलाच्या हवाली करतील का? इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, तुझ्या
सेवकाला नीट सांग.”
परमेश्वराने शौल येणार असल्याचे सांिगतले
12 पुन्हा दावीदाने िवचारले, “कईलाचे लोक मला आिण माझ्या

साथीदारांना शौलच्या ताब्यात देतील का?” परमेश्वराने याचेही होय असे
उत्तर िदले.

13 तेव्हा दावीद आिण त्याच्या बरोबर आलेली सुमार ेसहाशे माणसे
यांनी कईला सोडले. ते गावोगाव भटकंत रािहले, दावीद िनसटल्याचे
शौलला कळले. त्यामुळे तो तेथे आलाच नाही.

दावीदाचादावीदाचा शौलकडशौलकडूूनन पाठलागपाठलाग

14 दावीद मग वाळवंटातील गढ्या, िकल्ले यांच्या आश्रयाने राहू
लागला. झीफच्या वाळवंटातील डोंगराळ भागातही तो रािहला. शौल
दावीदाचा माग काढायचा प्रयत्न करत होता. पण परमेश्वराने दावीदला
त्याच्या हाती लागू िदले नाही.

15 झीफच्या वाळवंटात होरशे येथे असताना शौल आपल्या
पाठलागावर येत आहे हे पाहून दावीद घाबरला. 16 शौलचा मुलगा
योनाथान दावीदला होरशे येथे भेटायला गेला. त्याने दावीदची
परमेश्वरावरची श्रद्धा आणखी दृढ केली. 17 योनाथान दावीदला
म्हणाला, “घाबरु नको. माझ्या वडीलांकडून तुला दखुापत होणार नाही.
तू इस्राएलचा राजा होशील. मी तुझ्या खालोखाल असेन. माझ्या
वडीलांनाही हे माहीत आहे.”

18 मग त्या दोघांनी परमेश्वरासमोर करार केला. ितथून योनाथान
आपल्या घरी गेला. दावीद होरशे येथेच रािहला

झीफचझीफचेे लोकलोक शौलालाशौलाला दािवदादािवदा बद्दलबद्दल सांगतातसांगतात

19 झीफचे लोक िगबा येथे शौल कडे येऊन म्हणाले, “दावीद
आमच्या भागात लपून बसलेला आहे. यशीमोनच्या दिक्षणेला हकीला
पवर्तावरील होरशेच्या गढीत तो आहे. 20 हे राजा तू आता केव्हाही
ितकडे ये, दावीदला तुझ्या हवाली करणे हे आमचे कतर्व्यच आहे.”

21 शौल त्यांना म्हणाला, “या मदतीबद्दल परमेश्वर तुमचे भले करो.
22 आता त्याच्या बद्दल अिधक मािहती काढा. तो कुठे आहे, त्याला
कोणीकोणी पािहले आहे याचा पत्ता लावा. शौलने िवचार केला, ‘दावीद
फार धूतर् आहे, तो माझ्यावर कुरघोडी करायचा प्रयत्न करत आहे.’ 23

पुढे तो म्हणाला, त्याच्या दबा धरुन बसायच्या सवर् जागा हेरुन ठेवा
आिण मग इथे येऊन मला सगळ्याची खबर द्या. मी मग तुमच्याबरोबर
येईन. त्या भागात दावीद असेल तर त्याला शोधून काढीन. मग
यहूदातील घराघरात शोधायची वेळ आली तरी बेहत्तर.”

24 झीफचे लोक मग परत गेले. शौल तेथे नतंर गेला.
दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यशीमोनच्या दिक्षणेला मावोनच्या

वाळवंटात होते. 25 शौल आिण त्याची माणसे दावीदचा मागोवा काढत
िनघाली. पण लोकांनी त्याबद्दल दावीदला सावध केले. तेव्हा तो
मावोनच्या वाळवंटातील खडका कडे गेला. शौलला तो मावोनच्या
वाळवंटात असल्याचे कळले म्हणून शौल ितकडे गेला.

26 शौल डोंगराच्या एका बाजूला तर दावीद आिण त्याची माणसे
त्याच डोंगराच्या दसुऱ्या बाजूला होती. दावीद शौलपासून िनसटून
जाण्याच्या घाईत होता. शौल आिण त्याचे सिैनक दावीदला
पकडण्यासाठी डोंगराला वेढा घालत होते.
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27 तेवढ्यात एक िनरोप्या शौलकडे आला. “पिलष्टी आपल्यावर हल्ला
करायला आले आहेत. ताबडतोब चला” असा त्याने िनरोप आणला.

28 तेव्हा शौलने दावीदचा पाठलाग थांबवून पिलष्ट्यांकडे कूच केले.
म्हणून त्या खडकाला “िनसटून जाण्याचा खडक” (सेला हम्मालकोथ)
असे नाव पडले. 29 दावीद मग मावोनचे वाळवंट सोडून एन गेदीच्या
गडावर रािहला.

दावीदानदावीदानेे शौललाशौलला लिज्जतलिज्जत ककेेललेे

शौलने पिलष्ट्यांचा पाठलाग करुन त्यांना घालवल्यावर
लोक त्याला म्हणाले, “दावीद एन गेदीजवळच्या वाळवंटात
आहे.”

2 तेव्हा शौलने सवर् इस्राएलमधून तीन हजार माणसे िनवडली. त्यांना
घेऊन तो दावीदाच्या शोधाथर् िनघाला. रानबकऱ्याच्या खडकाजवळ
त्यांनी टेहेळणी केली. 3 रस्त्यालगतच्या मेंढवाड्याजवळ शौल आला.
ितथे एक गुहा होती. शौल ितथे बिहदीर्शेकरता गेला. दावीद आिण
त्याच्या बरोबरचे लोक गुहेत पार आतल्या बाजूला होते. 4 ते लोक
दावीदला म्हणाले, “परमेश्वराने वतर्वलेला हाच तो िदवस. तो म्हणाला
होता, ‘मी शत्रूला तुमच्या ताब्यात देईन मग तुम्ही त्याचे काहीही करा.’”
दावीद मग हळूच सरकत शौलजवळ पोचला. शौलच्या अगंरख्याचा

एक तुकडा त्याने हळूच कापून घेतला. शौलने दावीदला पािहले नाही. 5

दावीदला नतंर आपल्या कृत्याबद्दल फार वाईट वाटले. 6 तो आपल्या
सोबत्यांना म्हणाला, “माझ्या धन्याच्या िवरुद्ध अशी गोष्टी परमेश्वराने
माझ्या हातून पुन्हा होऊ देऊ नये. शौल हा परमेश्वराने िनवडलेला राजा
आहे. त्या अिभिषक्त राजाच्या िवरुद्ध मी असे काही करता कामा नये.”
7 आपल्या माणसांना थोपवण्यासाठी, त्यांनी शौलाला इजा करु नये
म्हणून तो असे म्हणाला.
शौल गुहेतून बाहेर पडून चालायला लागला. 8 दावीद गुहेतून बाहेर

आला आिण त्याने शौलाला साद घातली, “महाराज, माझे स्वामी!”
शौलाने मागे वळून पािहले. दावीदाने मान लववून त्याला अिभवादन

केले. 9 शौलला तो म्हणाला, “दावीद आपला घात करील असे लोक
म्हणतात तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे का लक्ष देता? 10 मी तुमच्या केसाला
धक्का लावणार नाही. आता तुम्हीच पाहा. आज गुहेत परमेश्वराने तुम्हाला
माझ्या समक्ष आणले होते. पण मी तुमची गय केली. तुमचा वध केला
नाही. ‘हे माझे धनी आहेत शौल हा परमेश्वराचा अिभिषक्त राजा आहे.
त्याला मी धक्का लावणार नाही’ असे मी म्हणालो. 11 हा तुकडा पाहा
तुमच्या अगंरख्याचा हा तुकडा मी कापून घेतला. मी तुमचा जीव घेऊ
शकलो असतो पण मी तसे केले नाही. हे तुम्ही समजून घ्यावे अशी
माझी इच्छा आहे. तुमच्यािवरुद्ध माझे कसलेही कारस्थान चाललेले
नाही हे कृपया घ्यानात घ्या. मी तुमचे काहीही वाकडे केलेले नाही. पण
तुम्ही मात्र माझा जीव घेण्यास सारखे टपलेले आहात. 12 परमेश्वरानेच
याचा न्याय करावा. माझ्याशी तुम्ही असे वागलात याचे परमेश्वराने
शासन खशुाल करावे. पण मी तुमच्या िवरुद्ध लढणार नाही. 13 एक
जुनी म्हण आहे:
‘वाईट लोकांपासून वाईटच िनपजते.’
“माझ्या हातून काहीच वाईट झालेले नाही. मी दषु्ट नाही. मी तुमचा

घात करणार नाही. 14 तुम्ही कोणाचा पाठलाग करत आहात?
कोणािवरुद्ध इस्राएलचा हा राजा यदु्धासाठी सज्ज आहे? तुम्ही ज्याचा
पाठलाग करताय तो तुमच्या वाईटावर नाही. हा तर िनळळ मेलेल्या
कुत्र्याचा िंकवा िपसवेचा पाठलाग झाला. 15 परमेश्वरालाच या गोष्टीचा
न्याय करु द्या. आपल्या दोघांमध्ये िनवाडा करु द्या. मला पिंठबा देवून
माझेच खर ेअसल्याचे तो दाखवील. माझे तुमच्यापासून रक्षण करील.”

16 दावीदचे बोलून झाले तेव्हा शौलने िवचारले, “दावीद, माझ्या
मुला, तुच हे बोलतो आहेस का?” शौलला रडू फुटले. तो हमसाहमशी
रडला.

17 तो पुढे म्हणाला, “तुझे खर ेआहे. माझे चुकले. तू माझ्याशी नेहमी
चांगलाच वागलास. पण मी मात्र वाईट वागलो. 18 तू काय चांगले केलेस
ते आत्ता सांिगतलेस. परमेश्वराने तुझ्यासमोर मला आणूनही तू मला
मारले नाहीस. 19 मी तुझा शत्रू नव्हे हे यावरुन िदसतेच. शत्रू आपल्या
तावडीत सापडल्यावर त्याला कोणी असे जाऊ देत नाही. शत्रूशी कोणी

असे चांगले वागत नाही. आज तू माझ्याशी ज्या चांगुलपणाने वागलास
त्याचे तुला देव चांगले फळ देईल. 20 तू आता राजा होणार आहेस हे
मला माहीत आहे. तू इस्राएलवर राज्य करशील. 21 आता मला एक
वचन दे. परमेश्वराची शपथ घेऊन तू माझ्या मुलाबाळांना मारणार नाहीस
असे कबूल कर. माझी नाविनशाणी नाहीशी करणार नाहीस असे कबूल
कर.”

22 तेव्हा दावीदाने त्याला तसे वचन िदले. शौलाच्या कुटंुबाचा संहार
न करण्याचे कबूल केले. तेव्हा शौल घरी परतला. दावीद आिण त्याची
माणसे गडावर परतली.

दावीददावीद आिणआिण मूखमूखर्र् नाबालनाबाल

शमुवेल मरण पावला. तेव्हा सवर् इस्राएल लोकांनी एकत्र
जमून दखुवटा व्यक्त केला. शमुवेलचे दफन त्यांनी रामा
येथील त्याच्या घराजवळ केले.

नतंर दावीद पारानच्या वाळवंटाकडे गेला. 2 मावोन येथे तेव्हा एक
धनाढ्य माणूस राहात असे. त्याच्याकडे तीन हजार मेंढर ेआिण हजार
बकऱ्या होत्या. हा एकदा आपल्या मेंढरांची लोकर कातरायला कमेर्ल
येथे गेला. 3 हा कालेब वंशातला असून त्याचे नाव नाबाल होते. त्याची
बायको अबीगाईल. ती हुशार तसेच संुदर होती. पण नाबाल मात्र नीच
आिण दषु्ट होता.

4 नाबाल त्याचे लोकर कातरण्याचे काम करत होता तेव्हा दावीद
वाळवंटात होता. त्याला काही नाबालची गोष्टी कळली. 5 तेव्हा
दावीदाने दहा तरुणांना त्याच्याशी बोलायला पाठवले. तो म्हणाला,
“कमेर्लला जा. नाबालला भेटा आिण माझ्यातफेर्  त्याला नमस्कार
सांगा.” 6 दावीदाने याखेरीज नाबालसाठी िनरोपही िदला. तो असा,
“तुझे आिण तुझ्या कुटंुिबयांचे कुशल आहेना? तुझे सवर् व्यविस्थत
चालले आहेना? 7 तुझ्याकडे लोकर कातरण्याचे काम चालले आहे असे
मी ऐकले. तुझ्याकडचे धनगर नुकतेच इथे आले होते. त्यांना
आमच्याकडून काहीही उपद्रव झालेला नाही. कमेर्ल येथे ते असताना
त्यांच्याकडून आम्ही काही घेतलेले नाही. 8 तू त्यांनाही िवचार तेही हेच
सांगतील. मी पाठवलेल्या या तरुणांवर लोभ असू दे. तुझ्या या
भरभराटीच्या काळात आम्ही तुझ्याकडे आलो आहोत. तेव्हा या
तरुणांना तू तथाशक्ती काही तरी द्यावेस. माझ्यासाठी, तुझा या िमत्र
दावीदासाठी म्हणून एवढे कर.”

9 दावीदाच्या सांगण्याप्रमाणे ते तरुण नाबाल कडे गेले. त्यांनी
दावीदचा िनरोप नाबालला सांिगतला. 10 पण नाबाल त्यांच्याशी
अितशय क्षुद्रपणे वागला. तो म्हणाला, “कोण हा दावीद? हा इशायचा
मुलगा कोण? आजकाल बरचे दास आपल्या मालकांकडून पळून
जातात. 11 भाकर आिण पाणी माझ्याकडे आहे. तसेच या लोकर
कातरणाऱ्या माझ्या नोकरांसाठी काही मांस आहे. पण असल्या
अनोळखी लोकांना मी काहीही देणार नाही.”

12 हे एकून ते सगळे दावीदकडे परत आले आिण नाबाल बोलला ते
सवर् त्यांनी त्याला सांिगतले. 13 तेव्हा दावीद त्यांना म्हणाला, “आता
तलवारी हाती घ्या” आिण दावीदसकट या सवार्ंनी शस्त्र उचलले.
जवळजवळ चारशे जण दावीद बरोबर होते. दोनशे माणसे तेथेच
सामानसुमानाजवळ रािहली.

अबीगईलअबीगईल हहेे ससंकंटकट टाळतटाळतेे

14 नाबालच्या एका सेवकाने अबीगईलला ही खबर िदली. तो
म्हणाला, “दावीदाने आपल्या धन्याकडे काही तरुणांना भेटायला
पाठवले होते. पण नाबाल त्यांच्याशी क्षुद्रपणे वागला. 15 त्या माणसांची
वागणूक मात्र चांगली होती. मेंढरांबरोबर आम्ही उघड्यावर होतो.
दावीदची माणसेही तेथेच वावरत होती. पण त्यांनी आमचे काहीही
वाकडे केले नाही. आमची कुठलीही गोष्ट चोरीला गेली नाही. 16

दावीदाच्या लोकांनी आमचे िदवस रात्र रक्षण केले. जणू त्यांनी आमच्या
भोवती तटच उभारला होता. आम्ही मेंढरांमागे असतांना त्यांचे आम्हाला
संरक्षण होते. 17 आता तुम्हीच िवचार करून काय ते ठरवा. नाबालचे
कृत्य अिवचारीपणाचे आहे. त्या मुळे आमच्या धन्यावर आिण त्याचा
कुटंुबावर संकट ओढवणार आहे.”

1 शमुवेल 23:27 191 1 शमुवेल 25:17
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18 अबीगईलने तेव्या वेळ न गमावता दोनशे भाकरी, द्राक्षारसाचे दोन
बुधले, पाच मेंढरांचे रांधलेले मांस, पाच मापे धान्य, द्राक्षाचे शभंर घड,
आिण सुक्या अिंजराच्या दोनसे ढेपा एवढे सामान गाढवांवर लादले। 19

आपल्या नोकरांना ितने संिगतले, “तुम्ही हे घेउन पुढे व्हा. मी आलेच.”
नवऱ्याला ितने ही गोष्ट सांिगतली नाही.

20 आपल्या गाढवावर बसून ती डोंगराच्या दसुऱ्या बाजूकडून जायला
लागली. तेव्हा ितला समोरून दावीद आिण त्याचा बरोबरची माणसे
येताना िदसली.

21 ती भेटायच्या आधी दावीद म्हणत होता, “मी वाळवंटात
नाबालच्या मालमत्तेचे रक्षण केले. त्याची मेंढर ेचुकू िदली नाहीत. मी
काहीही अपेक्षा न ठेवता हे केले. त्याच्याशी चांगले वागूनही तो आता
असे वाईट वागत आहे. 22 आता मात्र त्याच्या कुटंुबातील एकजण जरी
उद्यापपर्ंत िशल्लक रािहला तरी देव मला िशक्षा करील.”

23 तेवढ्यात अबीगईल तेथे पोचली. दावीदला पाहताच ती लगबगीने
गाढवावरुन उतरली. दावीदला ितने वाकून आिभवादन केले. 24

त्याच्या पायाशी लोळण घेत ती त्याला म्हणाली, “कृपया मला बोलू द्या.
मी काय म्हणते ते ऐकून घ्या. जे झाले त्याबद्दल दोष माझा आहे. 25

तुमच्या माणसांना मी पािहले नाही. त्या नीच नाबालकडे लक्ष देऊ नका.
तो त्याच्या नावाप्रमाणेच आहे. त्याच्या नावाचा अथर्च नीच असा आहे
आिण तो खरोखर तसाच आहे. 26 िनदोर्ष लोकांची हत्या तुमच्याहातून
होण्यापासून परमेश्वराने तुम्हाला वाचवले आहे. परमेश्वर िजवंत असेपयर्ंत
तुम्ही येथे असेपयर्ंत, तुमच्या वाईटावर असलेले लोक, तुमचे शत्रु यांची
गत नाबाल प्रमाणेच होईल असे वाटते. 27 मी आत्ता तुमच्यासाठी हे
भेट म्हणून आणले आहे. तुमच्या बरोबरच्या लोकांना हे सवर् द्या. 28

माझ्याहातून घडलेल्या चुकीबद्दल मला क्षमा करा. परमेश्वर तुमच्या
घराण्यावर कृपादृष्टी ठेवील. तुमच्या घराण्यातील खपु लोक राज्य
करतील. तुम्ही परमेश्वराच्या वतीने यदु्ध करता म्हणून परमेश्वर हे घडवून
आणील. तुमच्या हयातीत तुमच्या बद्दल लोकांच्या मनात कधीही िंकतू
उदभवणार नाही. 29 कोणी तुमच्या िजवावर उठले तर परमेश्वर तुमचे
रक्षण करील. पण गोफणीतीले धोंड्याप्रमाणे त्या मारकेऱ्याचा मात्र जीव
घेईल. 30 परमेश्वराने तुमच्या भल्याचे आश्वासन िदले आहे आिण त्याचे
वचन तो प्रत्यक्षात आणेल. परमेश्वर तुम्हाला इस्राएलचा प्रमुख म्हणून
नेमेल. 31 िनदोर्ष लोकांच्या हत्येचे पाप तुम्हाला लागणार नाही. तुम्ही
असा सूड उगवणार नाही. तुमची भरभराट होईल तेव्हा माझी आठवण
असू द्या.”

32 तेव्हा दावीद अबीगईलला म्हणाला, “परमेश्वराचे, इस्राएलच्या
परमेश्वराचे आभार मान. मला भेटायला पाठवल्या बद्दल परमेश्वराची
स्तुतीकर. 33 तुझ्या िनणर्याबद्दल देव तुझे भले करो. आज िनरपराध
लोकांच्या हत्येपासून तू मला वाचवलेस. 34 खरोखर परमेश्वराची शपथ,
तू लगबगीने आत्ता मला भेटायला आली नसतीस तर उद्या सकाळपयर्ंत
नाबालच्या कुटंुबातील एकही जण वाचला नसता.”

35 दावीदाने मग ितच्या भेटी स्वीकारल्या. तो ितला म्हणाला, “तू
आता िनधार्स्तपणे जा. तुझी िवनतंी मी ऐकली आहे. मी त्या प्रमाणे
वागीन.”

नाबालचानाबालचा मृत्यमृत्युु

36 अबीगईल नाबालकडे गेली. तो घरीच होता. राजाच्या इतमामात
खात पीत होता. मद्याच्या नशेत िंझगला होता व मजेत होता. तेव्हा
दसुऱ्या िदवशीपयर्ंत ती त्याच्याशी या िवषयावर काहीच बोलली नाही.
37 सकाळी नशा उतरल्यावर तो पूणर् भानावर आला. तेव्हा त्याच्या
बायकोने त्याला सवर् काही सांिगतले. हे ऐकून त्याला हृदयिवकाराचा
झटका आला आिण तो दगडासारखा कड़क बनला. 38 जवळपास दहा
िदवसानतंर परमेश्वराने त्याला मृत्यमुुखी लोटले.

39 नाबालच्या मृत्यचुी बातमी दावीदाने ऐकली. तेव्हा तो म्हणाला,
“परमेश्वर धन्य होय. नाबालने माझा अपमान करायचा प्रयत्न केला. पण
परमेश्वानेच मला वाचवले. माझ्या हातून अपराध घडणार होता. पण
नाबालच्या चुकीबद्दल परमेश्वराने त्याला मृत्यदुडं िदला.”
दावीदाने मग अबीगईलकडे िनरोप पाठवला. ितला आपली पत्नी

होण्यािवषयी िवनतंी केली. 40 दावीदाचे सेवक कमेर्ल येथे गेले आिण

ितला म्हणाले, “दावीदाने आम्हाला पाठवले आहे. तू त्याच्याशी लग्न
करवेस अशी त्याची इच्छा आहे.” 41 ितने नतमस्तक होऊन
अिभवादन केले. ती म्हणाली, “मी तुमची दासी आहे. तुमच्या सेवेला
तत्पर आहे. माझ्या धन्याच्या सेवकांचेही चरण धुण्यास माझी तयारी
आहे.”

42 मग ती तात्काळ गाढवावर बसून, त्या सेवकांबरोबर दावीदकडे
िनघाली. आल्याबरोबर ितने पाच दासी घेतल्या. दावीदची ती पत्नी
झाली. 43 इज्रेल येथील अहीनवाम ही सुध्दा दावीदची बायको होती.
तेव्हा अबीगईल आिण अहीनवाम अशा त्याच्या दोन बायका झाल्या. 44

शौलची मुलगी मीखल िहच्याशीही त्याचे लग्न झाले होते, पण शौलने
आपल्या मुलीला माहेरी आणून ितचे पालती याच्याशी लग्न लावले. हा
पालती गल्लीम येथील असून लइश याचा मुलगा होता.

दावीददावीद आिणआिण अबीशयअबीशय शौलाच्याशौलाच्या छावणीवरछावणीवर

जीफचे रिहवासी िगबा येथे शौलाला भेटायला गेले. त्याला ते
म्हणाले, “यशीमोन जवळच्या हकीला डोंगरात दावीद लपून
बसलेला आहे.”

2 शौल जीफच्या वाळवंटात गेला. त्याच्याबरोबर तेव्हा इस्राएलचे
िनवडक तीन हजाराचे सनै्य होते. दावीदचा त्या सवार्ंनी जीफच्या
वाळवंटात शोध घेतला. 3 यशीमोन समोरच्या मागार्वर हकीला
डोंगरावरच शौलाने तळ ठोकला.
दावीद वाळवंटातच होता. त्याला शौलाच्या या पाठलागाचे वृत्त

समजले. 4 तेव्हा त्याने काही हेर नेमले. त्यांच्याकडून त्याला शौल
हकीला येथे आल्याचे समजले. 5 तेव्हा शौलच्या तळावरच तो गेला.
शौल आिण अबनेर त्याला झोपलेले आढळले. (नेरचा मुलगा अबनेर हा
शौलच्या सनै्याचा प्रमुख होता.) शौल मध्यभागी झोपलेला असून बाकी
सवर्जण त्याच्याभोवती झोपलेले होते.

6 दावीद िहत्ती, अहीमलेख, आिण सरुवेचा मुलगा अहीशय यांच्याशी
बोलला. (अबीशय हा यवाबचा भाऊ). या दोघांना दावीदाने िवचारले,
“माझ्याबरोबर शौलाच्या तळावर यायला कोण तयार आहे”
अबीशय म्हणाला, “मी येतो.”
7 रात्र झाली दावीद आिण अबीशय छावणीवर पोचले. शौल

मध्यभागी झोपलेला होता. त्याचा भाला उशाकडे जिमनीत रोवलेला
होता. अबनेर आिण इतर सिैनक भोवताली झोपलेले होते. 8 अबीशय
दावीदला म्हणाला, “आज परमेश्वराने शुत्रला तुमच्या हवाली केले आहे.
शौलच्याच भाल्याने मला त्याचा वध करु द्या. एकच वार मी करीन.”

9 पण दावीद त्याला म्हणाला, “त्याला ठार करु नको. परमेश्वराच्या
अिभिष्कक्त राजावर हल्ला करणाऱ्याला देव प्रायश्र्िचत करील. 10

परमेश्वराच्या जीिवताची शपथ, तोच शौलाला शासन करील. शौलाला
नसैिर्गक मृत्यू येईल िंकवा यधु्दात मरण येईल. 11 पण परमेश्वराने
िनवडलेल्या राजाला मारायची वेळ परमेश्वर माझ्यावर आणणार नाही. तू
फक्त त्याच्या उशाजवळचा भाला आिण पाण्याचा तांब्या उचल आिण
मग आपण जाऊ”

12 तेवढा भाला आिण पाण्याचा तांब्या घेऊन दावीद आिण अबीशय
छावणीबाहेर पडले. घडलेली गोष्ट कोणालाही समजली नाही. कोणी
पािहले नाही. कोणी जागे झाले नाही. परमेश्वरामुळेच सवर्जण गाढ
झोपेच्या अमलाखाली होते.

दावीददावीद शौललाशौलला पुन्हापुन्हा शरिंमदशरिंमदे ेकरतोकरतो

13 दावीद नतंर खोर ेओलांडून पलीकडे गेला. शौलच्या छावणी
समोरच्या डोंगर माथ्यावर तो उभा रािहला. दावीद आिण शौल यांच्या
छावण्यांमध्ये बरचे अतंर होते. 14 दावीदाने तेथून सनै्याला आिण
अबनेरला हाका मारल्या. “अबनेर, ओ दे” असा पुकारा केला.
अबनेर म्हणाला, “तू कोण आहेस? राजाला हाका मारणारा तू कोण?”
15 दावीद म्हणाला, “तू मदर् आहेस ना? इस्राएल मध्ये तुझ्या तोडीचा

दसुरा कोणी आहे का? मग तू आपल्या धन्याचे रक्षण कसे केले नाहीस?
एक सामान्य माणूस तुमच्या छावणीत िशरतो, धन्याला, राजाला
मारायला येतो. 16 आिण तुम्ही गाफील राहण्याची चूक करता.
परमेश्वराच्या जीिवताची शपथ, तुम्ही मृत्यदुडंाला पात्र आहात.

1 शमुवेल 25:18 192 1 शमुवेल 26:16
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परमेश्वराच्या अिभिषक्त राजाला, तुमच्या स्वामीला तुम्ही संरक्षण देऊ
शकत नाही. शौलाच्या उशालगतचा भाला आिण पाण्याचा तांब्या याचा
शोध घ्या बर!े कुठे आहेत या वस्तू?”

17 शौलला दावीदचा आवाज ओळखू आला. तो म्हणाला, “दावीद
मुला, तुझाच का हा आवाज?”
दावीद म्हणाला, “स्वामी मीच बोलतोय.” 18 तो पुढे म्हणाला, “धनी,

तुम्ही माझा पाठलाग का करत आहात? मी काय केले? माझा अपराध
कोणता? 19 राजेसाहेब, माझे ऐका. तुमच्या माझ्यावरील क्रोधाचे कारण
परमेश्वर असेल तर तो माझ्या अपर्णाचा स्वीकार करील. पण माणसांनी
तुम्हाला माझ्यािवरुद्ध भडकवले असेल तर परमेश्वर त्यांचा सत्यानाश
करो. या लोकांमुळेच मला परमेश्वराने िदलेल्या भूमीतून काढता पाय
घ्यावा लागला. ‘दसुऱ्या कुठल्या परमेश्वराची उपासना कर, इथून चालता
हो’ असे यांनीच मला सांिगतले. 20 आता मरताना तरी परमेश्वराचे
सािन्नध्य मला लाभू द्या. इस्राएलचा राजा तर जणू क्षुल्लक िपसवेच्या
िशकारीला िनघालाय. डोंगरात िततराची पारध करतोय!”

21 यावर शौल म्हणाला, “मी पापी आहे. तू परत ये. दावीद, माझ्या
मुला, माझ्या िजवाचे तुला मोल वाटते हे तू तुझ्या कृतीतून आज
दाखवले आहेस तेव्हा आता तुला मी उपद्रव देणार नाही. मी अिवचाराने
वागलो. फार मोठी चूक केली.”

22 दावीद त्याला म्हणाला, “हा राजाचा भाला इथे आहे. तुमच्यापकैी
एखाद्या सेवकाने येऊन घेऊन जावा. 23 आपल्या करणीचे फळ
परमेश्वर आपल्याला देतो. आपल्या योग्य वागण्याचे बक्षीस िमळते, तसंच
चुकीचीही िशक्षा भोगावी लागाते. तुझा पराभव करायची संधी आज मला
परमेश्वराने िदली होती. पण परमेश्वराच्या अिभिषक्त राजाला मी इजा पोचू
िदली नाही. 24 तुझ्या आयषु्याचे मला िकती महत्व वाटते ते मी आज
दाखवले. तसाच माझा जीव परमेश्वराला मोलाचा वाटतो हे तो दाखवून
देईल. तो माझी संकटातून मुक्तता करील.”

25 तेव्हा दावीदला शौल म्हणाला, “देव तुझे कल्याण करो. दावीद,
माझ्या मुला, तुझ्या हातून मोठी कायेर् होतील आिण तू यशस्वी होशील.”
मग दावीद आपल्या मागार्ने गेला आिण शौल स्वगृही आला.

दावीददावीद पिलष्ट्यांचापिलष्ट्यांचा आश्रयआश्रय घघेेतोतो

पण दावीद मनात म्हणाला, “कधीतरी शौल मला पकडेल
आिण ठार मारले. त्यापेक्षा पिलष्ट्यांच्या भूमीत आश्रय घेणे
उत्तम. तेव्हाच इस्राएलमध्ये माझा शोध घ्यायचे शौल

थांबवेल. माझी त्याच्या तावडीतून सुटका होईल.”
2 मग दावीद आपल्या बरोबरच्या सहाशे माणसांना घेऊन इस्राएल

सोडून गेला. मवोखचा मुलगा आखीश याच्याकडे ते सगळे आले.
आखीश गथचा राजा होता. 3 दावीद मग आपल्या बरोबरचे लोक आिण
त्यांचा पिरवार यांच्यासह गथ येथे आखीशच्या राज्यात रािहला.
इज्रेलची अहीनवाम आिण कमेर्लची अबीगईल या दावीदाच्या दोन
बायकाही त्याच्यासह होत्या. अबीगईल म्हणजे नाबालची िवधवा. 4

दावीद गथ येथे पळून गेला असल्याचे लोकांकडून शौलला कळले. तेव्हा
त्याने दावीदचा पाठलाग सोडून िदला.

5 दावीद आखीशला म्हणाला, “माझ्यावर तुझी मेहेरनजर असेल तर
या मुलखातील एखाद्या िठकाणी मला राहायला जागा दे. मी केवळ एक
सेवक आहे. मी असेच कुठेतरी राहायला पािहजे, तुझ्याबरोबर इथे
राजधानीच्या शहरी नव्हे.”

6 तेव्हा आखीशने त्याला िसकलाग हे नगर वस्तीला िदले. ते
तेव्हापासून आजतागायत यहूदांच्या राजांच्या ताब्यात आहे. 7 दावीद
त्या पिलष्ट्यांच्या मुलखात एक वषर् चार मिहने रािहला.

दावीददावीद आखीशालाआखीशाला फसवतोफसवतो

8 शूर जवळच्या तेलेमपासून पार िमसरयर्ंत जे अमालेकी आिण गशूरी
लोक राहात त्यांच्यावर दावीदाने आपल्या माणसांसह हल्ले केले. त्यांचा
पराभव करुन त्यांना लुटले. 9 त्या भागातील सवार्ंना दावीदाने
नेस्तनाबूत केले. त्यांची मेंढर,े गाई गुर,े गाढवे, उंट, कापड चोपड लुटून
आखीशच्या स्वाधीने केले. पण त्याने या लोकांपकैी कोणालाही िजवंत
ठेवले नाही.

10 हे दावीदाने अनेकदा केले. कोणत्या लढाईवरुन ही लूट आणली
असे आखीशने दरवेळी िवचारल्यावर दावीद प्रत्येक वेळी सांगत असे,
“यहूदाच्या दिक्षण भागावर हल्ला केला.” िंकवा “यहरमेलीच्या दिक्षण
प्रांतात लढाई केली” िंकवा “केनीच्या दिक्षण प्रदेशावर चढाई केली” 11

पराभूतांपकैी कोणालाही त्याने गथला िजवंत येऊ िदले नाही. दावीदला
वाटायचे, “त्यांच्यापकैी कोणी इथे आले तर प्रत्यक्षात काय आहे ते
आखीशला कळायचे.”
पिलष्ट्यांच्या भूमीत असेपयर्ंत दावीदाने असेच केले. 12 दावीदाने

आखीशचा िवश्वास संपादन केला. आखीश मनात म्हणाला, “इस्राएलचे
लोक आता दावीदचा द्वेष करतात. त्याच्याशी त्यांचा उभा दावा आहे.
तेव्हा दावीद आता िचरकाल माझीच सेवा करील.”

पिलष्टीपिलष्टी ययुधु्दालाध्दाला सज्जसज्ज

तेव्हा पुढे पिलष्ट्यांनी इस्राएलवर स्वारी करायला सनै्याची
जमवाजमव केली. आखीश दावीदला म्हणाला, “इस्राएलशी
यदु्ध करायला तू आिण तुझे लोक यांना माझ्या बाजूला

असले पािहजे हे लक्षात ठेव.”
2 दावीद म्हणाला, “िनिश्चतच माझी कामिगरी पाहालच तुम्ही.”
आखीश म्हणाला, “उत्तम. मी तुला माझा अगंरक्षक म्हणून नेमतो. तू

माझ्या संरक्षणाची काळजी घेशील.”

शौलशौल आिणआिण एनएन-दोरदोर ययेेथीलथील एकएक बाईबाई
3 शमुवेल मरण पावला होता. सवर् इस्राएलांनी िनधनाबद्दल शोक

व्यक्त करुन त्याच्या गावी रामा येथे शमुवेलचे दफन केले होते.
शौलने मांित्रक आिण दवैज्ञ यांना इस्राएल मधून घालवून िदले होते.
4 पिलष्ट्यांनी यदु्धाच्या तयारीने शूनेम येथे तळ िदला. शौलने सवर्

इस्राएलांना एकत्र आणून िगलबोवा येथे तळ िदला. 5 पिलष्ट्यांचे सनै्य
पाहून शौल घाबरला. त्याची छाती धडधडू लागली. 6 त्याने परमेश्वराची
प्राथर्ना केली पण परमेश्वराने त्याला उत्तर िदले नाही. स्वप्न, संदेष्टे िंकवा
उरीम यापकैी कोणत्याही माध्यामातून देव त्याच्याशी बोलला नाही. 7

शेवटी शौल आपल्या अिधकाऱ्यांना म्हणाला, एखाद्या भूतिवद्याप्रवीण
बाईला गाठा. ितलाच या यधु्दािवषयी प्रश्न िवचारतो.
ते अिधकारी म्हणाले, “अशी एक बाई एन-दोन येथे आहे.”
8 आपणच शौल आहोत हे ओळखू देऊ नये म्हणून वेष पालटून शौल

दोन सेवकांना सोबतीला घेऊन रात्रीच त्या बाईकडे गेला. ितला
म्हणाला, “पुढे काय होणार हे मला जाणून घ्यायचे आहे. तेव्हा आपल्या
भूतिवद्येचा प्रयोग करुन, मी ज्याचे नाव घेईन त्याला इथे हजर कर.”

9 तेव्हा ती बाई शौलला म्हणाली, “शौलने काय केले माहीत आहेना?
त्याने सवर् भूतािवद्याप्रवीण आिण भिवष्यवादी लोकांना इस्राएलमधून
हद्दपार केले आहे. मलाही त्यात अडकवून मारायचा तुझा िवचार
िदसतो.”

10 शौलने परमेश्वराची शपथ घेऊन ितला वचन िदले की परमेश्वर
िजवंतअसेतो तुला िशक्षा होणार नाही.

11 तेव्हा कोणाला समोर आणू असे ितने त्याला िवचारले.
शौल म्हणाला, शमुवेलला आण.
12 आिण तसे झाले. शमुवेलला पाहताच ती मोठ्याने िंकचाळली.

शौलला ती म्हणाली, “तू मला फसवलेस तू शौल आहेस.”
13 तेव्हा राजा म्हणाला, “घाबरु नकोस. तुला काय िदसते ते सांग.”
ती म्हणाली, “मला एक आत्मा भूमीतून वर येताना िदसतोय.”
14 शौलने िवचारले, “तो िदसायला कोणासारखा आहे?”
ती म्हणाली, “एक िविशष्ट प्रकारचा अगंरखा घातलेला एक वृध्द

आहे.” तो शमुवेलच असल्याचे शौलाच्या लक्षात आले. जिमनीपयर्ंत
वाकून त्याने त्याला अिभवादन केले. 15 शमुवेल शौलला म्हणाला,
“मला तू त्रास का िदलास? मला का उठवलेस?”
शौल म्हणाला, “मी अडचणीत सापडलो आहे. पिलष्टी माझ्यावर हल्ला

करायला आले आहेत. परमेश्वराने माझी साथ सोडली आहे.
त्याच्याकडून मला प्रितसाद िमळत नाही. स्वप्न िंकवा संदेष्टे
यांच्यामाफर् त मला उत्तर ेिमळत नाहीत. म्हणून मी तुला बोलावले. मी
काय करु ते तू सांग.”
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16 शमुवेल म्हणाला, “परमेश्वराने तुझा त्याग केला आहे. तो आता
दावीद या तुझ्या शेजाऱ्याच्या बाजूचा आहे. तेव्हा मला का त्रास देतोस?
17 परमेश्वराने माझ्या द्वार ेजे जे सांिगतले होते तेच तो आता करत आहे.
तुझ्या हातातून राज्य खेचून घेऊन ते तो तुझ्या लगतच्या दसुऱ्यांच्या
हाती सोपवत आहे हा शेजारी म्हणजे दावीद. 18 तू परमेश्वराच्या
आजे्ञप्रमाणे वागला नाहीस. परमेश्वराचा क्रोध िकती आहे ते दाखवायला
तू अमालेक्यांचा नाश करायाला हवा होतास, तसा तू केला नाहीस.
म्हणून परमेश्वर आज तुझ्याशी असे वागत आहे. 19 पिलष्ट्यांच्या
हातून प्रभु तुझा आिण इस्राएल सनै्याचा पराभव करील आिण उद्या तू
आिण तुझी मुले इथे माझ्याबरोबर असाल.”

20 हे ऐकून शौलने जिमनीवर लोळण घेतली. शमुवेलच्या भािकताने
त्याला कापर ेभरले. त्याआधी िदवसभर आिण रात्र भर त्याने काही
खाल्ले नव्हते म्हणून त्याच्या अगंात त्राण उरले नव्हते.

21 तेव्हा ती बाई शौलजवळ आली. तो घाबरल्याचे ितने पािहले
आिण त्याला ती म्हणाली, “पाहा, मी तुझ्या सेवेत आहे. तुझे म्हणणे मी
ऐकले आहे. मला जे करायला सांिगतले ते मी जीव धोक्यात घालून केले
आहे. 22 आता कृपा करुन माझे ऐक. मी खायला देते ते खा तरच तुला
वाटचाल करायला तरतरी येईल.”

23 पण शौलने खायचा आग्रह िनग्रहाने धुडकावून लावला.
शेवटी शौल बरोबरच्या सेवकांनीही ितच्याच सारखी त्याला खायची

िवनतंी केली. तेव्हा अखेर शौलने त्यांचे म्हणणे मानले. जिमनीवरुन
उठून तो पलगंावर बसला. 24 एक चांगले धष्टपुष्ट वासरु त्या बाईकडे
होते ते ितने पटकन् मारले. मग पीठ मळून त्याची खमीर िवरिहत भाकर
भाजली. 25 शौल आिण त्याचे सेवक यांना खायला िदले. त्या सवार्ंनी ते
खाऊन त्याच रात्री ितचा िनरोप घेतला.

“दावीददावीद आमच्याआमच्या बरोबरबरोबर ययेेतत नाहीनाही!”

पिलष्ट्यांनी आपल्या सवर् सनै्याला अफेक येथे एकत्र
आणले. इज्रेल येथे एका झऱ्याजवळ इस्राएलांनी छावणी
टाकली. 2 आपल्या शभंर शभंर आिण हजार हजार

माणसांच्या समूहा बरोबर पिलष्टी अिधकारी चालले होते. दावीद आिण
त्याची माणसे आखीश बरोबर िपछाडीला होती.

3 तेव्हा पिलष्ट्यांच्या सरदारांनी िवचारले, “या इब्रींचे येथे काय
काम?”
आखीशने त्यांना सांिगतले, “हा दावीद हा शौलच्या अिधकाऱ्यांपकैी

एक होता. आता माझ्या बरोबर तो बराच काळ आहे. शौलला सोडून तो
येथे आल्यापासून त्याच्यात मला काही वावगे आढळले नाही.”

4 पण त्या सरदारांना आखीशचा फार राग आला. ते म्हणाले, “या
दावीदला परत पाठवा. त्याला िदलेल्या नगरात त्याने परत जावे.
आमच्या बरोबर तो यधु्दावर येता कामा नये. तो इथे रािहला तर
शत्रूलाच आपल्या छावणीत घेतल्यासारखे होईल. आपली माणसे मारुन
तो त्यांच्या राजाला, शौलला, खूश ठेवील.

5 ‘शौलाने हजार शत्रू मारले,
तर या दावीदाने लाखोंचा वध केला’

असे एक गाणे गात इस्राएल लोक जल्लोष करतात तोच हा दावीद.”
6 तेव्हा आखीश दावीदला बोलावून म्हणाला, “परमेश्वराच्या

जीिवताची शपथ, तू माझ्याशी सचोटीने वागला आहेस. माझ्या सनै्यात
तुला भरती करुन घेणे मला आवडले असते. तू मला सामील
झाल्यापासून मला तुझ्यात आके्षपाहर् काही आढळले नाही. पण पिलष्टी
अिधकाऱ्यांचे तुझ्याबद्दल चांगले मत नाही. 7 तेव्हा तू शांतपणे माघारी
फीर. पिलष्टी अिधकाऱ्यांना काहीही उपद्रव देऊ नको.”

8 तेव्हा दावीदाने िवचारले, “माझे काय चुकले? मी तुमच्याकडे आलो
त्या िदवसापासून आजतागायत माझ्यात तुम्हाला काही दोषास्पद
आढळले का? माझे स्वामी महाराज यांच्या शत्रूंचा मुकाबला मी का करु
नये?”

9 आखीशने त्याला सांिगतले, “मला तू आवडतोस. तू देवाने
पाठवलेल्या दतूासारखाच आहेस. पण दावीदाने आमच्या बरोबर
यधु्दावर येऊ नये असे पिलष्टी सरदारांचे म्हणणे आहे. 10 उद्या सकाळी
लौकर उठून तू आिण तुझ्या बरोबरची माणसे परत जा. तुम्हाला

िदलेल्या नगरात जा. या सरदारांच्या म्हणण्याकडे दलुर्क्ष कर. तू भला
माणूस आहेस उद्या उजाडताच िनघून जा.”

11 तेव्हा दावीद आपल्या बरोबरच्या लोकांसह पहाटेच पिलष्ट्यांच्या
देशात परतला आिण पिलष्ट्यांनी इज्रेलवर चढाई केली.

अमालअमालेेक्यांचीक्यांची िसकलागवरिसकलागवर स्वारीस्वारी

दावीद आिण त्याची माणसे ितसऱ्या िदवशी िसकलाग येथे
आली. अमालेक्यांनी िसकलाग आिण नेगेव भागावर हल्ला
चढवून िसकलाग शहर भस्मसात केलेले त्यांनी पािहले. 2

अमालेक्यांनी बायका, गावातील तरुण आिण वृध्द लोक यांना कैदी
म्हणून नेले होते. त्यांनी कोणाला ठार केले नाही. पण धरुन मात्र नेले.

3 दावीद आिण त्याच्या बरोबरची माणसे िसकलाग येथे येऊन
पोचतात तो त्यांना शहर जळत असलेले िदसले. त्यांच्या बायका
मुलेबाळे यांना नेण्यात आले होते. अमालेक्यांनी सवार्ंना उचलून नेले
होते. 4 दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यांनी खूप आक्रोश केला.
आक्रोश करुन करुन त्यांची शक्ती संपुष्टात आली. 5 इज्रेलची
अहीनवास आिण कमेर्ल येथील नाबालची बायको आबीगईल या
दावीदाच्या बायकांनाही नेले होते.

6 आपल्या सवर् मुलाबाळांना कैदी म्हणून धरुन नेलेले पाहून सवर्
सनै्याला द:ुख आिण संतापाने घेरले. दावीदला दगडांनी ठेचून मारावे
असा िवचार लोक बोलून दाखवू लागले. त्यामुळे दावीद फार व्यािथत
झाला. पण तो परमेश्वरावर भरवंसा ठेवून खबंीर रािहला. 7 अब्याथार
या याजकाला त्याने आपला एफोद आणण्यास सांिगतले.

8 दावीदाने मग परमेश्वराला िवचारले, “आमच्या कुटंुिबयांना धरुन
नेणाऱ्या शत्रूंचा पाठलाग करु का? शत्रू आमच्या तावडीत सापडेल का?”
यावर परमेश्वराने सांिगतले, “अवश्य त्यांच्या पाठलागावर जाऊन

त्यांना पकड. आपल्या घरच्यांची तू सोडवणूक करशील.”

दावीददावीद वव त्याचत्याचेे लोकलोक यांनायांना िमसरीिमसरी गुलामगुलाम भभेेटतोटतो

9 दावीदाने मग आपल्याबरोबर सहाशे जणांना घेतले आिण ते सवर्
बसोर नदीजवळ पोचले. त्यांच्यापकैी दोनशेजण इतके थकले की त्यांना
पुढे जाववेना. ते ितथेच रािहले. तेव्हा उरलेली चारशे माणसे दावीद
बरोबर पुढे अमालेक्यांच्या पाठलागावर गेली.

11 त्यांना एका शेतात एक िमसरी आढळला. त्याला त्यांनी
दावीदकडे नेले. त्याला खाऊ िपऊ घातले. 12 अिंजराच्या ढेपेचा एक
तुकडा आिण द्राक्षाचे दोन घड त्यांनी त्याला िदले. तेव्हा त्याला बर ेवाटू
लागले. तीन िदवस आिण रात्री त्याच्या पोटात अन्न पाणी गेले नव्हते.

13 दावीदाने त्याला िवचारले, “तुझा मालक कोण? तू आलास
कुठून?”
तो िमसरी म्हणाला, “मी िमसरी असून एका अमालेक्यांचा गुलाम

आहे. तीन िदवसांपूवीर् मी आजारी पडलो तेव्हा माझ्या धन्याने मला
सोडून िदले. 14 करथेी राहतात त्या नेगेव प्रदेशावर, यहूदा प्रांतावर व
कालेब लोकांच्या दिक्षण भागावर आम्ही हल्ले केले होते. िसकलागही
आम्ही जाळले.”

15 दावीद त्याला म्हणाला, “आमच्या बायकामुलांना तुम्ही नेलेत
ितथे मला घेऊन जाशील का?”
तेव्हा तो िमसरी दास म्हणाला, “तुम्ही परमेश्वरापुढे शपथ घेतलीत तर

मी तुम्हाला मदत करीन. पण तुम्ही मला मारणार नाही िंकवा माझ्या
धन्याकडे देणार नाही असे मला वचन द्या.”

दावीददावीद अमालअमालेेक्यांचाक्यांचा पराभवपराभव करतोकरतो

16 त्या िमसरी माणसाने दावीदला अमालेक्यांच्या तळापयर्ंत नेले.
तेथे ते लोक खात िपत आिण मौजमजा करत इतस्ततः पसरले होते.
पिलष्टी आिण यहूदा प्रांतातून आणलेल्या लुटीचा ते मनसोक्त उपभोग
घेत होते. 17 दावीदाने त्यांच्यावर हल्ला करुन त्यांना मारले.
सूयोर्दयापासून दसुऱ्या िदवशी संध्याकाळपयर्ंत त्यांच्यात लढाई झाली.
अमालेक्यांपकैी चारशे तरुण आपापल्या उंटांवर स्वार होऊन पळून
गेले. ते वगळता कोणीही वाचले नाही.
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18 आपल्या दोन बायकांसकट अमलेक्यांनी जे जे पळवले होते ते
सवर् दावीदाने परत िमळवले. 19 कोणीही गहाळ झाले नाही. मुल,ं वृध्द,
माणसं, मुलगे, मुली सवर् मौल्यवान वस्तू ज्याच्या त्याला िमळाल्या.
अमालेक्यांच्या लूटीतील सवर् काही दावीदाने परत आणले. 20 त्यांची
सवर् शेरडे मेंढर ेआिण गुर ेदावीदाने आणली. दावीदाच्या माणसांनी
त्यांना पुढे घातले आिण ते म्हणाले, “हे दावीदाने िमळवलेले बक्षीस
आहे.”

सवार्ंचसवार्ंचेे वाटवाटेे समानसमान

21 जे दमले भागलेले लोक दावीद बरोबर पुढे जाऊ शकले नाहीत
आिण बसोर नदीपाशीच थांबले होते तेथे, त्या दोनशे जणांकडे दावीद
आला. दावीद आिण त्याचे सनै्य येताना पाहून ते त्यांना सामोर ेआले.
त्यांनी दावीदाच्या सनै्याचे आगत स्वागत केले. दावीदाने त्यांचे के्षम
कुशल िवचारले. 22 दावीद बरोबर गेलेल्यांमध्ये काही िवघ्नसंतोषी
माणसे होती. ती म्हणाली, “ही दोनशे माणसे आपल्या बरोबर पुढे आली
नाहीत. तेव्हा त्यांना आपल्या लुटीतील िहस्सा िमळाणार नाही. त्यांची
बायका मुले तेवढी ज्याची त्याने घ्यावीत.”

23 दावीद त्यांना म्हणाला, “नाही, असे वागू नका. परमेश्वराने
आपल्याला काय िदले त्याचा िवचार करा. परमेश्वरामुळे शत्रूचा पारभव
आपण करु शकलो. 24 तुम्ही म्हणता ते कोणी ऐकणार नाही. जे इथे
सामानसुमानाजवळ थांबले ते आिण यधु्दावर आले ते अशा सवार्ंना
सारखाच वाटा िमळेल. वाटण्या समान होतील.” 25 तेव्हापासून
इस्राएलसाठी हीच विहवाट पडली; हाच िनयम झाला. आजतागायत तो
चालू आहे.

26 दावीद िसकलाग येथे आला. त्याने अमालेक्यांकडून आणलेल्या
लुटीतील काही वस्तू आपले िमत्र, यहूदातील वडीलधारी मडंळी यांना
पाठवल्या. त्याने सांिगतले, “परमेश्वराच्या शत्रूकडून आणलेल्या
लुटीतीला ही भेट”

27 बेथेल, दिक्षणेकडील रामोथ, यत्तोर, 28 अरोएर, िसफमोथ,
एष्टमो, 29 राखाल, येरहमेलीतील नगर ेतसेच केनीची नगर,े 30 हमार्,
कोर आशान, अथाख, 31 आिण हेब्रोन अशा ज्या ज्या िठकाणी दावीद
आपल्या साथीदारांसह िफरत असे तेथील वडीलधाऱ्यांनाही त्याने या
लुटीतील वस्तू पाठवल्या.

शौलाचाशौलाचा मृत्यमृत्यूू

पिलष्ट्यांची इस्राएलांशी लढाई झाली तेव्हा इस्राएलांनी
शत्रूंपासून पळ काढला. बरचे इस्राएल लोक िगलबोवा
डोंगरात मारले गेले. 2 शौल आिण त्याची मुले यांच्याशी

पिलष्टी िनकराने लढले. योनाथान, अबीनादाब आिण मलकीशुवा या
शौलाच्या मुलांचा पिलष्ट्यांनी वध केला.

3 यदु्ध शौलाच्या हाताबाहेर जाऊ लागले. ितरदंाजांनी शौलावर
बाणांचा वषार्व केला आिण शौल चांगलाच घायाळ झाला. 4 तो
आपल्या शस्त्रवाहक सेवकाला म्हणाला, “तुझी तलवार उचल आिण
माझ्यावर चालव. नाहीतर हे परकीय मला भोसकून माझी िंटगल टवाळी
करतील.” पण त्या शस्त्रवाहकाने भेदरुन या गोष्टीला नकार िदला. तेव्हा
शौलाने आपली तलवार उपसली व स्वतःला भोसकले.

5 शस्त्रवाहकाने शौल मेला हे पाहून आपली तलवार काढली आिण
आत्महत्या केली. शौला बरोबरच त्याने देह ठेवला. 6 अशा प्रकार ेत्या
िदवशी शौल, त्याची तीन मुले आिण त्याचा शस्त्रवाहक असे सवर् एकदम
मृत्यमुुखी पडले.

शौलच्याशौलच्या मरणाचामरणाचा पिलष्ट्यांनापिलष्ट्यांना आनआनंदंद

7 खोऱ्याच्या दसुऱ्या बाजूला राहणाऱ्या इस्राएली लोकांनी, इस्राएली
सनै्याला पळ काढताना पािहले. शौल आिण त्याची मुले मरण पावल्याचे
त्यांना आढळले. तेव्हा त्यांनी ही आपापली गावे सोडून पलायन केले.
त्या िठकाणी मग पिलष्ट्यांनी वस्ती केली.

8 दसुऱ्या िदवशी हे पिलष्टी मृतांच्या अगंावरील चीजवस्तू लुबाडायला
आले. त्यांना शौल आिण त्याची तीन मुले िगलबोवा डोंगरात मरुन
पडलेली आढळली. 9 पिलष्ट्यांनी शौलचे मंुडके कापले आिण
िचलखत, शस्त्रे पळवली सवर् देशभरच्या लोकांना आिण देवळांमधून
त्यांनी हे वतर्मान कळवले. 10 शौलची शस्त्रे त्यांना अष्टारोथच्या
देवळात ठेवली आिण त्याचा मृतदेह बेथ-शानच्या गावकुसावर टांगला.

11 पिलष्ट्यांनी शौलची काय गत केली ते याबेश-िगलाद येथील
रिहवाश्यांनी ऐकले. 12 तेव्हा तेथील सिैनक रातोरात तेथून िनघून बेथ-
शान येथे पोचले. तेथे गावकुसावर टांगलेला शौलचा मृतदेह त्यांनी
काढला. शौलच्या मुलांची प्रेते ही काढली. याबेश येथे त्यांनी हे सवर्
मृतदेह आणले आिण याबेश येथील सवार्ंनी त्यांचे दहन केले. 13 मग
त्यांच्या अस्थी काढून याबेश मधील झाडाखाली पुरल्या. सवर् लोकांनी
सात िदवस उपास करुन शोक प्रगट केला.
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शौलाच्याशौलाच्या िनधनाचिनधनाचेे वृत्तवृत्त दावीदालादावीदाला समजतसमजतेे

अमालेक्यांचा पाडाव करुन दावीद िसकलाग येथे परतला.
शौलाच्या मृत्यूनतंर लगेचची ही घटना आहे. दावीदाला
िसकलाग येथे येऊन दोन िदवस झाले होते. 2 ितसऱ्या

िदवशी ितथे एक तरुण सिैनक आला. तो शौलाच्या छावणीतला होता.
त्याचे कपडे फाटलेले आिण डोके धुळीने माखलेले होते. सरळ
दावीदापाशी येऊन त्याने लोटांगण घातले.

3 दावीदाने त्याला “तू कोठून आलास?”
म्हणून िवचारले. त्याने आपण नुकतेच इस्राएलांच्या छावणीतून

आल्याचे सांिगतले.
4 तेव्हा दावीद त्याला म्हणाला, “मग यधु्दात कोणाची सरशी झाली

ते सांग बर!े”
तो म्हणाला, “लोकांनी लढाईतून पळ काढला. बरचे जण यधु्दात

कामी आले. शौल आिण त्याचा मुलगा योनाथान दोघेही प्राणाला
मुकले.”

5 दावीद त्या तरुणाला म्हणाला, “हे दोघे मेले हे तुला कसे कळले?”
6 यावर तो तरुण सिैनक म्हणाला, “योगायोगाने मी िगलबोवाच्या

डोंगरावरच होतो. ितथे शौल आपल्या भाल्यावर पडलेला मला िदसला.
पिलष्ट्यांचे रथ आिण घोडेस्वार त्याच्या अगदी नजीक येऊन ठेपले
होते. 7 शौलाने मागे वळून पािहले तेव्हा त्याला मी िदसलो. त्याने मला
बोलावले आिण मी ओ िदली. 8 त्याने माझी चौकशी केली. मी
अमालेकी असल्याचे त्याला सांिगतले. 9 तेव्हा शौल म्हणाला, ‘मला
जबर दखुापत झाली आहे. तेव्हा मला मारुन टाक. एवीतेवी मी
मरणाच्या दारातच उभा आहे.’ 10 त्याची जखमी अवस्था पाहता तो
वाचणार नाही हे िदसतच होते, तेव्हा मी त्याचा वध केला. मग त्याचा
मुकुट आिण दडंावरचे आभूषण काढून घेतले. स्वामी महाराज, त्याच
वस्तू येथे तुमच्यासाठी मी आणल्या आहेत.”

11 हे ऐकून दावीदाला इतके द:ुख झाले की त्या भरात त्याने आपले
कपडे फाडले. त्याच्या सोबतीच्या लोकांनीही त्याचे अनुसरण केले. 12

द:ुखाने त्यांनी आक्रोश केला. संध्याकाळ पयर्ंत त्यांनी काही खाल्ले नाही.
शौल, त्याचा मुलगा योनाथान त्याचप्रमाणे परमेश्वराचे लोक म्हणजे
इस्राएलाचे लोक मृत्य ुमुखी पडले या बद्दल त्यांनी शोक केला.

दावीददावीद त्यात्या अमालअमालेेक्याच्याक्याच्या वधाचावधाचा हहुुककूूमम सोडतोसोडतो

13 शौलाच्या मृत्यचुी बातमी आणणाऱ्या त्या तरुण सिैनकाशी दावीद
बोलला. त्याला दावीदाने िवचारले, “तू कुठला?”
त्याने सांिगतले. “मी अमालेकी असून एका परदेशी माणसाचा मुलगा

आहे.”
14 दावीदाने त्याला िवचारले, “देवाने िनवडलेल्या राजाचा वध

करताना तुला भीती कशी वाटली नाही?”
15 पुढे दावीद त्याला म्हणाला, “तुझ्या मृत्यूला तूच जबाबदार

आहेस. परमेश्वराच्या अिभिषक्त राजाला आपण मारले असे तू बोलून
चुकला आहेस. तू अपराधी आहेस याची तूच आपल्या तोंडाने साक्ष
िदली आहेस.” दावीदाने मग आपल्या एका तरुण सेवकाला बोलावून या
अमालेक्याचा वध करण्यास फमार्वले. त्याप्रमाणे त्या इस्राएली तरूणाने
अमालेक्याला मारले.

शौलशौल आिणआिण योनाथानलायोनाथानला उद्देशूनउद्देशून दावीदाचदावीदाचेे शोकगीतशोकगीत

17 शौल आिण त्याचा पुत्र योनाथान यांना उद्देशून दावीदाने एक
शोकपूणर् गीत म्हटले. 18 त्याने यहूद्यांना एक शोकगीत िशकवायला
सांिगतले हे शोकगीत धनुिर्वलाप या नावाने ओळखले जाते. याशारच्या
पुस्तकात हे गीत िलिहलेले आहे.

19 “हे इस्राएला, तुझे सौंदयर् तुझ्या डोंगरावर नष्ट झाले पाहा,
हे शूर कसे धारातीथीर् पडले!

20 ही बातमी गथ मध्ये सांगू नका
अष्कलोनच्या रस्त्यांवर जाहीर करु नका.
नाहीतर पिलष्ट्यांच्या त्या मुली (शहर)े आनिंदत होतील.
नाहीतर (संुता न केलेल्या) त्या परकीयांच्या मुलींना (शहरांना) आनदं

होईल.
21 “िगलबोवाच्या डोंगरावर पाऊस
िंकवा दव न पडो!
ितथल्या शेतातून यज्ञात अपर्ण
करण्यापुरतेही काही न उगवो!
कारण शूरांच्या ढालींना ितथे गजं चढला
शौलाची ढाल तेलपाण्यावाचून तशीच पडली

22 योनाथानच्या धनुष्याने आपल्या वाटच्या शत्रुंचे पािरपत्य केले
शौलाच्या तलवारीने ही आपले बळी घेतले.
रक्ताचे पाट वाहवून त्यांनी लोकांना विधले,
बलदडंांची हत्या केली.

23 “शौल आिण योनाथान यांनी आयषु्यभर परस्परांवर प्रेम केले.
एकमेकांना आनदं िदला मृत्यूनेही
त्यांची ताटातूट केली नाही.
गरुडांहून ते वेगवान्
आिण िंसहापेक्षा बलवान् होते!

24 इस्राएली कन्यांनो, शौलासाठी शोक करा.
िकरिमजी वस्त्रे त्याने तुम्हाला िदली
वस्त्रांवरचे सोन्याचे जरीकाम त्याने िदले.

25 “यधु्दात शूर पुरुष कामी आले िगलबोवाच्या
डोंगरावर योनाथानला मरण आले.

26 बधंो. योनाथान, मी अितशय द:ुखी
असून तुझ्यासाठी फार अस्वस्थ आहे.
तुझ्या सहवासाचा लाभ मला िमळाला.
िस्त्रयांच्या प्रेमापेक्षाही तुझे माझ्यावरील प्रेम अिधक होते

27 या यधु्दात पराक्रमी पुरुषांचे पतन झाले
त्यांची शस्त्रे नष्ट झाली.”

दावीददावीद आिणआिण त्याचत्याचेे लोकलोक हहेेब्रोनलाब्रोनला जातातजातात

दावीदाने मग परमेश्वराला िवचारले, “मी यहूदातील एखाद्या
नगरात जाऊ का?”
तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “हो खशुाल जा.”

दावीदाने िवचारले, “कुठे जाऊ?”
देवाने सांिगतले, “हेब्रोनला जा.”
2 तेव्हा दावीद आपल्या दोन्ही बायकांसह हेब्रोनला गेला. (इज्रेलची

अहीनवाम आिण कमेर्लच्या नाबालची िवधवा अबीगईल या त्याच्या दोन
बायका) 3 आपल्या बरोबरच्या लोकांनाही दावीदाने त्यांच्या त्यांच्या
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पिरवारासकट सोबत घेतले. हेब्रोन येथे आिण आसपासच्या गावांमध्ये
या सवार्ंनी वस्ती केली.

4 यहूदा येथील लोक मग हेब्रोनला आले आिण त्यांनी दावीदाला
अिभषेक करुन यहूदाचा राजा म्हणून घोिषत केले. मग त्याला ते
म्हणाले, “याबेश िगलादच्या लोकांनी शौलचा दफनिवधी केला.”

5 तेव्हा दावीदाने याबेश िगलादच्या लोकांकडे दतू पाठवून संदेश
िदला, “आपला स्वामी शौल याचा दफनिवथी करुन तुम्ही जो दयाभाव
दाखवला आहे त्याबद्दल परमेश्वर तुमचे भले करो. 6 देव तुमच्याशी
प्रामािणक राहील, तुमच्यावर प्रेमाची पाखर घालील. मीही तुमच्याशी
दयाळूपणाने वागेन. कारण तुम्ही हे काम केलेले आहे. 7 आता खबंीर
राहा आिण धयैार्ने वागा. आपला स्वामी शौल मरण पावला असला तरी
यहूदा वंशातील लोकांनी मला राज्यािभषेक केला आहे.”

ईशईश-बोशबोशेेथथ राजाराजा बनतोबनतो

8 नेरचा मुला अबनेर हा शौलचा सेनापती होता. इकडे तो शौलचा
मुलगा इश-बोशेथ याला घेऊन महनाईम यािठकाणी आला. 9 आिण
त्याने ईश-बोशेथला िगलाद, अशेर, इज्रेल, एफ्राईम, बन्यामीन आिण सवर्
इस्राएल यांच्यावर राजा म्हणून नेमले.

10 हा शौलाचा पुत्र ईश-बोशेथ इस्राएलवर राज्य करु लागला तेव्हा
चाळीस वषार्चा होता. त्याने दोन वषेर् कारभार पािहला. पण यहूदा वंशाचा
पािंठबा दावीदाला होता. 11 दावीद हेब्रोनमध्ये राज्य करत होता. त्याने
यहूदांच्या घराण्यावर साडेसात वषेर् राज्य केले.

भयभयंकंरकर झझंंुजुज
12 नेरचा मुलगा अबनेर आिण शौलपुत्र ईश-बोशेथचे सेवक महनाईम

सोडून िगबोन येथे आले. 13 सरुवेचा मुलगा यवाब आिण दावीदचे
सेवकही बाहेर पडून िगबोनला आले. िगबोनच्या तलावाशी या दोन
गटांची गाठ पडली. तलावाच्या दोन बाजूला दोन्ही सनै्ये उतरली.

14 अबनेर यवाबाला म्हणाला, “आपल्यातील तरुण सिैनकांनी उठून
समोरासमोर येऊन दोन हात करावे.”
यवाब म्हणाला, “ठीक आहे होऊन जाऊ दे.”
15 तेव्हा दोन्ही बाजूचे तरुण सिैनक उठले. त्यांनी आपापली संख्या

पािहली. शौलपुत्र ईश-बोशेथ याच्या बाजूने झंुज द्यायला त्यांनी
बन्यामीनच्या वंशातील बाराजण िनवडले आिण दावीदाच्या सनै्यातील
बाराजणांना घेतले.

16 प्रत्येकाने आपल्या प्रितस्पध्यार्चे मस्तक धरुन त्याच्या कुशीत
तलवार खपुसली. तेव्हा सवर् एकदम पडले. म्हणून त्या जागेचे नाव
हेलकथहसूरीम म्हणजेच “धारदार सुऱ्यांचे के्षत्र” असे पडले हे स्थळ
िगबोनमध्ये आहे. 17 त्या िदवशी तेथे तंुबळ यधु्द झाले. दावीदाच्या
सनै्याने त्या िदवशी अबनेर आिण इस्राएल लोक यांचा पराभव केला.

अबनअबनेेरकडरकडूूनन असाएलचाअसाएलचा वधवध
18 यवाब, अबीशय आिण असाएल हे सरूवेचे तीन पुत्र. त्यापकैी

असाएल हा वेगवान धावपटू होता. अगदी रानातल्या हरणासारखा चपळ
होता. 19 त्याने अबनेरचा पाठलाग सुरु केला. अबनेरचा पाठलाग
करताना त्याने डावीकडे अथवा उजवीकडे वळून सुद्धा पािहले नाही.
20 अबनेर ने मागे वळून िवचारले, “तू असाएल ना?”
असाएलने होकार भरला.
21 (असाएलला इजा होऊ नये असे अबनेरला वाटत होते.) म्हणून

तो असाएलला म्हणाला, “माझा पाठलाग थांबव. एखाद्या तरुण
सिैनकाला धर. त्याचे िचलखत स्वतःसाठी घे.” पण असाएलने त्याचे न
ऐकता अबनेरचा पाठलाग चालूच ठेवला.

22 पुन्हा अबनेर त्याला म्हणाला, “हा पाठलाग थांबव नाहीतर मला
तुला मारावे लागेल आिण तसे झाले तर तुझा भाऊ यवाब याला मी तोंड
दाखवू शकणार नाही.”

23 तरीही असाएल ऐकेना. तेव्हा अबनेरने आपल्या भाल्याचे मागचे
टोक असाएलच्या पोटात खपुसले. भाला सरळ त्याच्या पोटात घुसून
पाठीतून िनघाला. असाएलला ितथे तात्काळ मृत्यू आला.

यवाबयवाब आिणआिण अबीशयअबीशय अबनअबनेेरच्यारच्या मागावरमागावर

असाएलचा मृतदेह ितथेच जिमनीवर पडलेला होता. लोकांनी ते
पािहले आिण ते ितथेच थांबले. 24 पण यवाब आिण अबीशय यांनी
अबनेरचा पाठलाग चालू ठेवला. ते अम्मा टेकडीपाशी पोहोंचले तेव्हा
सूयर् नुकताच मावळत होता. (ही टेकडी िगबोन वाळवंटाच्या रस्त्यावरील
िगहा गावासमोर आहे.) 25 बन्यामीनच्या घराण्यातील लोक अबनेरकडे
आले आिण या डोंगराच्या िशखरावर उभे रािहले.

26 तेव्हा यवाबाला हाक मारून अबनेरने त्याला िवचारले,
“आपापसातील या प्राणघातक लढाया अशाच चालू ठेवायच्या आहेत
का? याचे पयर्वसान द:ुखात होणार आहे हे तू जाणतोसच. आपल्याच
भाऊबदंांचा पाठलाग थांबवायला तुझ्या लोकांना सांग.”

27 तेव्हा यवाब म्हणाला, “तू हे सुचवलेस ते चांगले झाले नाहीतर,
देवाच्या जीिवताची शपथ, हे लोक सकाळच्या वेळी आपल्याच बांधवांचा
पाठलाग करत रािहले असते.” 28 आिण यवाबाने रणिंशग फंुकले.
त्याच्या बाजूच्या लोकांनी इस्राएल लोकांचा पाठलाग थांबवला. एवढेच
नव्हे तर त्यांनी पुढे इस्राएलांशी यधु्दही केले नाही.

29 अबनेर आिण त्याच्या बरोबरची माणसे यांनी मग रातोरात यादेर्न
खोऱ्यातून कूच केले. नदी पार करुन महनाइमला पोचेपयर्ंत ते वाटचाल
करत होते.

30 यवाबाने अबनेरचा पाठलाग थांबवला आिण तो परतला. आपल्या
लोकांना त्याने एकत्र केले तेव्हा असाएल धरुन दावीदाच्या सेवकांपकैी
एकोणीस जण बेपत्ता असल्याचे त्याला आढळून आले. 31 पण
दावीदाच्या लोकांनी बन्यामीनच्या कुळातील अबनेरची तीनशे साठ
माणसे मारली होती. 32 दावीदाच्या लोकांनी असाएलचे दफन बेथलहेम
येथे त्याच्या वडीलांच्या थडग्यातच केले.
यवाब आिण त्याची माणसे रात्रभर प्रवास करुन उजाडता उजाडता

हेब्रोन येथे पोचली.

इस्राएलइस्राएल आिणआिण यहयहूूदादा यांच्यातयांच्यात लढाईलढाई

दावीद आिण शौल यांच्या घराण्यांमध्ये दीघर्काळ यधु्द चालू
रािहले. िदवसेंिदवस दावीदाची ताकद वाढत चालली तर
शौलचे घराणे कमकुवत बनत गेले.

हहेेब्रोनब्रोन ययेेथथेे दावीदाच्यादावीदाच्या सहासहा मुलांचामुलांचा जन्मजन्म

2 हेब्रोन येथे दावीदाला मुलगे झाले,
त्यांचा क्रम असा इज्रेलची अहीनवाम िहच्यापासून पिहला मुलगा
झाला तो अम्मोन.
3 दसुरा मुलगा िकलाब, हा कमेर्लची नाबालची िवधवा अबीगईल
िहचा मुलगा.
अबशालोम ितसरा, गशूरचा राजा तलमय याची मुलगी माका ही याची
आई.
4 अदोनीया चवथा, हग्गीथ ही त्याची आई.
शफाट्या पाचवा, त्याची आई अबीटल.
5 दावीदाची बायको एग्ला िहच्यापासून सहावा इथ्राम झाला.

हेब्रोनमध्ये जन्मलेले हे त्याचे सहा पुत्र.

अबनअबनेेरर दावीदालादावीदाला ययेेऊनऊन िमळण्याचिमळण्याचेे ठरवतोठरवतो

6 शौल आिण दावीद यांच्या घराण्यात चाललेल्या लढायांमध्ये
शौलाच्या सनै्यातील अबनेरचे बळ वाढत चालले. 7 शौलची िरस्पा
नामक उपपत्नी होती. ती अय्याची मुलगी. ईश-बोशेथ अबनेरला
म्हणाला, “माझ्या विडलांच्या दासीशी तू शरीर संबध का ठेवतोस?”

8 या बोलण्याचा अबनेरला संताप आला. तो म्हणाला, “शौलशी
आिण त्याच्या घराण्याशी मी एकिनष्ठ रािहलेलो आहे. दावीदाच्या हातून
मी तुमचा पराभव होऊ िदला नाही. मी िवश्वासघात केला नाही. पण
आता तू मला या बाईच्या संदभार्त दषूण देत आहेस. 9 आता मात्र मी
िनधार्राने सांगतो की, देवाने भािकत केल्याप्रमाणे सवर् घडेल. शौलाच्या
घराण्याकडून राज्य काढून घेऊन ते दावीदाकडे सोपवण्याचे भािकत
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परमेश्वराने केले आहे. परमेश्वर दावीदाला इस्राएल आिण यहूदा यांचा
राजा करणार आहे. दानपासून बरै-शेब्यापयर्ंत त्याचे राज्य असेल.
माझ्या हातून आता हे सवर् प्रत्यक्षात आले नाही तर देव खशुाल माझे
वाईट करो.” 11 ईश-बोशेथ हे ऐकून इतका घाबरला की त्याने काहीही
प्रत्यतु्तर केले नाही.

12 अबनेरने दतूांकरवी दावीदाला िनरोप पाठवला, “ह्या प्रदेशांवर
कोणी राज्य करावे असे तुला वाटते? माझ्याबरोबर करार कर. म्हणजे
इस्राएलचा राजा म्हणून तुला मान्यता िमळवून द्यायला मी मदत करीन.”

13 यावर दावीद म्हणाला, “हे छान झाले, मी करार करायला तयार
आहे. आता माझे एक मागणे आहे. शौलची मुलगी मीखल िहला
आपल्याबरोबर आणलेस तरच मी तुला भेटीन.”

14 शौलचा मुलगा ईश-बोशेथ याच्याकडे दावीदाने जासूदांकरवी
िनरोप पाठवला, “माझी पत्नी मीखल िहला माझ्याकडे पाठवून द्यावे. ती
मला देण्यात आलेली आहे. ितच्या प्राप्तीसाठी मी शभंर पिलष्ट्यांचा वध
केला होता.”

15 तेव्हा ईश-बोशेथने लईशचा मुलगा पालटीयेल याच्याकडून
मीखलला आणण्यास माणसे पाठवली. 16 पालटीयेल हा मीखलचा
नवरा. तो ितच्यामागोमाग बहूरीम पयर्ंत रडतरडत गेला. पण अबनेरने
त्याला परत जाण्यास सांिगतले तेव्हा तो मागे िफरला.

17 अबनेरने इस्राएलाच्या वडीलधाऱ्या मडंळीकडे िनरोप पाठवला,
“दावीदाला राजा करावे असे तुमच्या मनात होते. 18 आता ते प्रत्यक्षात
आणा. परमेश्वराने दावीदा िवषयी म्हटले आहे ‘पिलष्टी लोक आिण इतर
शत्रू यांच्यापासून मी माझ्या इस्राएल लोकांचे संरक्षण करीन. माझा
सेवक दावीद याच्यामाफर् त मी हे करीन.’”

19 अबनेरने हे सवर् हेब्रोन येथे दावीदाच्या कानावर घातले. बन्यामीन
घराण्यातील लोकांशीही तो या िवषयी बोलला. त्यांना आिण इस्राएल
लोकांना ते चांगले वाटले.

20 एवढे झाल्यावर तो आपल्या बरोबर वीस जणांना घेऊन हेब्रोन
येथे दावीदाकडे आला. दावीदाने अबनेर आिण त्याच्या बरोबरचे हे
सवर्लोक यांना मेजवानी िदली.

21 अबनेर दावीदाला म्हणाला, “महाराज, सवर् इस्राएल लोकांना मी
आता आपल्या पायाशी एकत्र आणतो. ते तुमच्याशी करार करतील. मग
आपल्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही इस्राएलवर राज्य कराल.”
तेव्हा दावीदाने अबनेरला िनरोप िदला. अबनेर शांततेने परत गेला.

अबनअबनेेरचारचा मृत्यमृत्यूू
22 इकडे यवाब आिण दावीदाचे लोक यधु्दावरुन परत आले. त्यांनी

शत्रूकडून बऱ्याच मौल्यवान वस्तू लुटून आणल्या. दावीदाने िनरोप
िदल्यावर अबनेर नुकताच शांतिचत्ताने तेथून गेला होता. तेव्हा हेब्रोन
येथे दावीदाजवळ तो अथार्तच नव्हता. 23 यवाब सवर्सनै्यासह हेब्रोन
येथे आला. सनै्यातील लोक यवाबाला म्हणाले, “नेरचा मुलगा अबनेर
दावीदराजाकडे आलेला होता आिण दावीदाने त्याला शांत मनाने जाऊ
िदले होते.”

24 तेव्हा यवाब राजाकडे आला आिण म्हणाला, “हे आपण काय
केलेत? अबनेर येथे आलेला असताना तुम्ही त्याला तसेच जाऊ िदलेत!
असे का? 25 या नेरच्या मुलाला तुम्ही ओळखताच. त्याचा यात कावा
आहे. तो येथील िबत्तंबातमी काढायला आला होता.”

26 मग दावीदाकडून िनघून यवाबाने आपले दतू अबनेरच्या मागावर
पाठवले. त्यांनी त्याला िसरा िविहरीजवळ गाठले आिण परत आणले.
दावीदाला याची काहीच कल्पना नव्हती. 27 हेब्रोन येथे त्याला
आणल्यावर यवाबाने त्याला गुप्त मसलत करण्यासाठी म्हणून वेशीच्या
आत घेतले आिण अबनेरच्या पोटात वार केला. अबनेर गतप्राण झाला.
यवाबाचा भाऊ असाएल याला अबनेरने मारले होते त्याचा यवाबाने सूड
उगवला.

दावीदाचादावीदाचा अबनअबनेेरर करताकरता शोकशोक

28 दावीदाला हे वृत्त समजले तेव्हा तो म्हणाला, “नेरचा मुलगा
अबनेर याच्या खनुाच्या बाबतीत मी आिण माझे राज्य िनदोर्ष आहोत.
परमेश्वर हे जाणतो. 29 यवाब आिण त्याचे कुटंुबीय या कृत्याला

जबाबदार आहेत. तेव्हा अपराधी ते आहेत. (याचे फळ त्यांना भोगावे
लागेल) त्याच्या वंशातील लोक महारोग, पगंुत्व यांनी ग्रासले जातील,
यधु्दात मारले जातील. त्यांची अन्नान्नदशा होईल.”

30 िगबोनच्या लढाईत अबनेरने असाएलला मारले. आपल्या
भावाच्या वधाचे प्रत्यतु्तर म्हणून यवाब आिण अबीशय यांनी अबनेरला
मारले.

31 दावीदाने यवाब व त्याच्या बरोबरचे सवर् लोक यांना सांिगतले,
“तुमची ही वस्त्रे फाडा आिण शोक झाला असल्याचे दाखवणारी वस्त्रे
घाला. अबनेरच्या मृत्यबुद्दल द:ुख व्यक्त करा.” त्यांनी हेब्रोन येथे
अबनेरचे दफन केले. दावीद अत्यिंवधीला हजर होता. अबनेरच्या
कबरीपाशी राजा आिण इतर सवर् जण यांनी िवलाप केला.

33 तेथे दावीद राजाने हे शोकगीत म्हटले
“एखाद्या मूढ गुन्हेगाराप्रमाणे अबनेर मेला, नाही का?

34 अबनेर, अर,े तुझ्या हातात बेड्या नव्हत्या,
पाय साखळदडंांनी बांधले नव्हते
नाही र,े तुला कपटी लोकांनी मारले.”
मग पुन्हा सवार्ंनी अबनेरसाठी शोक व्यक्त केला. 35 दावीदाने काही

तरी खाऊन घ्यावे म्हणून िदवसभर लोकांनी त्याची मनधरणी केली. पण
दावीदाने एक िनधार्र केला होता. “सूयार्स्तापूवीर् मी भाकर िंकवा तत्सम
काहीही खाल्ले तरी देव मला शासन करो, मला संकटात टाको” असे तो
बोलला होता. 36 लोकांनी हे सवर् पािहले आिण दावीद राजाची वतर्णूक
पाहून त्यांना आनदं झाला. 37 दावीदाने अबनेरला मारलेले नाही
याबद्दल यहूदा आिण इस्राएल लोकांची खात्री पटली.

38 दावीद राजा आपल्या सेवकांना म्हणाला, “आज एक महत्वाचा
पुढारी इस्राएलमध्ये मारला गेला हे तुम्ही जाणताच. 39 त्याच िदवशी
राजा म्हणून माझा राज्यािभषेक झाला. सरुवेच्या मुलांचे हे वतर्न मला
फार त्रासदायक झाले आहे. परमेश्वर त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल त्यांना तसेच
शासन करो.”

शौलाच्याशौलाच्या घराण्यावरघराण्यावर ससंकंटकटेे

हेब्रोन येथे अबनेर मरण पावल्याचे शौलाचा मुलगा ईश-बोशेथ
याला कळले. तेव्हा तो आिण इतर सवर् लोक भयभीत झाले.
2 तेव्हा दोन माणसे ईश-बोशेथला भेटायला आले. ते दोघे

सेनानायक असून रखेाब आिण बाना ही त्यांची नावे. हे िरम्मोनचे मुलगे
(िरम्मोन हा बरैोथचा बरैोथ नगर बन्यािमन वंशाचे, म्हणून हे ही
बन्यािमनी होत. 3 पण बरैोथ येथील सवर् लोक िगत्तईम येथे पळून गेले.
अजूनही ते ितथेच आहे.)

4 शौलाचा मुलगा योनाथान याला मफीबोशेथ नावाचा मुलगा होता.
इज्रेलहून शौल आिण योनाथान यांच्या िनधनाची बातमी आली तेव्हा हा
मफीबोशेथ पाच वषार्ंचा होता. शत्रूच्या भीतीने त्याची दाई त्याला घेऊन
पळाली. पळापळीत ितच्या हातून तो खाली पडला आिण दोन्ही पायांनी
अधू झाला.

5 बरैोथच्या िरम्मोनची मुले. रखेाब आिण बाना ही दपुारच्या वेळी
ईश-बोशेथच्या घरी गेली. ऊन असल्यामुळे ईश-बोशेथ तेव्हा आराम
करत होता. 6 गहू घेण्याच्या िमषाने रखेाब आिण बाना घरात घुसले.
आपल्या शयनगृहात तेव्हा ईश-बोशेथ झोपला होता. त्याच्यावर हल्ला
करुन या दोघांनी त्याला ठार मारले. त्याचे िशर धडावेगळे करुन ते
बरोबर घेतले. मग यादेर्नच्या खोऱ्यातून रात्रभर वाटचाल करत. 8 ते
हेब्रोन येथे पोचले. आिण दावीदाला त्यांनी ईश-बोशेथचे मस्तक अपर्ण
केले.
रखेाब आिण बाना दावीद राजाला म्हणाले, “शौल पुत्र ईश-बोशेथ या

आपल्या शत्रूचे हे मस्तक. त्याने तुमच्या वधाचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल
आज परमेश्वरानेच शौलला आिण त्याच्या कुटंुिबयांना तुमच्यासाठी िशक्षा
केली.”

9 पण दावीद त्या दोघांना म्हणाला, “देवाशपथ परमेश्वरानेच मला
आजपयर्ंत सवर् संकटांतून सोडवले आहे. 10 यापूवीर्ही एकदा आपण
चांगली बातमी आणली आहे असे वाटून एकाने मला सांिगतले, पाहा
शौल मेला त्याला वाटले या बातमीबद्दल मी त्याला बक्षीस देईन पण मी
त्याला धरून िसकलाग येथे ठार केले. 11 तुम्हालाही आता ठार करुन
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या भूमीवरुन नष्ट केले पािहजे. कारण, आपल्या घरात, आपल्या
िबछान्यावर झोपलेल्या एका चांगल्या माणसाला तुम्ही दषु्टाव्याने ठार
केलेत.”

12 असे म्हणून दावीदाने आपल्या तरुण सिैनकांना रखेाब आिण
बाना यांना ठार करायची आज्ञा िदली. तेव्हा या तरुणांनी त्यांचे हात पाय
तोडून त्यांना हेब्रोन येथील तळ्यापाशी टांगले. मग हेब्रोन येथे अबनेरच्या
कबरीजवळच त्यांनी ईश-बोशेथच्या मस्तकाचे दफन केले.

इस्राएलइस्राएल लोकलोक दावीदालादावीदाला राजाराजा करतातकरतात

इस्राएलच्या सवर् घराण्यांमधील लोक हेब्रोन येथे दावीद पाशी
एकत्र आले आिण त्याला म्हणाले, “आपण इस्राएल लोकांना
एकाच कुटंुबातले, एकाच रकतामांसाचे आहोत. 2 शौल

राज्यावर होता तेव्हा सुध्दा तूच यधु्दात आमचे नेतृत्व करत होतास,
इस्राएलांना यधु्दावरून तूच परत आणत होतास. खदु्द परमेश्वर तुला
म्हणाला, ‘माझ्या इस्राएल प्रजेचा तू मेंढपाळ होशील. इस्राएलवर राज्य
करशील.’”

3 मग इस्राएल मधील सवर् वडीलधारी मडंळी दावीद राजाला
भेटायला हेब्रोन येथे आली. दावीदाने या सवार्ंबरोबर परमेश्वरासमक्ष
करार केला. त्यानतंर दावीदाला त्या सवार्ंनी इस्राएलचा राजा म्हणून
अिभषेक केला.

4 दावीद राज्य करायला लागला तेव्हा तीस वषार्ंचा होता. त्याने
चाळीस वषेर् राज्य केले. 5 हेब्रोनमध्ये यहूदावर त्याने साडेसात वषेर्
राज्य केले आिण तेहतीस वषेर् सवर् इस्राएल आिण यहूदावर यरुशलेम
मधून राज्य केले.

दावीददावीद यरुशलयरुशलेेमम नगरनगर िंजकतोिंजकतो

6 राजाने आपले लोक बरोबर घेऊन यरुशलेम येथे राहणाऱ्या यबूसी
लोकांवर स्वारी केली तेव्हा ते यबूसी दावीदाला म्हणाले, “तू आमच्या
नगरात प्रवेश करु शकणार नाहीस. आमच्या येथील आंधळे आिण
पांगळे सुध्दा तुम्हाला थोपवतील.” (दावीदाला आपल्या नगरात प्रवेश
करणे जमणार नाही असे त्यांना वाटले म्हणून ते असे म्हणाले. 7

तरीपण दावीदाने िसयोन िकल्ला घेतला. दावीद नगर असे त्याचे नाव
पडले.)

8 दावीद त्यािदवशी आपल्या लोकांना म्हणाला, “यबूसी लोकांचा
पराभव करायचा असेल तर खदंकमागेर् जा आिण त्या आंधळ्या पांगळ्या
दावीदाच्या शत्रूंना गाठा.” यावरूनच, “आंधळे पांगळे यांना या घरात येता
यायचे नाही” अशी म्हण पडली.

9 दावीदाचा मुक्काम िकल्ल्यात होता व त्याचे नाव “दावीदनगर” असे
िदले. िमल्लो नामक भाग त्याने उभारला. नगराच्या आत त्याने आणखी
बऱ्याच इमारती उभारल्या. 10 सवर्शिक्तमान परमेश्वर त्याच्या बाजूचा
होता म्हणून दावीद अिधकािधक समथर् होत गेला.

11 सोरचेा राजा हीराम याने आपले दतू दावीदाकडे पाठवले.
गधंसंरूची झाडे, सुतार, गवंडी हे ही त्याने पाठवले. त्यांनी दावीदासाठी
िनवासस्थान उभारले. 12 तेव्हा, परमेश्वराने आपल्याला खरोखरच
इस्राएलाचा राजा केले आहे हे दावीदाला पटले. तसेच देवाने आपल्या
लोकांसाठी, इस्राएल राष्ट्र ासाठी, त्याच्या (दावीदाच्या) राज्याला महत्व
िदले आहे हे ही त्याला उमगले.

13 हेब्रोनहून आता दावीद यरुशलेम येथे आला. तेथे त्याने आणखी
लग्ने केली आिण त्याच्याकडे आता अिधक दासी आिण बायका होत्या.
यरुशलेम येथे त्याच्या आणखी काही मुलांचा जन्म झाला. 14 त्याच्या
या यरुशलेम येथे जन्मलेल्या मुलांची नावे अशी. शम्मुवा, शोबाब,
नाथान, शलमोन, 15 इभार, अलीशवा, नेफग, याफीय, 16 अलीशामा,
एल्यादा आिण अलीफलेट.

दावीदाचदावीदाचेे पािलष्ठ्यांशीपािलष्ठ्यांशी ययुधु्दध्द
17 दावीदाला इस्राएल लोकांनी राज्यािभषेक केल्याचे पिलष्ट्यांनी

ऐकले. तेव्हा त्याला शोधून त्याचा वध करण्यासाठी म्हणून ते िनघाले.
पण हे वृत्त समजल्यावर दावीद यरुशलेम येथील िकल्ल्यात आला. 18

पिलष्ट्यांनी रफेाईमच्या खोऱ्यात तळ िदला.

19 दावीदाने परमेश्वराला िवचारले, “मी पिलष्ट्यांवर चढाई करु का?
तुझे साहाय्य मला लाभेल का?”
परमेश्वर उत्तरला, “होय, पिलष्ट्यांच्या पराभवात मी तुला खात्रीने

मदत करील.”
20 तेव्हा दावीद बाल-परासीम येथे गेला आिण त्याने पिलष्ट्यांचा

पराभव केला. दावीद तेव्हा म्हणाला, “िंखडार पडलेल्या धरणातून पाणी
घुसावे तसा परमेश्वर माझ्यादेखत शत्रूंवर तुटून पडला.” म्हणूनच
दावीदाने त्या जागेचे नाव “बाल परासीम” म्हणजेच िंखडार पाडणारा प्रभू
असे ठेवले. 21 पिलष्ट्यांनी आपल्या देवांच्या मूिर्त त्या िठकाणीच
टाकून िदल्या. दावीदाने आिण त्याच्या माणसांनी त्या तेथून हलवल्या.

22 पिलष्ट्यांनी पुन्हा एकदा रफेाईमच्या खोऱ्यात तळ िदला.
23 दावीदाने प्राथर्ना केली. यावेळी परमेश्वराने सांिगतले, “तेथे जाऊ

नको त्यांना वळसा घालून पाठीमागे जा. मग तुतीच्या झाडाजवळ
त्यांच्यावर हल्ला कर. 24 तुम्ही झाडावर चढून बसा. त्यांच्या सनै्याच्या
चढाईचा आवाज तुम्हाला झाडाच्या शेंड्यांवरुन ऐकू येईल. तेव्हा मात्र
झटपट उठाव करा कारण परमेश्वराच पिलष्ट्यांच्या पाडावाला पुढे
होईल.”

25 दावीदाने मग परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे हालचाली केल्या.
पिलष्ट्यांचा पराभव केला. गेबापासून गेजेरपयर्ंत त्यांचा पाठलाग त्यांना
घालवून िदले.

ददेेवाचावाचा करारकोशकरारकोश यरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे आणतातआणतात

दावीदाने पुन्हा इस्राएलमधून िनवडक तीस हजार माणसे
िनवडून सनै्य तयार केले. 2 त्यासह तो पिवत्र करार कोश
यरुशलेमला आणण्यासाठी यहूदातील बाला येथे गेला. देवाची

उपासना करायची असली म्हणजे हा कोश जेथे असेल तेथे लोकांना
जावे लागे. हा पिवत्र करार कोश म्हणजे देवाचे िंसहासन आहे. करुब
देवदतूांच्या प्रितकृती त्यावर होत्या. त्यावर परमेश्वर राजासारखा
बसलेला होता. 3 अबीनादाबच्या डोंगरावरील घरातून दावीदाच्या
लोकांनी हा पिवत्र कोश आणला. मग तो एका नव्या गाडीवर ठेवला.
अबीनादाबचे मुलगे उज्जा आिण अह्यो हे ती गाडी हाकीत होते.

4 अबीनादाबच्या डोंगरावरील घरातून हा पिवत्र कोश त्यांनी वाहून
आणला. अह्यो पिवत्र कोशापुढे चालू लागला.

5 तेव्हा देवदाराच्या लाकडापासून केलेली नानािवध वाद्ये आिण
वीणा, सारगंी, डफ, डमरु, झांजा वाजवत दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे
सवर् इस्राएल लोक नाचत कोशापुढे चालू लागले. 6 ते सवर् नाखोनच्या
खळ्यापाशी आले तेव्हा बलै अडखळल्याने कोश गाडीतून पडायला
लागला. तेव्हा उज्जाने तो सावरला. 7 पण परमेश्वराचा त्याच्यावर कोप
होऊन उज्जाला मरण आले. पिवत्र कोशाला स्पशर् करुन त्याने देवािवषयी
अनादर दाखवला. तेव्हा करार कोशाशेजारीच उज्जा गतप्राण झाला. 8

या घटनेमुळे दावीद फार िखन्न झाला आिण त्याने या जागेचे नाव “पेरसे-
उज्जा” म्हणजेच “उज्जाला शासन” असे ठेवले. आजही ते नाव प्रचिलत
आहे.

9 मात्र दावीदाला त्या िदवशी परमेश्वराचा धाक वाटू लागला. तो
मनात म्हणाला, “आता मी हा पिवत्र कोश माझ्याकडे कसा आणू?” 10

परमेश्वराचा पिवत्र कोश (पिवत्र कोशाची पेटी) आपल्याबरोबर दावीद
नगरात आणण्याची दावीदाची इच्छा नव्हती आिण त्याने तो कोश
(दावीदानगरात न हलवता) एका बाजूस नेऊन गथच्या ओबेद-अदोम
याच्या घरी ठेवला. 11 ितथे तो कोश तीन मिहने होता. ओबेद-
अदोमच्या कुटंुबाला देवाने आशीवार्द िदला.

12 पुढे लोक दावीदाला म्हणाले, “ओबेद अदोमच्या कुटंुबाला आिण
त्याच्या सवर् मालमत्तेला परमेश्वराचा आशीवार्द आहे. कारण पिवत्र करार
कोश तेथेच आहे.” तेव्हा दावीदाने तो पिवत्र कोश त्याच्या घरातून
आपल्याकडे आणला. यावेळी दावीदाचा आनदं गगनात मावत नव्हता.
13 कोश वाहून नेणार ेलोक सहा पावले चालून गेल्यावर दावीदाने एक
बलै आिण एक धष्टपुष्ट गोऱ्हा यांचा बळी िदला. 14 सुती एफोद घालून
दावीद परमेश्वरापुढे नाच करत होता.

15 दावीद आिण सवर् इस्राएल लोक आनदंाने बेभान झाले होते.
नगरात कोश आणताना ते जयजयकार करत होते. िंशग वाजवत होते.
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16 शौलाची मुलगी मीखल हे सवर् िखडकीतून पाहात होती. कोश
नगरात आणत असताना दावीद त्यापुढे नाचत. उड्या मारत होता.
मीखलने हे पािहले तेव्हा ितला खेद वाटला. दावीद स्वतःचे हसे करुन
घेत आहे असे ितला वाटले.

17 या करार कोशासाठी दावीदाने राहुटी उभारली होती. त्यात योग्य
जागी इस्राएली लोकांनी तो ठेवला. मग दावीदाने परमेश्वरापुढे होमापर्णे
आिण शांत्यपर्णे वािहली.

18 हे झाल्यावर दावीदाने सवार्ंना सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या वतीने
आशीवार्द िदले. 19 िशवाय इस्राएलाच्या प्रत्येक स्त्री पुरूषांस त्याने
भाकरीचा तुकडा, िकसिमसाच्या ढेपेचा तुकडा आिण खजूर िमिश्रत
भाकरीचा तुकडा िदला. मग सवर्जण आपापल्या घरी गेले.

मीखलचामीखलचा दावीदावरीलदावीदावरील रागराग
20 दावीद मग घरातील सवार्ंना आशीवार्द द्यायला घरात आला. तेव्हा

शौलकन्या मीखल िहने त्याला गाठले आिण ती म्हणाली, “इस्राएलाच्या
राजाने आज आपला मान राखला नाही. नोकरा चाकरांमोर, दासी समोर
त्या मूखार्ंपकैीच एक असल्याप्रमाणे तुम्ही आपले कपडे काढलेत.”

21 तेव्हा दावीद ितला म्हणाला, “तुझे वडील िंकवा तुझ्या
घराण्यातील दसुर ेकोणी या सवार्ंना वगळून परमेश्वराने मला िनवडले
आहे. सवर् इस्राएलांचा मी नेता आहे. तेव्हा मी परमेश्वरापुढे असाच
नाचतगात जाणार. 22 मी याच्याही पुढची पायरी गाठीन. तुला आदर
नसेल कदािचत् पण ज्या दासींचा तू उल्लेख केलास त्यांना माझ्याबद्दल
अिभमान वाटतो.”

23 शौलाची कन्या मीखल िहला मूलबाळ झाले नाही. ती तशीच
िवनापत्य वारली.

दावीदाचादावीदाचा ममंिंदरिदर बांधायचाबांधायचा बबेेतत

राजा दावीद आपल्या नवीन घरात राहू लागला आिण
परमेश्वराने त्याला भोवतालच्या सवर् शत्रूपासून िवसावा िदला.
2 एकदा नाथान या संदेष्ट्यास दावीद म्हणाला, “इथे मी

गधंसरुच्या लाकडापासून केलेल्या डौलदार घरात राहतोय आिण
परमेश्वराचा पिवत्र कोश मात्र अजूनही राहुटीतच आहे. त्या पिवत्र कोशा
साठी आता चांगला िनवारा बांधायाला हवा.”

3 नाथान राजाला म्हणाला, “आपल्या मनात आहे तसे करा.
परमेश्वराची तुम्हाला साथ आहे.”

4 पण त्यािदवशी रात्री नाथानला परमेश्वराचे वचन ऐकू आले. परमेश्वर
म्हणाला,
5 “दावीद या माझ्या सेवकाला जाऊन सांग: ‘परमेश्वराचा िनरोप असा
आहे. माझ्यासाठी िनवासस्थान बांधणारा तू नव्हेस. 6 इस्राएल लोकांना
िमसरमधून मी बाहेर काढले,त्यावेळी मी कुठल्या ही घरात राहात
नव्हतो, मी राहूटीतूनच िफरलो. तेच माझे घर. 7 इस्राएल लोकांबरोबर
मी जेथे जेथे गेलो, त्या त्या िठकाणी, माझ्या इस्राएल लोकांचे मेंढपाळ
व्हा म्हणून ज्यांना मी सांिगतले त्या इस्राएल वंशातील कोणालाही मी
कधीही. माझ्यासाठी तू गधंसरूचे, घर का बांधले नाहीस? असे िवचारले
नाही.’
8 “िशवाय दावीदाला हे ही सांग: ‘सवर्शक्तीमान परमेश्वर असे म्हणतो. तू
कुरणात मेंढरांमागे िफरत होतास तेव्हाच मी तुला िनवडले आहे. तेथून
तुला काढून मी तुला इस्राएल लोकांचा नेता केले. 9 तू जेथे जेथे गेलास
तेथे तेथे तुला साथ िदली. तुझ्या शत्रूंचा तुझ्यासाठी पाडाव केला.
पृथ्वीवरील इतर महान लोकांप्रमाणे मी तुला सुप्रिसद्ध करीन. 10

माझ्या इस्राएल लोकांसाठी मी जागेची िनवड केली. त्यांना राहायला
हक्काची जागा िदली. त्यांना रुजवले. त्यांना जागोजाग भटकंती करायला
लागू नये म्हणून मी हे केले. पूवीर् मी त्यांच्यावर शास्ते नेमले पण
दजुर्नांनी त्यांना त्रास िदला. आता तसे घडणार नाही. तुझ्या सवर्
शतं्रूपासून मी तुला शांती देतो. मी तुला असे अिभवचन देतो की तुझे
घराणे कायमचे राजघराणे होईल.
12 “तुझे जीवन संपुष्टात आले म्हणजे मृत्यूनतंर तुझ्या पूवर्जांशेजारी
तुझे दफन होईल. पण मी तुझ्या मुलांपकैीच कोणालातरी राजा करीन.
13 तो माझ्या नावाप्रीत्यथर् घर (मिंदर) बांधील. त्याचे राज्य मी

नेहमीसाठी मजबूत करीन. 14 मी त्याचा िपता आिण तो माझा पुत्र
असेल. त्याच्या हातून पाप घडले तर लोकाकडून मी त्याला शासन
घडवीन. तेच माझे चाबूक 15 पण माझे त्याच्यावरचे प्रेम खिंडत होणार
नाही. त्याच्यावर माझी कृपादृष्टी राहील. शौलावरील माझा लोभ आिण
प्रेम संपुष्टात आले. मी तुझ्याकडे वळलो तेव्हा तुझ्यासमोर मी त्याला दरू
ढकलले. पण तुझ्या घराण्याच्या बाबतीत मी असे करणार नाही. 16

राजसत्ता तुझ्याच वंशात चालू राहील याचा िवश्वास बाळग. तुझे राज्य
अबािधत राहील. तुझे िंसहासन िटकून राहील.”

17 नाथानने दावीदाला हा दृष्टांत आिण देवाचे सवर् बोलणे ऐकवले.

दावीदाचीदावीदाची प्राथप्राथर्र्नाना

18 यानतंर दावीद आत जाऊन परमेश्वरासमोर बसला आिण
म्हणाला,
“हे प्रभो, परमेश्वरा, मला एवढी िंकमत तू का देतोस? माझे घराणे तुला
महत्वाचे का वाटते? तू मला एवढे मोठे का केलेस? 19 मी केवळ तुझा
सेवक आहे. (तुझ्या माझ्यावर िकती लोभ आहे!) पुढे माझ्या
वंशजांबद्दलही तू असाच लोभ दाखवला आहेस. सवार्ंशी तुझा व्यवहार
नेहमी असाच असतो का? 20 मी आणखी काय बोलणार? प्रभु परमेश्वरा,
तू तुझ्या सेवकाला जाणतोसच. 21 तू करणार म्हणालास आिण तुला
तसे करायची इच्छा आहे. तेव्हा या अदभुत गोष्टी खरोखरच घडतील.
मला, तुझ्या सेवकाला, तू त्याची पूणर्कल्पनाही द्यायचे ठरवलेस. 22

माझ्या प्रभो परमेश्वरा, तू खरोखरच महान आहेस. तुझ्यासारखा कोणी
नाही. तुझ्याखेरीज अन्य कोणी देव नाही. तुझ्या लीला आम्ही ऐकल्या
आहेत म्हणून आम्ही हे जाणतो.
23 “पृथ्वीच्या पाठीवर इस्राएलसारखे राष्ट्र  नाही. इस्राएलाची प्रजा ही
खास प्रजा आहे. (ती गुलाम होती) ितला तू िमसरमधून सोडवलेस आिण
मुकत केलेस. ितला आपली प्रजा मानलेस. इस्राएलांसाठी तू महान
आिण अद्भतु चमत्कार केलेस. 24 तू िनरतंर त्यांना स्वतःच्या कवेत
घेतलेस. तू त्यांचा देव झालास.
25 “आता तर, परमेश्वर देवा, या तुझ्या सेवकासाठी काही गोष्टी
िसध्दीस नेणार आहेस. तुझ्या वचनाप्रमाणे कृपा करुन तसेच होऊ दे.
माझा वंश सतत राज्य करु दे. 26 मग तुझ्या नावाचा मिहमा वाढेल.
लोक म्हणतील, ‘सवर्शक्तीमान परमेश्वर देवाची इस्राएलवर सत्ता आहे.
तुझी सेवा करायला सेवक दावीद याच्या घराण्याला बळ िमळू दे.’
27 “सवर्शक्तीमान परमेश्वरा, इस्राएलाच्या देवा, तूच हे मला दाखवले
आहेस. तू म्हणालास, ‘मी तुझ्यासाठी घर बांधीन’ म्हणून मी, तुझा सेवक
तुझ्यापुढे ही प्राथर्ना करण्याचे साहस करत आहे. 28 प्रभो, परमेश्वरा
तूच आमचा देव आहेस. तुझ्या सांगण्यावर माझा पूणर् भरवंसा आहे. या
सवर् चांगल्या गोष्टी माझ्याबाबतीत तुझ्या या सेवकाच्या बाबतीत घडणार
आहेत असे तू म्हणालास. 29 आता माझ्या घराण्याला आशीवार्द दे.
माझा वंश सातत्याने चालू दे. हे प्रभो परमेश्वरा तूच तसे म्हणाला आहेस
आमच्यावर तुझ्या आशीवार्दाचे छत्र कायमचे राहील असा तुझा
आशीवार्द आहे.”

दावीददावीद अनअनेेकक ययुधु्दध्देे िजकिजकंंतोतो

यानतंर दावीदाने पिलष्ट्यांचा पराभव केला आिण त्यांच्या
राजधानीच्या शहरावरील त्यांची सत्ता त्यांच्या हातून काढून
घेतली. 2 मवाबातील लोकांचाही त्याने पराभव केला. त्या

सवार्ंना त्याने जिमनीवर पडून रहायला लावले आिण दोरीच्या सहाय्याने
त्यांच्या रांगा केल्या त्यापकैी दोन रांगांतील लोकांना ठार केले आिण
ितसऱ्या रांगेतील लोकांना जीवदान िदले. अशाप्रकार ेमवाबातील हे
लोक दावीदाचे अिंकत बनले. त्यांनी दावीदाला खडंणी िदली.

3 रहोबचा मुलगा हजर हा सोबाचा राजा होता. फरात नदीजवळच्या
आपल्या जिमनीचा ताबा घ्यायला, ितची हद्द िनिश्चत करायला दावीद
ितकडे गेला तेव्हा त्याने या हददेजरचा पराभव केला. 4 सतराशे
घोडेस्वार आिण वीसहजारांचे पायदळ त्याने हददेजर कडून बळकावले.
रथाचे शभंर घोडे वगळता सवर् घोड्यांना त्याने कुचकामी करुन टाकले.

5 िदिमष्कामधील अरामी लोक हददेजरच्या मदतीला आले. त्या
बावीस हजार अरामींनाही दावीदाने ठार केले. 6 मग त्याने िदिमष्कातील
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अरामात आपली ठाणी बसवली. हे अरामी लोकही दावीदाचे अिंकत
झाले आिण त्यांनी खडंणी आणली. दावीदाला परमेश्वराने तो जाईल तेथे
यश िदले.

7 हददेजरच्या सिैनकांकडील सोन्याच्या ढाली दावीदाने ताब्यात
घेऊन त्या यरुशलेमला आणल्या 8 हददेजरच्या ताब्यातील बेटा आिण
बेरोथा (हददेजरची नगर)े येथील अनेक िपतळी वस्तुही दावीदाने
आणल्या.

9 हमाथचा राजा तोई याने, दावीदाने हददेजरच्या संपूणर् सनै्याचा
पाडाव केल्याचे ऐकले. 10 तेव्हा त्याने आपला मुलगा योराम याला
राजा दावीद याच्याकडे पाठवले. हददेजरशी लढाईकरुन त्याचा पाडाव
केल्याबद्दल योरामने त्याचे अिभनदंन करुन त्याला आशीवार्द िदले.
(हददेजरने यापूवीर् तोईशी लढाया केल्या होत्या) योरामने सोने, चांदी
आिण िपतळेच्या भेटवस्तू दावीदासाठी आणल्या होत्या. 11 दावीदाने
त्या स्वीकारुन परमेश्वराला अपर्ण केल्या. या आधीच्या समािर्पत
वस्तंूबरोबरच त्या ठेवून िदल्या. आपण पराभूत केलेल्या राष्ट्र ामधून
दावीदाने लूट आणलेली होती. 12 दावीदाने अरामी, मवाबी, अम्मोनी,
पिलष्टी आिण अमालेकी यांचा पराभव केला. रहोबचा मुलगा, सोबाचा
राजा हददेजर याचा पराभव केला. 13 क्षार खोऱ्यातील अठरा हजार
अरामींचा पाडाव करुन तो परत आला तेव्हा त्याचा जयजयकार झाला.
14 अदोम मध्ये त्याने िशपायांची ठाणी बसवली. अदोमच्या सवर् प्रांतात
अशी ठाणी बसवली. अदोमलोक त्याचे अिंकत झाले. जेथे जाईल तेथे
परमेश्वराने दावीदाला िवजय िमळवून िदला.

दावीदाचदावीदाचेे राज्यराज्य

15 दावीदाची सत्ता सवर् इस्राएलवर होती. त्याने प्रजेला न्यायाने
धमार्ने वागवले 16 सरूवेचा मुलगा यवाब सेनापती होता. अहीलुदाचा
मुलगा यहोशाफाट हा अखबारनवीस होता. 17 अहीटुबाचा मुलगा
सादोक आिण अब्याथारचा मुलगा अहीमलेख हे याजक होते. सराया
कायर्वाह होता. 18 यहोयादचा मुलगा बनाया हा करथेी आिण पलेथी
यांचा प्रमुख होता. दावीदाची मुले महत्वाचे नेते होते.

शौलाच्याशौलाच्या ककुुटटंंुुिबयांवरिबयांवर दावीदाचीदावीदाची ममेेहहेेरनजररनजर

दावीदाने िवचारले, “शौलाच्या घराण्यातील कोणी व्यक्ती
अजून रािहली आहे का? योनाथानसाठी मला ितच्यावर दया
दाखवली पािहजे”

2 सीबा नावाचा एक चाकर शौलाच्या घराण्यातला होता. दावीदाच्या
सेवकांनी त्याला दावीदासमोर पाचारण केले. दावीदाने त्याला िवचारले,
“तूच सीबा काय?”
सीबा म्हणाला, “होय, मीच तुमचा दास सीबा.”
3 तेव्हा राजा म्हणाला, “शौलाच्या घराण्यातील कोणी आहे काय?

देवाच्या कृपेचा लाभ त्याला िमळाला पािहजे.”
सीबा राजाला म्हणाला, “योनाथानचा मुलगाच आहे. तो दोन्ही

पायांनी पांगळा झाला आहे.”
4 तेव्हा दावीदाने सीबाला त्याचा ठाविठकाणा िवचारला.
सीबाने सांिगतले, “तो लो-दबार येथे, अम्मीएलचा मुलगा माखीर

याच्या घरी आहे.”
5 तेव्हा राजा दावीदाने योनाथानच्या मुलाला आणण्यासाठी तेथे

माणसे पाठवली. 6 योनाथानच्या मुलगा मफीबोशेथ आला आिण
राजापुढे नतमस्तक होऊन उभा रािहला, “मफीबोशेथ?” राजाने
िवचारले.
मफीबोशेथ म्हणाला, “होय, मीच तुमचा सेवक मफीबोशेथ.”
7 त्याला दावीद म्हणाला, “िभऊ नको. माझा तुझ्यावर लोभ आहे.

तुझ्या वडीलांसाठी मी एवढे करीन. तुझे आजोबा शौल यांची सवर् जमीन
मी तुला परत देईन. माझ्या पकं्तीला नेहमी बसण्याचा मान तुला िमळेल.”

8 मफीबोशेथने पुन्हा दडंवत घातले. तो म्हणाला, “मेलेल्या कुत्र्या
एवढीही माझी िंकमत नाही. पण आपण या सेवकावर कृपादृष्टी करत
आहात.”

9 दावीदाने मग शौलचा सेवक सीबा याला बोलवले. त्याला तो
म्हणाला, “शौलाच्या मालकीचे जे जे काही आहे ते मी या तुझ्या

मालकांच्या नातवाला, मफीबोशेथला िदले आहे. 10 त्याची जमीन तू
कसायची. तुझी मुले आिण सेवक यांनी एवढे केले पािहजे. तुम्ही शेतात
पीक काढा म्हणजे तुझ्या मालकाच्या नातवाचा त्यावर िनवार्ह होईल.
पण तो नेहमी माझ्या पकं्तीला जेवेल.”
सीबाला पधंरा मुलगे आिण वीस नोकर होते. 11 सीबा दावीदाला

म्हणाला, “मी तुमचा दास आहे. माझ्या धन्याच्या राजाच्या
हुकुमाप्रमाणेच मी वागेन.”
तेव्हा मफीबोशेथ दावीदाच्या मुलांप्रमाणेच दावीदाच्या पकं्तीला बसून

जेवू लागला. 12 मफीबोशेथला मीखा नावाचा लहान मुलगा होता.
सीबाच्या पिरवारातील सवर् लोक मफीबोशेथचे चाकर झाले. 13

मफीबोशेथ दोन्ही पायांनी पांगळा होता. यरुशलेम येथे त्याचे वास्तव्य
होते. तो िनत्य राजाच्या टेबलावर भोजन करीत असे.

दावीदाच्यादावीदाच्या ददूतूांचातांचा हानूनहानून कडकडूूनन अपमानअपमान

पुढे अम्मोन्यांचा राजा नाहाश मरण पावला. त्याच्यानतंर
त्याचा मुलगा हानून राज्यावर आला. 2 दावीदाने िवचार
केला, “नाहाशचा माझ्यावर लोभ होता तेव्हा त्याचा मुलगा

हानून याच्याशी मी सौजन्याने वागेन.” दावीदाने मग हानूनला िपतृशोक
झाला म्हणून त्याच्या सांत्वनासाठी आपल्या सेवकांना पाठवले.
तेव्हा ते सेवक अम्मोन्यांच्या प्रांतात आले. 3 पण अम्मोनी अिधकारी

हानूनला, आपल्या धन्याला म्हणाले. “तुमच्या सांत्वनासाठी माणसे
पाठवून दावीद तुमच्या वडीलांचा मान राखतोय, असे तुम्हाला वाटते
का? उलट गुप्तपणे तुमच्या प्रांतातील खबर काढायला त्याने या लोकांना
पाठवले आहे. त्यांचा तुझ्यािवरुद्ध उठाव करायचा बेत आहे.”

4 तेव्हा हानूनने दावीदाच्या त्या सेवकांना ताब्यात घेतले, आिण
त्यांच्या दाढ्या अध्यार् छाटल्या त्यांची कंबरखेालची वस्त्रे मध्यभागी
फाडून ठेवली. एवढे करुन त्यांना त्याने परत पाठवले.

5 लोकांकडून हे दावीदाला कळले तेव्हा त्याने आपल्या या सेवकांची
गाठ घेण्यास माणसे पाठवली. हे सेवक खूप शरिंमदे झाले होते. दावीदाने
त्यांना सांिगतले, “तुमच्या दाढ्या वाढून पूवर्वत होईपयर्ंत यरीहो येथेच
राहा. मग यरुशलेम येथे या.”

अम्मोन्यांवरअम्मोन्यांवर चढाईचढाई

6 आपण दावीदाचे शत्रुत्व ओढवले आहे हे अम्मोन्यांच्या लक्षात
आले. तेव्हा त्यांनी बेथ-रहोब आिण सोबा येथील अरामी माणसे मोलाने
धेतली. अराम्यांचे पायदळ वीस हजारांचे होते. िशवाय माका राजाची
एक हजार माणसे तसेच तोबचे बारा हजार सिैनक घेतले.

7 दावीदाने हे ऐकले तेव्हा आपल्या लढाऊ सनै्यासह यवाबाला
पाठवले. 8 अम्मोनी बाहेर पडून यधु्दाला सज्ज झाले. नगराच्या
वेशीपाशी त्यांनी व्यूह रचला. सोबा आिण रहोब येथील अरामी, तसेच
माकाचे व तोबचे सिैनक हे सवर् िमळून स्वततं्रपणे यदु्धासाठी उभे रािहले.

9 अम्मोन्यांनी पुढून तसेच मागून आपल्याला घेरले आहे हे यवाबाने
पािहले. तेव्हा त्याने इस्राएलातील उत्तम योध्द्यांची िनवड केली. त्यांना
अराम्यांच्या िवरुद्ध लढायला सज्ज केले. 10 मग आपला भाऊ अबीशय
याच्या हवाली आणखी काही माणसांना करुन अम्मोन्यांचा सामना
करायला सांिगतले. 11 यवाब अबीशयला म्हणाला, “अरीमी मला भारी
पडत आहेत असे िदसले तर तू माझ्या मदतीला ये. जर अम्मोनी प्रबल
आहेत असे लक्षात आले तर मी तुझ्या मदतीला येईन. 12 िंहमत बाळग
आपल्या लोकांसाठी, देवाच्या नगरांसाठी आपण पराक्रमाची िशकस्त
करु. परमेश्वर त्याला योग्य वाटेल तसे करील.”

13 यानतंर यवाबाने आपल्या लोकांसह अराम्यांवर चढाई केली.
अरामी लोकांनी त्यांच्या समोरुन पळ काढला. 14 अराम्यांनी पलायन
केलेले पाहताच अम्मोनीही अबीशय समोरुन पळून गेले आिण आपल्या
नगरात परतले.
अम्मोन्यांबरोबरच्या या लढाई नतंर यवाब यरुशलेमला परतला.

पुन्हापुन्हा ययुधु्दध्द करण्याचाकरण्याचा अराम्यांचाअराम्यांचा िनणिनणर्र्यय

15 इस्राएलानी आपला पराभव केला हे अराम्यांनी पािहले. तेव्हा ते
सवर् एकत्र आले आिण त्यांनी (मोठे सनै्य उभारले) 16 हदरजेरने
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(फरात) नदीच्या पलीकडे राहाणाऱ्या अराम्यांना एकत्र आणण्यासाठी
माणसे पाठवली. हे अरामी हेलाम येते आले. हदरजेरचा सेनापती शोबख
याने त्यांचे नेतृत्व केले.

17 हे दावीदाच्या कानावर आले. तेव्हा त्याने सवर् इस्राएलींना एकत्र
आणले. यादेर्न नदी पार करुन ते हेलाम येथे गेले.
तेथे अराम्यांनी सवर् तयारीिनशी हल्ला केला. 18 पण दावीदाने

अराम्यांचा पराभव केला. अराम्यांनी इस्राएल लोकां समोरुन पळ
काढला. दावीदाने सातशे रथांवरील माणसे आिण चाळीस हजार
घोडेस्वार यांना ठार केले. अरामी सनै्याचा प्रमुख शोबख यालाही
दावीदाने ठार केले.

19 हदरजेरच्या मांडलीक राजांनीही इस्राएलांनी केलेला हा पराभव
पािहला. तेव्हा त्यांनी इस्राएलांशी तह केला व इस्राएलांचे ते चाकर
झाले. पुन्हा अम्मोन्यांना मदत करायची अम्मोन्यांनी धास्ती घेतली.

दावीददावीद बथशबथशेेबालाबाला भभेेटतोटतो

वसंत ऋतूमध्ये ज्यावेळी राजे यधु्द मोिहमांवर जातात
त्यावेळी दावीदाने यवाबाला सवर् नोकरा चाकरांचा लवाजमा
आिण समस्त इस्राएलांना अम्मोन्यांच्या संहारासाठी

पाठवले. यवाबाच्या सनै्याने अम्मोन्यांच्या राब्बा या राजधानीच्या
शहराला वेढा घातला.
दावीद मात्र यरूशलेम येथेच रािहला. 2 संध्याकाळी तो आपल्या

पलगंावरुन उठला आिण राजमहालाच्या छतावरुन िफरु लागला. ितथून
त्याला एक बाई स्नान करताना िदसली. ती अितशय रुपवान होती. 3

तेव्हा दावीदाने आपल्या सेवकवगार्ला बोलवून ितची मािहती काढली.
सेवकाने सांिगतले, “ती अलीयमची मुलगी बथशेबा उरीया िहत्ती याची
ती पत्नी.”

4 ितला आपल्याकडे घेऊन यायला दावीदाने िनरोप्याला पाठवले.
ती आल्यावर दावीदाने ितच्याशी शरीरसंबधं केला. नतंर स्नान करुन
शुध्द होऊन ती पुन्हा आपल्या घरी परतली. 5 पण बथशेबा गभर्वती
रािहली. दावीदाला ितने िनरोप पाठवला. ितने सांिगतले, “मी गरोदर
आहे.”

दावीददावीद पापपाप लपवायचालपवायचा प्रयत्नप्रयत्न करतोकरतो

6 दावीदाने यवाबाला िनरोप पाठवला की उरीया िहत्तीला माझ्याकडे
पाठवा.
तेव्हा यवाबाने उरीया िहत्तीला दावीदकडे पाठवले. 7 उरीया

आल्यावर दावीद त्याच्याशी बोलला. उरीयाला त्याने यवाब, सवर् सनै्य,
लढाई यांचे वतर्मान िवचारले. 8 मग म्हणाला, “घरी जा आिण आराम
कर.”
उरीया महालातून बाहेर पडला त्यानतंर त्याच्यासाठी राजातफेर्  भेट

पाठवण्यात आली 9 पण उरीया घरी गेला नाही. तो महालाच्या बाहेरच
दाराशी झोपून रािहला. राजाच्या सेवकवगार् प्रमाणेच तो ितथे झोपला.
10 उरीया घरी परतला नसल्याचे सेवकांनी दावीदाला सांिगतले.
तेव्हा दावीद उरीयाला म्हणाला, “तू लांबून प्रवास करुन आला आहेस

तू घरी का गेला नाहीस?”
11 उरीया दावीदाला म्हणाला, “पिवत्र करारकोश, इस्राएलचे सिैनक

आिण यहूदा हे राहूट्यांमध्ये राहात आहेत. माझा धनी यवाब आिण
महाराजांचे (दावीदाचे) सेवक ही खलु्या मदैानात तळ देऊन आहेत.
अशा वेळी मीच तेवढे घरी जाऊन खाणे-िपणे, बायकोच्या सहवासात
झोपणे योग्य होणार नाही.”

12 दावीद उरीयाला म्हाणाला, “आजच्या िदवस इथे राहा. उद्या मी
तुला यधु्दभूमीवर पाठवतो.”
उरीयाने त्या िदवशी यरुशलेममध्येच मुक्काम केला. 13 दसुऱ्या िदवशी

सकाळी दावीदाने त्याला भेटायला बोलावले. दावीदाबरोबर उरीयाने
जेवणखाण केले. दावीदाने त्याला बेहोश होईपयर्ंत मद्य पाजले. पण तरी
उरीया घरी गेला नाही. त्या संध्याकाळी तो राजाच्या सेवकांबरोबरच
महालाच्या दाराशी झोपायला गेला.

दावीदाचादावीदाचा उरीयालाउरीयाला मारण्याचामारण्याचा कटकट
14 दसुऱ्या िदवशी सकाळी दावीदाने यवाबासाठी एक पत्र िलहून ते

उरीयाला न्यायला सांिगतले. 15 त्या पत्रात दावीदाने िलिहले होते.
“आघाडीवर जेथे तंुबळ यधु्द चालले असेल तेथे उरीयाला पाठव. त्याला
एकट्याला तेथे सोडा म्हणजे तो यधु्दात कामी येईल.”

16 यवाबाने नगराची टेहेळणी करुन सवार्त लढवय्ये अम्मोनी कोठे
आहेत ते पािहले आिण उरीयाला तेथे नेमले. 17 राब्बा नगरातील लोक
यवाब िवरुद्ध चालून आले. दावीदाची काही माणसे मारली गेली. उरीया
िहत्ती हा त्यापकैी एक होता.

18 नतंर यवाबाने यधु्दातील हिककतींचे साद्यंतवृत्त दावीदाला
पाठवले. 19 यधु्दात जे जे झाले ते सवर् सांगायला त्याने आपल्या
नोकराला सांिगतले. 20 यवाब सेवकाला म्हणाला, “कदािचत राजा
संतापून म्हणेल, ‘यवाबाचे सनै्य नगराच्या इतके जवळ िभडले कसे? शत्रू
तटाच्या िभतीवरुन िशरसंधान करतील हे त्याला ठाऊक असायला हवे.
21 तेबेसमध्ये यरुब्बेशेथचा मुलगा अबीमलेख याला एका बाईने मारले
हे आठवते ना? ितने तटबदंीवरुन जात्याची तळी उचलून अबीमलेखवर
टाकली. असे असताना हा इतक्या जवळ का गेला?’ राजा दावीद असे
काही म्हणाला तर त्याला हे ही म्हणावे, ‘उरीया िहत्ती हा तुमचा सेवकही
यात मारला गेला.’”

22 िनरोप्याने दावीदाकडे जाऊन यवाबाने जे जे सांगयला सांिगतले
ते सवर् कथन केले. 23 तो म्हणाला, “अम्मोन्यांनी आमच्यावर मदैानात
हल्ला केला. आम्ही त्यांचा सामना करुन त्यांना नगराच्या वेशीपयर्ंत
पळवून लावले. 24 मग तटबदंीवरील काही लोकांनी आपल्या
िशपायांवर बाणांचा वषार्व केला. त्यात काही जण ठार झाले. उरीया
िहत्ती हा तुमचा सेवकही प्राणाला मुकला.”

25 दावीद त्या िनरोप्याला म्हणाला, “यवाबाला सांग, ‘िनराश होऊ
नको, िंहमत सोडू नको. तलवारीने कोणाचाही संहार होऊ शकतो.
राब्बावर आणखी जोरदार हल्ला चढवा. तुम्ही िंजकाल.’ यवाबाला माझा
हा िनरोप सांगून प्रोत्साहन दे.”

दावीदाचादावीदाचा बथशबथशेेबाशीबाशी िववाहिववाह

26 उरीया मरण पावल्याचे बथशेबाला कळले. ितने पितिनधनाबद्दल
शोक केला. 27 काही काळाने ितचे द:ुख ओसरल्यावर दावीदाने
सेवकांकरवी ितला आपल्याकडे आणवले. ती त्याची पत्नी झाली आिण
त्याच्या मुलाला ितने जन्म िदला. पण दावीदाचे हे नीच कृत्य परमेश्वराला
पसंत पडले नाही.

नाथाननाथान दावीदाशीदावीदाशी बोलतोबोलतो

परमेश्वराने नाथानला दावीदाकडे पाठवले. तेव्हा नाथान
दावीदाकडे आला. नाथान म्हणाला, “एका नगरात दोन
माणसे होती. एक श्रीमतं होता आिण एक गरीब. 2 श्रीमतं

माणसाकडे मेंढर ेआिण गुर ेभरपूर होती. 3 पण गरीबाकडे त्याने िवकत
घेतलेल्या एका लहान मेंढी खेरीज काही नव्हते. त्याने मेंढीला
खाऊिपऊ घातले. या गरीब माणसाच्या मुलाबाळांबरोबर ती वाढली.
त्याच्याच अन्नातला घास ती खाई, त्याच्याच कपातले पाणी ती िपई.
त्याच्याच छातीवर डोके ठेवून झोपे. त्या गरीबाला ती मेंढी मुलीसारखीच
होती.

4 “एकदा एक प्रवासी श्रीमतं माणसाकडे आला. त्या प्रवाश्याला
खाऊिपऊ घालायची श्रीमतं माणसाची इच्छा होती. पण आपल्या
गुरामेंढरांमधून त्याला काही काढून घ्यायचे नव्हते. तेव्हा त्याने त्या गरीब
माणसाची मेंढी घेतली. ितला मारले आिण त्या प्रवाश्यासाठी अन्न
िशजवले.”

5 दावीदाला या श्रीमतं माणसाचा फारच राग आला. तो नाथानला
म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ, या माणसाला प्राणदडं िमळाला पािहजे 6

त्या मेंढीच्या चौपट पसेै त्याने भरले पािहजेत. कारण त्याचे हे भयकंर
कृत्य करताना त्याला दया आली नाही.”
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नाथाननाथान दावीदालादावीदाला त्याच्यात्याच्या पापाबद्दलपापाबद्दल सांगतोसांगतो

7 तेव्हा नाथान दावीदाला म्हणाला, “तूच तो माणूस आहेस.
इस्राएलचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘इस्राएलचा राजा म्हणून मी तुला
अिभषेक केला. तुला शौलापासून वाचवले. 8 त्याचे घरदार आिण
बायका तुझ्या स्वाधीन केल्या. इस्राएल आिण यहूदाचा तुला राजा केले.
एवढे पुरसेे नव्हते म्हणून तुला आणखीही देत रािहलो. 9 असे असताना
तू परमेश्वराची आज्ञा का मोडलीस? त्याच्या दृष्टीने वाईट असे कृत्य का
केलेस? उरीया िहत्तीला तू तलवारीने मारलेस आिण त्याच्या बायकोचा
स्वतःची बायको म्हणून स्वीकार केलास. होय, अम्मोन्यांच्या तलवारीने
तू त्याचा वध करवलास. 10 तेव्हा आता ही तलवार तुझ्या कुटंुबाचा
िपच्छा सोडणार नाही. तू उरीया िहत्तीच्या बायकोचे हरण केलेस. तुला
माझी पवार् नाही हेच यातून िदसते.’

11 “परमेश्वर म्हणतो, ‘आता तुझ्यावर संकटे कोसळतील. अडचणींना
सुरुवात तुझ्या घरातूनच होईल. तुझ्या बायका तुझ्यापासून मी िहरावून
घेऊन त्या तुझ्या एका आप्ताच्याच हवाली करीन. तो तुझ्या बायका
बरोबर झोपेल आिण ही गोष्ट सवार्ंसमक्ष घडेल. 12 बथशेबाचा उपभोग तू
गुपचूप घेतलास पण हे मात्र सूयार्च्या साक्षीने, सवर् इस्राएलां देखत
होईल.’”

13 मग दावीद नाथानला म्हणाला, “माझ्याहातून परमेश्वराचा मोठाच
अपराध घडला आहे.”
नाथान तेव्हा दावीदाला म्हणाला, “परमेश्वराने हा तुझा अपराध पोटात

घातला आहे. तू मरणार नाहीस. 14 पण परमेश्वराच्या शत्रूंना तू त्याचा
उपहास करायला मोठेच िनिमत्त िदलेस. तेव्हा हा तुझा मुलगा मरले.”

दावीददावीद आिणआिण बथशबथशेेबाबा यांच्यायांच्या मुलाचामुलाचा मृत्यमृत्यूू
15 यानतंर नाथान घरी परतला. उरीयाची पत्नी बथशेबा आिण

दावीद यांना झालेला मुलगा परमेश्वराच्या कोपामुळे खूप आजारी पडला.
16 दावीदाने बाळासाठी देवाची प्राथर्ना केली. दावीदाने अन्नपाण्याचा
त्याग केला. घरात जाऊन रात्रभर जिमनीवर पडून रािहला.

17 घरातील वडीलधाऱ्या माणसांनी येऊन दावीदाला जिमनीवरुन
उठवायचा खूप प्रयत्न केला. पण काही केल्या दावीद ितथून हलेना.
त्यांच्याबरोबर खायला प्यायलाही त्याने नकार िदला. 18 सातव्या
िदवशी ते मूल मरण पावले. मुलाच्या मृत्यूची बातमी दावीदाला द्यायला
त्याचे नोकर कचरु लागले. ते म्हणाले, “मुलगा िजवंत असतानाही
आम्ही दावीदाशी बोलायला गेलो तरी तो ऐकत नसे. मग आता तर मूल
मरण पावले असे आम्ही सांिगतले तर तो आपल्या िजवाचे काही
बरवेाईट करुन घेईल.”

19 पण आपल्या नोकरांची कुजबूज दावीदाने ऐकली. त्यावरुन मूल
गेल्याचे तो मनोमन उमजला. त्याने नोकरांना िवचारले, “मूल गेले का?”
नोकरांनी “होय” म्हणून उत्तर िदले.
20 तेव्हा दावीद जिमनीवरून उठला त्यांने आंघोळ केली, कपडे

बदलून तयार झाला. मग आराधना करण्यासाठी परमेश्वराच्या मिंदरात
गेला. त्यानतंर घरी जाऊन त्याने खायला मािगतले. सेवकांनी त्याला
वाढले आिण तो जेवला.

21 दावीदाचे सेवक त्याला म्हणाले, “तुम्ही असे का वागत आहात?
मूल िजवंत असताना तुम्ही अन्नत्याग केलात. शोक केलात पण मुलगा
वारल्यावर मात्र तुम्ही उठलात आिण खाल्लेत.”

22 दावीदाने सांिगतले, “मूल िजवंत होते तेव्हा मी अन्न वज्यर् केले
आिण शोक केला कारण मला वाटले, न जाणो, परमेश्वराला माझी दया
येईल आिण बाळ जगेल 23 पण आता ते गेलेच तेव्हा आता मी
कशासाठी उपास करु? मुलाचे तर प्राण मी परत आणू शकत नाही. ते
गेलेच. एक िदवस मीच त्याच्या भेटीला जाईन पण तो आता परत येणे
नाही.”

शलमोनचाशलमोनचा जन्मजन्म

24 दावीदाने मग आपली बथशेबा िहचे सांत्वन केले. ितच्याशी त्याने
शरीर संबधं केला. बथशेबा पुन्हा गरोदर रािहली. ितला दसुरा मुलगा
झाला. दावीदाने त्याचे नाव शलमोन ठेवले. शलमोनावर परमेश्वराचा

लोभ होता. 25 त्याने नाथान या संदेष्ट्यामाफर् त दावीदाला िनरोप
पाठिवला नाथानने त्याचे नांव यदीद्या, म्हणजेच “देवाला िप्रय” असे
ठेवले. देवाच्या वतीने नाथानने हे केले.

दावीददावीद राब्बाराब्बा काबीजकाबीज करतोकरतो

26 अम्मोन्यांच्या राब्बावर हल्ला करुन यवाबाने हे राजधानीचे नगर
काबीज केले. 27 यवाबाने िनरोप्यामाफर् त दावीदाला िनरोप पाठवला
“राब्बाशी झंुज देऊन मी हे जलनगर हस्तगत केले आहे. 28 आता इतर
लोकांना एकत्र आणून या शहराचा ताबा घ्या. मी घेण्यापूवीर् हे करा. मी
जर आधी ताबा घेतला तर ते नगर माझ्या नावाने ओळखले जाईल.”

29 दावीद मग सवर् लोकांना घेऊन राब्बाकडे गेला. राब्बा येथे लढाई
करुन त्याने त्याचा ताबा घेतला. 30 त्यांच्या राजाच्या मस्तकावरचा
मुकुट दावीदाने काढला. हा मुकुट सोन्याचा असून त्याचे वजन सुमारे
पचंाहत्तर पौंड होते. त्यात मौल्यवान रत्ने जडवलेली होती. तो मुकुट
लोकांनी दावीदाच्या मस्तकावर ठेवला. दावीदाने बऱ्याच िंकमती वस्तू
आपल्याबरोबर आणल्या.

31 राब्बा नगरातील लोकांनाही त्याने बाहेर नेले. त्यांना कुऱ्हाडी,
करवती, लोखडंी दाताळी यांनी काम करायला लावले. त्यांच्याकडून
जबरदस्तीने वीटकामही करुन घेतले. सवर् आम्मोनी नगरांमध्ये दावीदाने
असेच केले. नतंर दावीद आपल्या सनै्यासह यरुशलेमला परतला.

अम्नोनअम्नोन आिणआिण तामारतामार

दावीदाचा मुलगा अबशालोम याला तामार नावाची बहीण
होती. ती िदसायला फार सुरखे होती. दावीदाला अम्नोन
नावाचा आणखी एक मुलगा होता. 2 त्याचे तामारवर प्रेम

होते. तामार कुमािरका होती. ितच्याशी वावगे वागण्याची त्याची छाती
नव्हती. पण ितच्यािवषयी त्याच्या मनात अिभलाषा होती. ितच्यािवषयी
िवचार करून करून तो आजारी पडला.

3 अम्नोनला योनादाब नावाचा िमत्र होता. दावीदाचा भाऊ िशमा
याचा हा मुलगा. योनादाब धूतर् होता. 4 तो अम्नोनला म्हणाला,
“िदवसेंिदवस तू क्षीण होत चालला आहेस. तू तर राजपुत्र! खायची
प्यायची रलेचेल असताना तू असा अशक्त का होत आहेस? माझ्यापाशी
मनमोकळे कर.”
तेव्हा अम्नोन योनादाबला म्हणाला, “माझे तामार वर प्रेम आहे, पण

ती माझा सावत्र भाऊ अबशालोमची बहीण आहे.”
5 योनादाब यावर अम्नोनला म्हणाला, “आता तू आजारी पडल्याचे

सोंग कर आिण झोपून जा. मग वडील भेटायला आले की त्यांना सांग,
‘तामारला माझ्याकडे येऊ द्या. ितने मला खायला घालू द्या. माझ्या
समोरच ितला एखादा खाद्य पदाथर् तयार करु द्या. मग तो ितच्या हातून
मी खाईन’”

6 तेव्हा अम्नोन आजारी असल्याचे भासवून िबछान्यावर झोपून
रािहला. राजा दावीद त्याच्या समाचाराला आला. त्याला तो म्हणाला,
“तामारला माझ्याकडे पाठवा. ितला इथे माझ्यादेखत दोन पोव्व्या करु
द्या आिण मला भरवू द्या. मग मी त्या खाईन.”

7 दावीदाने तामारच्या दालनात तसा िनरोप पाठवायची व्यवस्था
केली. तामारला नोकराने िनरोप िदला, “आपला भाऊ अम्नोन याच्या
घरी जाऊन त्याच्यासाठी खायला कर.”

8 तामार तेव्हा आपला भाऊ अम्नोन कडे गेली. तो पलगंावरच होता.
ितने थोडी कणीक घेऊन ती चांगली मळून पोळ्या केल्या अम्नोन हे सवर्
पाहात होता. 9 पोळ्या तयार झाल्यावर तव्यावरून काढून ितने त्या
अम्नोनसाठी ताटात मांडल्या पण अम्नोन ते काही केल्या खाईना. मग
आपल्या नोकरांना त्याने बाहेर िनघून जाण्याची आज्ञा देऊन ितथून
घालवले. सवर् नोकर बाहेर पडले.

अम्नोनचाअम्नोनचा तामारवरतामारवर बलात्कारबलात्कार

10 यानतंर अम्नोन तामारला म्हणाला, “ताट घेऊन शयनगृहात ये
आिण तेथे मला तू भरव.”
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तेव्हा ती ताट घेऊन भावाच्या शयनगृहात गेली. 11 त्याला ती भरवू
लागली तोच त्याने ितचा हात धरला. ितला तो म्हणाला, “हे बिहणी, ये
आिण माझ्याजवळ झोप.”

12 तामार त्याला म्हणाली, “भाऊ नको! अशी बळजबरी तू माझ्यावर
करु नकोस. ही मोठी शरमेची गोष्ट आहे. असल्या भयकंर गोष्टी
इस्राएलमघ्ये कदािप घडता कामा नयेत. 13 मला कायम या
लािजरवाण्या गोष्टीचा कलकं लागेल. लोकांच्या दृष्टीने तू इस्राएलमधल्या
अनेक मूखार्ंपकैी एक ठरशील. तू कृपा करुन राजाशी बोल. तो तुला
माझ्याशी लग्न करायला अनुमती देईल.”

14 पण अम्नोनने ितच्या बोलण्याकडे साफ दलुर्क्ष केले. शारीिरक
दृष्ट्याही तो ितच्यापेक्षा शक्तीवान होता. ितला न जुमानता त्याने
ितच्यावर बलात्कार केला. 15 मग ितच्याबद्दल त्याच्या मनात ितटकारा
िनमार्ण झाला. पूवीर् त्याचे ितच्यावर जेवढे प्रेम होते त्यापेक्षा अिधक तो
आता ितचा द्वेष करु लागला. त्याने ितला तात्काळ ितथून िनघून
जायला सांिगतले.

16 तामार त्याला म्हणाली, “नाही, आता माझी अशी रवानगी करू
नकोस. ते तर तुझ्या या आत्ताच्या कृत्यापेक्षाही वाईट होईल.”
पण त्याने ितचे म्हणणे िझटकारून टाकले. 17 नोकरांना बोलावून तो

म्हणाला, “िहला आत्ताच्या आत्ता इथून बाहेर काढा आिण दार बदं
करून टाका.”

18 तेव्हा अम्नोनच्या नोकराने ितला तेथून बाहेर काढले आिण
दरवाजा लावून घेतला.
तामरने रगंीबेरगंी, पट्ट्यापट्ट्यांचा पायघोळ अगंरखा घातला होता.

राजकन्या लग्नापूवीर् असा पोषाख करत असत. 19 तामारने उिद्वग्न
मनःिस्थतीत आपले कपडे फाडले आिण डोक्यात राख घालून घेतली.
डोक्यावर हात आपटून ती शोक करु लागली.

20 तेव्हा अबशालोम या ितच्या भावाने ितला िवचारले, “तू
अम्नोनकडे गेली होतीस का? त्याने तुला त्रास िदला का? आता तू शांत
हो. तो तुझा भाऊ आहे. तेव्हा त्याचे काय करायचे ते आम्ही पाहू. तू
याचा त्रास करुन घेऊ नकोस.” यावर तामार काही बोलली नाही. ती
शांतपणे अबशालोमच्या घरी राहायला गेली.

21 हे सवर् राजा दावीदाच्या कानावर गेले. तो संतापला. 22

अबशालोमला अम्नोनचा ितरस्कार वाटू लागला. तो अम्नोनशी एक
चकार शब्द बोलेना. अम्नोनने आपल्या बिहणीशी जो अितप्रसंग केला
त्याने अबशालोम द्वेषाने पेटून उठला होता.

अबशालोमचाअबशालोमचा सूडसूड
23 दोन वषार्नतंर, मेंढरांची लोकर कातरणार ेअबशालोमचे काही

लोक एफ्राइम जवळील बालहासोरमध्ये आलेले होते. अबशालोमने
राजाच्या सवर् मुलांना ते पाहायला बोलावले. 24 अबशालोम राजाकडे
जाऊन म्हणाला, “मेंढ्यांची लोकर कातरायला माझी माणसे आलेली
आहेत. आपल्या नोकरासिहत येऊन हे दृश्य पाहा.”

25 तेव्हा राजा दावीद त्याला म्हणाला, “मुला आम्ही सवर् जण येणं
काही शक्य नाही. तुझ्यावरही त्याचा भार पडेल.”
अबशालोमने दावीदाची खूप आजर्वे केली. दावीद गेला नाही पण त्याने

आपले आशीवार्द िदले.
26 अबशालोम म्हणाला, “तुम्ही नाही तर िनदान माझा भाऊ अम्नोन

याला तरी पाठवा.”
राजा दावीद म्हणाला, “तो तरी तुला कशासाठी बरोबर यायला हवा

आहे?”
27 पण अबशालोमने आपला हटृ सोडला नाही. शेवटी, अम्नोन

आिण इतर सवर् मुले यांना अबशालोम बरोबर जायला राजा दावीदाने
संमती िदली.

अम्नोनचीअम्नोनची हत्याहत्या

28 अबशालोमने आपल्या नोकरांना आज्ञा िदली. तो म्हणाला,
“अम्नोनवर नजर ठेवा. मद्याचा आनदं घेत घेत त्याला जेव्हा त्याची नशा
चढेल तेव्हा मी तुम्हाला संकेत करीन. मग त्याच्यावर हल्ला करुन तुम्ही

त्याला ठार करा. िशके्षची भीती बाळगू नका. अखेर तुम्ही माझ्या आजे्ञचे
पालन करत आहात. धयैार्ने आिण खबंीरपणाने वागा.”

29 तेव्हा अबशालोमच्या नोकरांनी त्याचा शब्द पाळला. अम्नोनला
त्यांनी ठार केले. पण दावीदाची बाकीची सवर् मुले िनसटली. आपापल्या
खेचरावर बसून ती पळाली.

अम्नोनच्याअम्नोनच्या वधाचीवधाची बातमीबातमी दावीदालादावीदाला समजतसमजतेे

30 राजाचे मुलगे नगराच्या वाटेवर असतानाच राजा दावीदाला या
घडामोडीची खबर िमळाली, ती अशी, “अबशालोमने राजाच्या सवर्
मुलांना ठार केले. कोणालाही त्यातून वगळले नाही.”

31 राजा द:ुखाने आपले कपडे फाडून जिमनीवर पडून रािहला.
राजाच्या जवळ असणाऱ्या इतर अिधकाऱ्यांनीही आपली वस्त्रे फाडली.

32 पण, दावीदाचा भाऊ िशमा याचा मुलगा योनादाब राजाला
म्हणाला, “सवर् मुले गेली असे समजू नकोस. फक्त अम्नोन मरण पावला
आहे. अम्नोनने तामार या आपल्या बिहणीवर बलात्कार केला तेव्हा
पासूनच अबशालोमच्या डोक्यात ही योजना तयार होत होती. 33

स्वामी, सवर् मुले मरण पावली असे कृपा करुन समजू नका. फक्त
अम्नोन गेला.”

34 अबशालोमने पळ काढला नगराच्या वेशीवर एक पहारकेरी उभा
होता.
त्याने डोंगरापलीकडून बऱ्याच लोकांना येताना पािहले. 35 तेव्हा

योनादाब राजाला म्हणाला, “बघा, मी म्हटले ते खर ेआहे की नाही? हे
पाहा राजपुत्र येत आहेत.”

36 योनादाबचे बोलणे संपत आले तोच राजपुत्र समोर आले. ते सुध्दा
मोठ्याने आक्रोश करत होते. दावीद आिण त्याचे अिधकारीही शोक करु
लागले. रडण्याचा हलकल्लोळ उडाला. 37 दावीद अम्नोनसाठी रोज
अश्रू ढाळे.

अबशालोमअबशालोम गशूरलागशूरला ययेेतोतो

अम्मीहूरचा मुलगा तलमय गशूरचा राजा होता. अबशालोम
त्याच्याकडे आश्रयाला आला. 38 गशूर येथे तो तीन वषेर् रािहला. 39

राजा दावीद अम्नोनच्या द:ुखातून सावरला. पण अबशालोमच्या
आठवणीने तो व्याकुळ होत असे.

यवाबयवाब दावीदाकडदावीदाकडेे एकाएका चतुरचतुर बाईलाबाईला पाठवतोपाठवतो

अबशालोमच्या ओढीमुळे राजा बेचनै झालेला आहे हे
सरुवेचा मुलगा यवाब याला कळले. 2 तेव्हा तकोवा येथे
िनरोप्याला पाठवून त्याने तेथील एका चतुर बाईला बोलावणे

पाठवले. ितला तो म्हणाला, “तू खूप द:ुखात असल्याचे ढोंग कर. त्याला
शोभेसे कपडे कर. नटू सजू नको. अनेक िदवस मृताचा शोक करीत
असलेल्या बाईसारखी तू िदसली पािहजेस. 3 राजाकडे जा आिण मी
सांगतो तसे त्याच्याशी बोल.” यवाबाने मग ितला काय बोलायचे ते
सांिगतले.

4 मग तकोवा येथील बाई राजाशी बोलली. ितने स्वतःला जिमनीवर
लवून व राजापुढे नतमस्तक होऊन ती म्हणाली, “कृपाकरून मला मदत
करा.”

5 राजाने ितची िवचारपूस करुन ितची अडचण जाणून घेतली. ती
म्हणाली, “मी एक िवधवा बाई 6 मला दोन मुलगे होते. एकदा शेतात
त्यांचे भांडण जंुपले, त्यांना थोपवायलाही कोणी नव्हते. तेव्हा एकाने
दसुऱ्याचा जीव घेतला. 7 आता सगळे घर माझ्यािवरुद्ध आहे. सगळे
मला म्हणतात, ‘आपल्या भावाचा जीव घेणाऱ्या त्या मुलाला आमच्या
स्वाधीन कर. त्याला आम्ही मारून टाकतो. कारण त्याने आपल्या
भावाला मारले.’ माझा मुलगा हा आगीतल्या शेवटच्या िठणगी सारखा
आहे. त्यांनी माझ्या मुलाचा जीव घेतला तर ती आग नष्ट होईल.
आपल्या विडलांच्या मालमत्तेचा तो एकुलता एक वारस आहे. तोही गेला
तर माझ्या मृत पतीची मालमत्ता दसुरा कोणी हडप करील आिण या
भूमीवर नाविनशाणीही राहणार नाही.”

8 हे ऐकून राजा ितला म्हणाला, “मी यात लक्ष घालतो. तू घरी जा.”

2 शमुवेल 13:11 204 2 शमुवेल 14:8
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9 तेव्हा ती बाई राजाला म्हणाली, “माझे स्वामी या सगळ्याला मी
जबाबदार आहे, मी दोषी आहे, तुम्ही आिण तुमचे आसन िनदोर्ष
आहेत.”

10 राजा दावीद म्हणाला, “तुझ्यािवरुद्ध कोणी काही बोलले तर
त्याला माझ्याकडे आण तुला पुन्हा कोणी त्रास देणार नाही.”

11 ती तकोवा येथील बाई पुन्हा राजाला म्हणाली, “परमेश्वरा देवाच्या
नावाची शपथ वाहून सांगा की या लोकांचा तुम्ही बदंोबस्त कराल. त्यांना
भावाचा खून केल्याबद्दल माझ्या मुलाला शासन करायचे आहे. तेव्हा
त्याला धक्का पोहचणार नाही याचे मला आश्वासन द्या.”
दावीद म्हणाला, “परमेश्वर असे पयर्ंत कोणीही तुझ्या मुलाला इजा

करणार नाही. त्याच्या केसालाही धक्का पोचणार नाही.”
12 मग ती म्हणाली, “माझे स्वामी, मला तुमच्याशी आणखी काही

बोलायचे आहे परवानगी असावी.”
राजा म्हणाला, “बोल”
13 त्यावर ती म्हणाली, “तुम्ही देवाच्या लोकांच्या िवरुद्ध योजना का

केली आहे? होय, तुम्ही असे म्हणालात तेव्हा तुम्ही स्वतः दोषी ठरता.
कारण तुम्ही आपल्या घराबाहेर घालवलेल्या मुलाला पुन्हा परत
आणलेले नाही. 14 आपण सवर्च कधीना कधी मरण पावणार आहोत.
जिमनीवर पडलेल्या पाण्यासारखी आपली िस्थती होणार आहे.
सांडलेले पाणी पुन्हा भरता येत नाही. देव क्षमाशील आहे हे तुम्ही
जाणता. स्वसंरक्षणासाठी पळालेल्याच्या बाबतीतही देवाची काही
योजना असते. देव त्याला आपल्यापासून पळायला लावत नाही. 15

स्वामी, हेच सांगायला मी येथपयर्ंत आले. लोकांमुळे मी भयभीत झाले
होते. मी मनाशी म्हणाले, ‘राजाशी मी बोलेन. कदािचत् तोच मला मदत
करील. 16 तो माझे ऐकून घेईल. मला आिण माझ्या मुलाला मारायला
िनघालेल्या माणसापासून माझा बचाव करील. देवाने आपल्याला जे
िदले त्यापासून हा माणूस आम्हाला वंिचत करू पाहात आहे.’ 17

स्वामी, तुमच्या शब्दांनी मला िदलासा िमळेल हे मी जाणून होते. कारण
तुम्ही देवदतूासारखेच आहात. बरवेाईट तुम्ही जाणता. आिण देव
परमेश्वराची तुम्हाला साथ आहे.”

18 राजा दावीद त्या बाईला म्हणाला, “आता मी िवचारतो त्याचे
उत्तर दे. माझ्यापासून काही लपवून ठेवू नकोस.”
ती म्हणाली, “माझेस्वामी, िवचारा.”
19 राजा म्हणाला, “तुला हे सवर् बोलायला यवाबाने सांिगतले का?”
ती म्हणाली, “होय महाराज तुमचे सेवक यवाब यांनीच मला हे सवर्

बोलायला सांिगतले. 20 अिलप्तपणे सवर् गोष्टी न्याहाळता याव्यात
म्हणूनच, स्वरुप बदलून सांगायची यकु्ती यवाबाने केली. तुम्ही देवदतूा
सारखेच चाणाक्ष आहात. तुम्हाला या पृथ्वीवरील सवर् घटना
समजतात.”

अबशालोमअबशालोम यरुशलयरुशलेेमलामला परततोपरततो

21 राजा यवाबाला म्हणाला, “माझे वचन मी खर ेकरीन, आता
अबशालोमला परत आणा.”

22 यवाबाने राजाला वाकून अिभवादन केले. राजाचे अभीष्ट िंचतून तो
म्हणाला, “तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न आहात हे मी जाणतो. माझी िवनतंी
तुम्ही मान्य केलीत यावरून मी ताडले.”

23 मग यवाब गशूर येथे गेला आिण अबशालोमला यरुशलेमला घेऊन
आला. 24 पण राजा दावीद म्हणाला, “अबशालोमला त्याच्या घरी
जाऊ दे. त्याला मला भेटता मात्र येणार नाही.” तेव्हा राजाचे तोंड न
पाहताच अबशालोम आपल्या घरी परतला.

25 अबशालोमच्या देखणेपणाची लोक तोंड भरुन प्रशसंा करत होते.
इस्राएलमध्ये त्याचा रुपाला तोड नव्हती. त्याचा देह नखिशखान्त
िनदोर्ष, िनतळ होता. 26 दरवषार्च्या अखेरीस अबशालोम आपल्या
माथ्यावरील केस कापून त्याचे वजन करीत असे. ते पाच पौंड भरत. 27

त्याला तीन मुलगे आिण एक मुलगी होती. या मुलीचे नाव तामार होते.
तामार िदसायला संुदर होती.

अबशालोमअबशालोम यवाबालायवाबाला भभेेटायलाटायला बोलावण्याचीबोलावण्याची सक्तीसक्ती करतोकरतो

28 यरुशलेम मध्ये अबशालोम पूणर् दोन वषेर् रािहला. पण त्या
कालावधीत राजा दावीदाला मात्र तो एकदाही भेटू शकला नाही. 29

तेव्हा अबशालोमने यवाबाकडे आपल्या सेवकाला पाठवले. आपली
राजाशी भेट घडवून आणावी असा िनरोप दतूांकरवी यवाबाला िदला.
पण यवाब अबशालोमकडे आला नाही. अबशालोमने त्याला पुन्हा
बोलावणे पाठवले तरीही तो येईना.

30 तेव्हा मात्र अबशालोम आपल्या सेवकांना म्हणाला, “माझ्या
शेताला लागूनच यवाबाचे शेत आहे. त्यात जवाचे पीक आले आहे ते
पेटवून द्या”
अबशालोमच्या सेवकांनी त्याप्रमाणे यवाबाच्या शेतात आग लावली.

31 तेव्हा यवाब उठून अबशालोमकडे आला आिण त्याला म्हणाला
“तुझ्या सेवकांनी माझ्या शेतात जाळपोळ का केली?”

32 अबशालोम यवाबाला म्हणाला, “मी िनरोप पाठवून तुला बोलावणे
धाडले होते. तुला मी राजाकडे पाठवणार होतो. गशूरहून त्याने मला का
बोलावले ते मी तुला त्याला िवचारायला सांगणार होतो. मी त्याचे दशर्न
घेऊ शकत नसेन तर गशूरहून मी इथे येण्यात काय मतलब? तेव्हा मला
त्याला भेटू दे. माझा काही अपराध असला तर त्याने मला खशुाल
मारून टाकावे.”

अबशालोमचीअबशालोमची राजाराजा दावीदाशीदावीदाशी भभेेटट
33 तेव्हा यवाब राजाकडे आला आिण त्याने अबशालोमचे मनोगत

राजाला सांिगतले. राजाने अबशालोमला बोलावले. अबशालोम आला.
त्याने राजाला वाकून अिभवादन केले. राजाने त्याचे चंुबन घेतले.

अबशालोमचीअबशालोमची अनअनेेकांशीकांशी ममैतै्रीत्री

यानतंर अबशालोमने स्वतःसाठी रथ आिण घोड्यांची
तजवीज केली. तो रथातून जात असताना पन्नास जणांचा
ताफा त्याच्यापुढे धावत असे. 2 रोज लौकर ऊठून

सकाळीच तो वेशीपाशी जाई आपल्या अडचणी घेऊन िनवाड्यासाठी
राजाकडे जायला िनघालेल्या लोकांना भेटून त्यांच्याशी बोले. चौकशी
करुन तो िवचारी, “तू कोणत्या शहरातून आलास?” तो सांगत असे. “मी
इस्राएलच्या अमुक अमुक वंशातला” 3 तेव्हा अबशालोम म्हणे, “तुमचे
म्हणणे खर ेआहे, पण राजा तुमच्या अडचणीत लक्ष घालणार नाही.”

4 अबशालोम पुढे म्हणे, “मला कोणी येथे न्यायाधीश म्हणून नेमले
तर िकती बर ेहोईल. तसे झाले तर िफयार्द घेऊन येणाऱ्या प्रत्येकाला मी
मदत करु शकेन. यांच्या प्रकरणांना मी न्याय देऊ शकेन.”

5 अशावेळी कोणी त्याच्याजवळ येऊन त्याला आिभवादन करु
लागला तर अबशालोम त्या माणसाला िमत्रासारखी वागणूक देई.
आपला हात पुढे करुन तो त्याला स्पशर् करी. त्याचे चंुबन घेई. 6 राजा
दावीदाकडे न्याय मागण्यासाठी आलेल्या सवर् इस्राएलांना तो असेच
वागवी. असे वागून त्याने सवर् इस्राएलांची मने िंजकली.

दावीदाचदावीदाचेे राज्यराज्य हस्तगतहस्तगत करण्याचीकरण्याची अबशालोमचीअबशालोमची योजनायोजना

7 पुढे चार वषार्नी अबशालोम राजा दावीदाला म्हणाला, “हेब्रोनमध्ये
मी परमेश्वराला नवस बोललो होतो. तो फेडण्यासाठी मला जाऊ दे. 8

अराममधील गशूर येथे राहात असताना मी तो बोललो होतो. परमेश्वराने
मला पुन्हा यरुशलेमला नेले तर मी परमेश्वराच्या िविशष्ट सेवेला वाहून
घेईन असे मी बोललो होतो”

9 तेव्हा राजा दावीदाने त्याला िनिश्चंत होऊन जाण्यास सांिगतले.
अबशालोम हेब्रोन येथे आला. 10 पण त्याने इस्राएलच्या सवर्

वंशामध्ये हेर पाठवून लोकांना कळवले, “रणिंशग फंुकल्याचे ऐकल्यावर
‘अबशालोम हेब्रोनचा राजा झाला आहे’ असा तुम्ही घोष करा.”

11 अबशालोमने स्वतःबरोबर दोनशे माणसे घेतली. यरुशलेम सोडून
ती त्याच्या बरोबर िनघाली. पण त्यांना त्याच्या बेताची कल्पना नव्हती.
12 अिहथोफेल हा तेव्हा दावीदाचा एक सल्लागार होता. हा िगलो या
गावाचा होता. यज्ञ करत असताना अबशालोमने अिहथोफेलला िगलोहून
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बोलावून घेतले. सवर् काही अबशालोमच्या योजने प्रमाणे सुरळीत चालले
होते. त्याला अिधकािधक पािंठबा िमळत होता.

अबशालोमच्याअबशालोमच्या बबेेताचाताचा राजालाराजाला सुगावासुगावा लागतोलागतो

13 एकाने दावीदाकडे येऊन वतर्मान सांिगतले की इस्राएलच्या
लोकांचा कल अबशालोमकडे झुकत आहे.

14 तेव्हा यरुशलेममध्ये आपल्या भोवती असलेल्या सवर् सेवकांना
दावीद म्हणाला, “आता आपण पळ काढला पािहजे. आपण येथून
िनसटलो नाही तर अबशालोमच्या तावडीत सापडू. त्याने पकडायच्या
आतच आपण तातडीने िनघून जाऊ. नाही तर तो आपल्यापकैी
कोणालाही िशल्लक ठेवणार नाही. यरुशलेमच्या लोकांना तो मारून
टाकेल.”

15 तेव्हा राजाचे सेवक त्याला म्हणाले, “तुम्ही म्हणाल ते करायला
आम्ही तयार आहोत.”

दावीददावीद आपल्याआपल्या लोकांसहलोकांसह िनसटतोिनसटतो

16 आपल्या कुटंुबातील सवार्ंसह राजा बाहेर पडला. आपल्या दहा
उपपत्न्यांना त्याने घराचे रक्षण करायला म्हणून मागे ठेवले. 17 राजा
आिण त्याच्यामागोमाग सवर् लोक िनघून गेले. अगदी शेवटच्या घरापाशी
ते थांबले 18 त्याचे सवर् सेवक तसेच एकूणएक करथी, पलेथी आिण
(सहाशे िगत्ती) राजामागोमाग चालत गेले.

19 गथ येथील इत्तयला राजा म्हणाला, “तू ही आमच्याबरोबर
कशाला येतोस? मागे िफर आिण नवीन राजा अबशालोम याला साथ दे.
तू परकाच आहेस ही तुझी माय भूमी नव्हे. 20 तू कालच येऊन मला
िमळालास. आम्ही वाट फुटेल ितकडे जाणार. तू कशाला भटकंत
िफरतोस? तेव्हा तुझ्या बांधवांसह परत िफर. तुला प्रेमाची आिण
न्यायाची वागणूक िमळो.”

21 पण इत्तय राजाला म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ, तुम्ही िजवंत
असेपयर्ंत मी तुमची साथ सोडणार नाही. आता जगणे, मरणे
तुमच्याबरोबरच.”

22 दावीद इत्तयला म्हणाला, “मग चल तर िकद्रोन ओहोळा पलीकडे
आपण जाऊ.”
तेव्हा इत्तय आपल्या बरोबरच्या सवर् मुला-माणसांसह िकद्रोन ओहोळा

पलीकडे गेला. 23 सवर् लोक मोठ्याने आकांत करत होते. राजाने ही
िकद्रोन झरा ओलांडला. मग सवर् जण वाळवंटाकडे िनघाले. 24 सादोक
आिण त्याच्या बरोबरचे सवर् लेवी देवाचा करारकोश घेऊन िनघाले होते.
त्यांनी देवाचा पिवत्रकोश खाली ठेवला. यरुशलेममधून सवर् लोक बाहेर
पडेपयर्ंत अब्याथार कोशाजवळ उभा राहून प्राथर्ना म्हणत होता.

25 राजा दावीद सादोकला म्हणाला, “हा देवाचा पिवत्र कोश
यरुशलेमला परत घेऊन जा. परमेश्वराची कृपा असेल तर तो मला पुन्हा
येथे आणेल. यरुशलेम आिण हे त्याचे मिंदर मला पुन्हा पाहता येईल.
26 पण तो माझ्यावर प्रसन्न नसेल तर त्याच्या मनात असेल ते माझे
होईल.”

27 पुढे राजा सादोक याजकाला म्हणाला, “तू द्रष्टा आहेस तू सुखरुप
नगरात परत जा. तुझा मुलगा अहीमास आिण अब्याथारचा मुलगा
योनाथान यांनाही घेऊन जा. 28 हा प्रदेश ओलांडून वाळवंट लागते
त्यािठकाणी मी तुझा संदेश येईपयर्ंत थांबतो.”

29 तेव्हा देवाचा पिवत्र करारकोश घेऊन सादोक आिण अब्याथार
यरुशलेमला परतले आिण ितथेच रािहले.

दावीदाचदावीदाचेे अिहथोफअिहथोफेेलल िवरुद्धिवरुद्ध गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

30 दावीद शोक करत जतैूनच्या डोंगरावर गेला. मस्तक झाकून,
अनवाणी तो चालत रािहला. त्याच्याबरोबरच्या लोकांनीही त्याचे
अनुकरण केले. तेही रडत होते.

31 एकाने दावीदाला सांिगतले, “अिहथोफेल हा अबशालोम बरोबर
कारस्थाने करणाऱ्यांपकैी आहे.” तेव्हा दावीदाने देवाची करुणा भाकली.
तो म्हणाला, “परमेश्वरा, अिहथोफेलचा सल्ला िनष्फळ ठरु दे.” 32

दावीद डोंगरमाथ्यावर पोहोंचला. येथे तो अनेकदा देवाची आराधना

करत असे त्या वेळी हूशय अकीर् त्याला भेटायला आला. त्याचा अगंरखा
फाटलेला होता, त्याने डोक्यात माती घालून घेतलेली होती.

33 दावीद हूशयला म्हणाला, “तू माझ्याबरोबर आलास तर एवढे
लोक आहेत त्यात आणखी तुझा भार. 34 पण तू यरुशलेमला परतलास
तर अिहथोफेलची मसलत तू धुळीला िमलवू शकशील. अबशालोमला
सांग, ‘महाराज, मी तुमचा दास आहे. मी तुमच्या वडीलांच्या सेवेत होतो.
पण आता तुमची सेवा करीन.’ 35 सादोक आिण अब्याथार हे याजक
तुझ्याबरोबर असतील. राजाच्या घरी जे ऐकशील ते सगळे त्यांच्या
कानावर घालत जा. 36 सादोकचा मुलगा अहीमास आिण अब्याथारचा
योनाथान हे ही त्यांच्या बरोबर आहेत. त्यांच्या माफर् त तू मला खबर
कळवत जा.”

37 तेव्हा दावीदाचा िमत्र हुशय नगरात परतला. अबशालोम ही
यरुशलेममध्ये आला.

सीबासीबा दावीदालादावीदाला भभेेटतोटतो

जतैूनच्या डोंगरमाथ्याच्या थोडे पुढे गेल्यावर,
मफीबोशेथाचा सेवक सीबा दावीदाला भेटला. सीबाजवळ
खोगीर घातलेली दोन गाढवे होती. दोनशे पाव, िकसिमसाचे

शभंर घड, अिंजरांच्या शभंर ढेपा आिण द्राक्षारसाचा बुधला एवढे सामान
गाढवांवर लादलेले होते. 2 राजा दावीदाने “हे सवर् कशासाठी?” म्हणून
सीबाला िवचारले
सीबा म्हणाला, “राजाच्या कुटंुिबयांना बसण्यासाठी म्हणून ही गाढवे

आहेत. पाव आिण फळे नोकरांना खाण्यासाठी आिण वाळवंटात चालून
थकलेल्यांसाठी हा द्राक्षारस आहे.”

3 राजाने त्याला मिफबोशेथाचा ठावािठकाणा िवचारला.
सीबाने सांिगतले, “मिफबोशेथ यरुशलेममध्येच आहे. कारण ‘आता

माझ्या आजोबांचे राज्य मला इस्राएली परत देतील’ असे त्याला वाटते.”
4 तेव्हा राजा सीबाला म्हणाला, “ठीक आहे, जे जे मिफबोशेथच्या

मालकीचे होते ते मी आता तुला देत आहे.”
सीबा म्हणाला, “मी आपल्या पाया पडतो. मी तुम्हाला आनदं देण्यास

समथर् होईन अशी मी आशा करतो.”

िशमीिशमी दावीदालादावीदाला शापशाप ददेेतोतो
5 पुढे दावीद बहूरीमला आला. तेव्हा शौलाच्या घराण्यातील एकजण

बाहेर आला. हा गेराचा मुलगा िशमी. तो दावीदाला पुन्हा पुन्हा
िशव्याशाप देत चालला होता.

6 त्याने दावीदावर आिण त्याच्या सेवकांवर दगडफेक करायला
सुरवात केली. पण इतर लोकांनी आिण सिैनकांनी चहूकडून दावीदाला
वेढा घातला. 7 िशमी दािवदला शाप देतच होता, “चालता हो, तोंड
काळं कर इथून. तू खूनी आहेस! 8 देव तुला शासन करीत आहे. कारण
शौलाच्या घरातील लोकांना तू मारलेस. त्याचे राज्य बळकावलेस. पण
ते राज्य परमेश्वराने तुझा मुलगा अबशालोम याच्या हवाली केले आहे.
तुझे आता हाल होत आहेत कारण तू खनुी आहेस.”

9 सरुवेचा मुलगा अबीशय राजाला म्हणाला, “या मेलेल्या
कुत्र्यासारख्या नगण्य माणसाने तुम्हाला िशव्याशाप द्यावेत म्हणजे काय?
स्वामी, मला त्याचा िशरच्छेद करु द्या.”

10 पण राजा त्याला म्हणाला, “सरुवेच्या मुलानो, मी काय करु?
िशमी मला शाप देत आहे. पण परमेश्वरानेच त्याला तसे करायला
सांिगतले आहे.” 11 अबीशयला आिण इतर सवर् सेवकांना राजा पुढे
म्हणाला, “माझा पोटचा मुलगा अबशालोमच माझ्या िजवावर उठला
आहे. बन्यामीनच्या वंशातील या िशमीला तर मला मारायचा हक्कच आहे.
त्याला हवे ते म्हणू द्या. देवानेच त्याला तशी बुध्दी िदली आहे. 12

माझ्याबाबतीत घडणार ेहे अन्याय कदािचत् परमेश्वर पाहील आिण
िशमीच्या या िशव्याशापाच्या बदल्यात उद्या तो माझे भलेच करील.”

13 दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे लोक मग आपल्या वाटेने तसेच
पुढे गेले. िशमी त्यांच्या मागोमाग जात रािहला. डोंगराच्या कडेने तो
दसुऱ्या बाजूने जात होता. तो दािवदाबद्दल खूप वाईट गोष्टी बोलत होता.
दावीदावर तो दगड आिण मातीही फेकत होता.
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14 राजा दावीद आिण बरोबरचे सवर् लोक यादेर्न नदीजवळ आले.
दमल्यामुळे ते तेथे िवश्रांतीला थांबले. म्हणून त्यांनी िवसावा घेतला व ते
ताजेतवाने झाले.

15 अबशालोम, अिहथोफेल आिण इस्राएलचे सवर् लोक यरुशलेम
येथे आले. 16 दावीदाचा िमत्र हूशय अकीर् अबशालोमकडे आला आिण
त्याने अबशालोमची स्तुती केली. तो म्हणाला, “राजा िचराय ुहोवो, राजा
िचराय ुहोवो.”

17 अबशालोम त्याला म्हणाला, “तू आपल्या िमत्राची, दावीदाची
साथ का सोडलीस? तुही त्याच्याबरोबर यरुशलेम का सोडले नाहीस?”

18 हूशय म्हणाला, “परमेश्वर ज्याची िनवड करले त्याला माझा
पािंठबा आहे. या आिण इस्राएल लोकांनी आपली िनवड केली आहे.
म्हणून मी तुमच्या बाजूचा आहे. 19 पूवीर् मी तुमच्या वडीलांच्या सेवेत
होतो. आता त्यांच्या मुलाची सेवा केली पािहजे. मी तुमची सेवा करीन.”

अबशालोमअबशालोम अहीथोफअहीथोफेेलचालचा सल्लासल्ला मागतोमागतो

20 अबशालोमने अिहथोफेलला िवचारले “आम्ही काय करावे ते
सांग.”

21 अिहथोफेल त्याला म्हणाला, “घराची राखण करायला तुझ्या
वडीलांनी त्यांच्या दासी येथेच ठेवल्या आहेत. त्यांच्याशी तू संबधं ठेव
मग तुझ्या वडीलांना तुझा ितरस्कार वाटतो ही गोष्ट सवर् इस्राएलांमध्ये
पसरले. त्यामुळे त्या सवार्ंचा तुला पाठींबा िमळेल.”

22 मग सवार्ंनी घराच्या धाब्यावर अबशालोमसाठी राहुटी ठोकली.
अबशालोमने आपल्या वडीलांच्या दासींशी लैंिगक संबधं ठेवले. ही गोष्ट
सवर् इस्राएलांनी पािहली. 23 अिहथोफेलचा सल्ला दावीद आिण
अबशालोम या दोघांनाही उपयोगी पडला. लोकांना त्याचे म्हणणे
देवाच्या शब्दा इतके महत्वाचे वाटले.

अहीथोफअहीथोफेेलचालचा दावीददावीद िवषयीिवषयी सल्लासल्ला

िशवाय अिहथोफेलने अबशालोमला सांिगतले, “मला आता
बाराहजार माणसांची िनवड करु दे म्हणजे आज रात्रीच मी
दावीदाचा पाठलाग करतो. 2 तो थकला भागलेला

असताना, भयभीत झालेला असतानाच मी त्याला पकडीन. हे पाहून
त्याचे लोक पळ काढतील फक्त राजा दावीदाचा मी वध करीन. 3

बाकीच्यांना तुझ्या समक्ष हजर करीन. तो मेल्याची खात्री झाली की
सगळे लोक िबनतक्रार परत येतील.”

4 अबशालोम आिण इस्राएलमधील सवर् वडीलधारी मडंळी यांना हा
बेत पसंत पडला. 5 पण तरीसुध्दा अबशालोम म्हणाला, “हूशय अकीर्
यालाही बोलावून घ्या. त्याचे म्हणणेही मला ऐकून घ्यायचे आहे.”

हहूूशयशय अहीथोफअहीथोफेेलचालचा सल्लासल्ला धुडकावतोधुडकावतो

6 मग हूशय अबशालोमकडे आला. अबशालोम त्याला म्हणाला,
“अिहथोफेलची योजना अशी अशी आहे. तुला त्यावर काय वाटते? तसे
करावे की नाही ते सांग.”

7 हूशय अबशालोमला म्हणाला, “अिहथोफेलचा सल्ला आत्ता या
घटकेला तरी रास्त नाही.” 8 तो पुढे म्हणाला, “तुमचे वडील आिण
त्यांच्या बाजूचे लोक चांगले बळकट आहेत हे तुम्ही जाणताच. त्यातून ते
आत्ता िपल्लं िहरावून नेलेल्या रानातल्या अस्वला सारखे िचडलेले
आहेत. तुमचे वडील एक कुशल योद्धा आहेत. ते भरवस्तीत रात्रभर
मुक्काम करणार नाहीत. 9 एखाद्या गुहेत िंकवा िनजर्न िठकाणी ते
कदािचत् गेले सुध्दा असतील त्यांना तुमच्या लोकांवर आधी हल्ला केला
तर लोक ते ऐकून म्हणतील, ‘अबशालोमचे लोक हरत चाललेले िदसत
आहेत.’ 10 मग तर िंसहासारख्या शूरलोकांचेही धयैर् खचेल. कारण
तुमचे वडील पराक्रमी आहेत आिण त्यांच्या बाजूची माणसे शूर आहेत हे
सवर्च इस्राएल लोकांना ठाऊक आहे.

11 “तेव्हा मी असे सुचवतो. तुम्ही दानपासून बरैशेबापयर्ंत समस्त
इस्राएल लोकांना एकत्र आणा. म्हणजे वाळवंटाप्रमाणे िवशाल सनै्य
तयार होईल मग तुम्ही स्वतःयधु्दात उतरा. 12 दावीद जेथे लपला
असेल तेथून आम्ही त्याला धरून आणू. जिमनीवर दव पडावे तसे
आम्ही त्याच्यावर तुटून पडू. दावीदाला त्याच्या बरोबरच्या माणसांसिहत

आम्ही ठार करु. कुणालाही सोडणार नाही. 13 पण दावीदाने एखाद्या
नगरात आश्रय घेतलेला असेल तर दोरखडं आणून आम्ही सवर् इस्राएल
लोकाचे ते नगर ओढून दरीत ढकलू. मग एक धोंडासुध्दा त्यािठकाणी
िशल्लक राहणार नाही.”

14 अबशालोम आिण सवर् इस्राएल लोक म्हणाले, “अिहथोफेलपेक्षा
हूशय अकीर्चा सल्ला शे्रयस्कर आहे.” म्हणून तो सवार्ंना पसंत पडला
कारण ती परमेश्वराची योजनाच होती. अबशालोमला अद्दल घडावी
म्हणून अिहथोफेलचा चांगला सल्ला थोपवून कुचकामी ठरवण्याचा तो
परमेश्वराचा बेत होता. अशा प्रकार ेतो अबशालोमला अद्दल घडवणार
होता.

हहूूशयचाशयचा दावीदालादावीदाला सावधिगरीचासावधिगरीचा इशाराइशारा

15 हूशयने हे सवर् सादोक आिण अब्याथार या याजकांच्या कानावर
घातले. अबशालोम आिण इस्राएलमधील वडील मडंळी यांना
अिहथोफेलने जे सुचवले ते हूशयने या दोघांना सांिगतले. तसेच आपण
काय सुचवले तेही सािवस्तर सांिगतले. हूशय म्हणाला, 16 “आता त्वरा
करा ताबडतोब दावीदा कडे िनरोप जाऊ द्या. नदीच्या उताराजवळ राहू
नका असे त्यांना सांगा. ताबडतोब यादेर्न नदी ओलांडून जायला सांगा
म्हणजे ते आिण त्यांच्या बरोबरची माणसे पकडली जाणार नाहीत.”

17 योनाथान आिण अहीमास ही याजकांची मुले एन-रोगेल येथे
थांबली. त्यांना गावात िशरताना कुणी पाहू नये म्हणून एक दासी त्यांच्या
कडे आली. ितने त्यांना िनरोप सांिगतला तो त्यांनी राजा दावीदाकडे
पोचवला.

18 पण एका मुलाने योनाथान आिण अहीमास यांना पािहलेच. हे
अबशालोमला सांगायला तो धावत िनघाला. योनाथान आिण अहीमास
तेथून चटकन् िनघाले. ते बहूरीम येथे एकाच्या घरी पोचले. त्याच्या
घराच्या अगंणात एक िवहीर होती. त्यात उतरुन ते लपले. 19 त्या
माणसाच्या बायकोने आडावर एक चादर पसरुन वर धान्य ओतले.
त्यामुळे ितथे धान्याची रास आहे असे िदसू लागले. तेव्हा ितथे योनाथान
आिण अहीमास लपले असतील अशी शकंाही कोणाला आली नाही. 20

अबशालोमकडचे नोकर त्या घरातल्या बाईकडे आले. त्यांनी योनाथान
आिण अहीमासचा ठावािठकाणा िवचारला.
ते थोड्या वेळापूवीर्च ओहळ ओलांडून गेल्याचे ितने त्यांना सांिगतले.
मग अबशालोमचे ते नोकर योनाथान आिण अहीमास यांच्या शोधाथर्

िनघाले. पण ते कुठेच न सापडल्यामुळे हे नोकर यरुशलेमला परत गेले.
21 इकडे अबशालोमचे नोकर िनघून जातात, तो योनाथान आिण

अहीमास िविहरीतून बाहेर पडले. तडक राजा दावीदाकडे जाऊन ते
त्याला म्हणाले, “असाल तसे िनघा आिण नदी ओलांडून पलीकडे जा.
अिहथोफेलने तुमच्यािवरुध्द असे असे सांिगतले आहे.”

22 तेव्हा दावीदाने आपल्या बरोबरच्या लोकांसह यादेर्न नदी
ओलांडली. सूयर् वर यायच्या आत सवर्जण पलीकडे पोहोंचले होते.

अहीथोफअहीथोफेेलचीलची आत्महत्याआत्महत्या

23 इस्राएल लोकांनी आपला सल्ला मानला नाही हे अिहथोफेलच्या
लक्षात आले. त्याने गाढवावर खोगीर टाकले आिण आपल्या गावाकडे
प्रयाण केले. घरच्यांची पुढली तरतूद केली आिण स्वतःला फास लावून
घेतला. त्याच्या मृत्यूनतंर लोकांनी त्याचे त्याच्या वडीलांच्या कबरीतच
दफन केले.

अबशालोमअबशालोम यादयादेर्ेर्नन पारपार करतोकरतो

24 दावीद महनाइम येथे आला. अबशालोमने सवर् इस्राएलींसमवेत
यादेर्न नदी ओलांडली. 25 अबशालोमने अमासा याला सेनापती केले.
यवाबाची जागा अमासाने घेतली. अमासा इस्राएली इथ्राचा मुलगा.
अमासाची आई अबीगल. सरुवेची बहीण नाहाश िहची ही अबीगल
मुलगी. (सरुवे यवाबाची आई.) 26 अबशालोम आिण त्याच्या बरोबरचे
इस्राएल लोक यांनी िगलाद प्रांतात मुक्काम केला.

2 शमुवेल 16:14 207 2 शमुवेल 17:26
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शोबीशोबी, माखीरमाखीर आिणआिण बिर्जल्लयबिर्जल्लय

27 दावीद महनाइम येथे आला. शोबी, माखीर आिण बिर्जल्ल्य तेथेच
होते. (नाहाशचा मुलगा शोबी हा अम्मोन्यांच्या राब्बा नगरातला होता.
अम्मीएलचा मुलगा माखीर हा लो-दबार मधील तर बिर्जल्ल्य
िगलादमधील रोगलीमचा होता.) 28 ते म्हणाले, “हे वाळवंटातील लोक
थकले भागलेले आिण तहानलेले भुकेलेले असे आहेत.” त्यांनी दावीद
आिण इतर सवर् जणांसाठी बरचेसे खायचे प्यायचे पदाथर् आणले. तसेच
िबछाने, भांडीकंुडी सुध्दा ते घेऊन आले. गहू जव, कणीक, हुरडा, शेंगा,
डाळी, वटाणे, मध, लोणी मेंढर ेतसेच गाईच्या दधुाचे पनीर याही वस्तू
त्यांनी आणल्या.

दावीदाचीदावीदाची ययुधु्दाचीध्दाची तयारीतयारी

दावीदाने आपल्या बरोबरच्या लोकांची िशरगणती केली.
मग, शभंर-शभंर, हजार हजार माणसांवर अिधकारी, सरदार
नेमले. 2 सवार्ंची त्याने तीन गटात िवभागणी केली. यवाब,

अबीशय (यवाबाचा भाऊ आिण सरुवेचा मुलगा) आिण गथ येथील इत्तय
या ितघांना एकेक गटाचे प्रमुख म्हणून नेमले आिण सवार्ंची रवानगी
केली.
तेव्हा राजा दावीद त्यांना म्हणाला, “मी ही तुमच्याबरोबर येतो.”
3 पण लोक म्हणाले, “नाही, तुम्ही आमच्याबरोबर येता कामा नये.

कारण आम्ही यधु्दातून पळ काढला िंकवा आमच्यातले िनम्मे लोक या
लढाईत कामी आले तरी अबशालोमच्या लोकांना त्याची िफकीर नाही.
पण तुम्ही एकटे आम्हा दहाहजारांच्या िठकाणी आहात. तेव्हा तुम्ही
शहरात राहावे हे बर.े िशवाय गरज पडली तर तुम्ही आमच्या मदतीला
यालच.”

4 तेव्हा राजा लोकांना म्हणाला, “मी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे करीन.”
राजा मग वेशीपाशी उभा रािहला. सनै्य बाहेर पडले, शभंर आिण

हजाराच्या गटात ते िनघाले.
5 यवाब, अबीशय आिण इत्तय यांना राजाने आज्ञा िदली, “माझ्या

साठी एक करा. अबशालोमशी सौम्यपणाने वागा.” राजाची ही आज्ञा
सवार्ंच्या कानावर गेली.

दावीदाच्यादावीदाच्या ससैनै्याकडन्याकडूूनन अबशालोमच्याअबशालोमच्या ससैनै्याचान्याचा पराभवपराभव

6 अबशालोमच्या इस्राएल सनै्यावर दावीदाचे सनै्य चालून गेले.
एफ्राईमच्या अरण्यात ते लढले. 7 दावीदाच्या सनै्याने इस्राएलाचा
पराभव केला. त्यांची वीस हजार माणसे त्यािदवशी मारली गेली. 8

देशभर यधु्द पेटले. त्या िदवशी तलवारीला बळी पडली त्यापेक्षा जास्त
माणसे जगंलामुळे मेली.

9 अबशालोमचा दावीदाच्या अिधकाऱ्यांशी सामना झाला तेव्हा
अबशालोम बसून िनसटायचा प्रयत्न करु लागला. ते खेचर एका मोठ्या
एला वृक्षाच्या खालून जात असताना त्याच्या जाडजूड फांद्यामध्ये
अबशालोमचे डोके अडकले. खेचर िनघून गेले आिण अबशालोम
अधांतरी लोंबकळत रािहला.

10 एकाने हे पािहले आिण यवाबाला सांिगतले, “अबशालोमला मी
एला वृक्षावरून लोंबकळताना पािहले.”

11 यवाब त्या माणसाला म्हणाला, “मग तू त्याचा वध करुन त्याला
जिमनीवर का पाडले नाहीस? मी तुला दहा रौप्यमुदा आिण एक पट्टा
इनाम िदला असता.”

12 तो माणूस म्हणाला, “तुम्ही हजार रौप्यमुद्रा देऊ केल्या असत्या
तरी मी राजकुमाराला इजा पोचू िदली नसती. कारण तुम्ही, अबीशय
आिण इत्तय यांना राजाने केलेला हुकूम आम्ही ऐकला आहे. राजा
म्हणाला होता, ‘लहान अबशालोमला घातपात होणार नाही याची
काळजी घ्या.’ 13 अबशालोमला मी मारले असते तर राजाला ते
समजलेच असते. आिण तुम्ही मला िशक्षा केली असती.”

14 यवाब म्हणाला, “इथे वेळ दवडण्यात काही अथर् नाही.”
अबशालोम अजून िजवंत असून एलावृक्षात अजून तसाच लटकत

होता. यवाबाने तीन भाले घेतले आिण ते अबशालोमवर फेकले. भाले
अबशालोमच्या हृदयातून आरपार गेले. 15 यवाबाजवळ दहा तरुण

सिैनक त्याचे लढाईतील मदतनीस म्हणून होते. त्यांनी भोवती जमून
अबशालोमचा वध केला.

16 यवाबाने रणिंशग फंुकले आिण लोकांना अबशालोमच्या इस्राएली
सनै्याचा पाठलाग थांबवायला सांिगतले. 17 यवाबाच्या माणसांनी
अबशालोमचा मृतदेह अरण्यातील एका खदंकात नेऊन टाकला. वर
दगडांची रास रचून तो खदंक भरुन टाकला.
अबशालोमबरोबर आलेल्या इस्राएलानी पळ काढला आिण ते घरी

परतले.
18 अबशालोमने राजाच्या खोऱ्यात पूवीर्च एक स्तभं उभारलेला

होता. आपले नाव चालवायला मुलगा नाही म्हणून त्याने त्या स्तभंाला
स्वतःचेच नाव िदले होते. आजही तो “अबशालोम स्मृितस्तभं” म्हणून
ओळखला जातो.

यवाबयवाब दावीदाकडदावीदाकडेे हहेे वृत्तवृत्त पाठवतोपाठवतो

19 सादोकचा मुलगा अहीमास यवाबाला म्हणाला, “मला धावत
जाऊन ही बातमी राजाला सांगू दे. परमेश्वराने त्याच्या शत्रूचा िन:पात
केला आहे हे मी त्याला सांगतो.”

20 यवाब त्याला म्हणाला, “आज तुला दावीदाकडे ही बातमी घेऊन
जाता येणार नाही. नतंर जाऊन तू सांग पण आज नको. कारण खदु्द
राजाचा मुलगा मरण पावला आहे.”

21 मग यवाब कूश येथील एकाला म्हणाला, “तू पािहलेस त्याचे
वतर्मान राजाला जाऊन सांग.”
त्या माणसाने यवाबला अिभवादन केले मग तो दावीदाकडे िनघाला.
22 सादोकचा मुलगा अहीमास याने पुन्हा यवाबाकडे िवनवणी केली

“काय होईल ते होईल, पण मलाही त्या कूशीच्या पाठोपाठ धावत जाऊ
दे.”
यवाब म्हणाला, “मुला. तू ही बातमी नेऊन काय करणार? त्यासाठी

काही तुला इनाम िमळायचे नाही.”
23 अहीमास म्हणाला, “त्याची मला पवार् नाही मला जाऊ द्या.”
तेव्हा यवाबाने त्याला परवानगी िदली.
अहीमास मग यादेर्नच्या खोऱ्यातून धावत िनघाला. त्याने त्या कूशीला

मागे टाकले.

दावीददावीद बातमीबातमी ऐकतोऐकतो

24 राजा वेशीच्या दोन दरवाजांमध्येच बसला होता. तेव्हा पहारकेरी
तटबदंीवरील छपरावर चढला. त्याने इकडे ितकडे पािहले तेव्हा त्याला
एक माणूस धावत येताना िदसला. 25 पहारकेऱ्याने हे राजाला ओरडून
मोठ्याने सांिगतले.
राजा दावीद म्हणाला, “तो एकटाच असेल तर त्याचा अथर् तो

काहीतरी बातमी घेऊन येत आहे.”
धावता धावता तो माणूस शहराच्या जवळ येऊन पोचतोय तोच 26

पहारकेऱ्याने आणखी एकाला धावत येताना पािहले. पहारकेरी
द्वाररक्षकाला म्हणाला, “तो पाहा, आणखी एक माणूस एकटाच धावत
येतोय.”
तेव्हा राजा म्हणाला, “तो ही बातमी आणतोय.”
27 पहारकेरी म्हणाला, “पिहल्याचे धावणे मला सादोकचा मुलगा

अहीमास याच्यासारखे वाटते.”
राजा म्हणाला, “अहीमास चांगला गृहस्थ आहे. त्याच्याजवळ

चांगलीच बातमी असणार”
28 अहीमासने “सवर् कुशाल असो” असे म्हणून राजाला वाकून

अिभवादन केले. पुढे तो म्हणाला, “देव परमेश्वराला धन्यवाद द्या.
धनीस्वामी, तुमच्यािवरुध्द ज्यांनी उठाव केला त्यांना परमेश्वराने पराभूत
केले आहे.”

29 राजाने िवचारले, “अबशालोमचे कुशल आहे ना?”
अहीमास म्हणाला, “यवाबाने मला पाठवले तेव्हा मोठी धांदल

उडालेली िदसलेली, पण ती कशाबद्दल हे मला कळले नाही.”
30 राजाने मग त्याला बाजूला उभे राहून थांबायला सांिगतले.

अहीमास त्याप्रमाणे पलीकडे झाला आिण थांबला.
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31 मग तो कूशी आला तो म्हणाला, “माझ्या स्वामीसाठी ही बातमी
आहे. तुमच्या िवरुद्ध पक्षाच्या लोकांना परमेश्वराने चांगली अद्दल
घडवली.”

32 राजाने त्याला िवचारले, “अबशालोम ठीक आहे ना?”
त्यावर कूशीने सांिगतले, “तुमचे शत्रू आिण तुमच्या वाईटावर असलेले

लोक या सगळ्यांची त्या तरुण माणसा सारखीच (अबशालोमसारखी)
गत होवो.”

33 (यावरुन अबशालोम मरण पावला हे राजाला उमगले) तो फार
शोकाकुल झाला. वेशीवर बांधलेल्या खोलीत तो गेला. तेथे त्याला रडू
कोसळले. आपल्या दालनात जाताना तो म्हणाला, “अबशालोम, माझ्या
मुला, तुझ्या ऐवजी मीच मरायला हवे होते र ेपोरा!”

यवाबयवाब दावीदालादावीदाला खडसावतोखडसावतो

लोकांनी ही बातमी यवाबाला सांिगतली. ते त्याला म्हणाले,
“राजा अबशालोमसाठी शोक करत आहे. तो फार द:ुखात
आहे.” 2 दावीदाच्या सनै्याने त्या िदवशीची लढाई िंजकली

होती. पण लोकांसाठी मात्र तो द:ुखाचा िदवस ठरला. राजा आपल्या
मुलाच्या मृत्यूमुळे द:ुखात आहे हे ऐकून लोक फार िखन्न झाले.

3 ते शांतपणे नगरात परतले. यधु्दात पराभूत होऊन ितथून पळ
काढलेल्या लोकांप्रमाणे ते िदसत होते. 4 राजा आपला चेहरा झाकून
घेऊन आपला मुलगा अबशालोम याच्या नावाने “अर ेमाझ्या मुला
अबशालोम” असा मोठ्याने आक्रोश करत होता.

5 यवाब राजाच्या िनवासस्थानी आला आिण त्याला म्हणाला,
“आपल्या सेवकांना तू आज मान खाली घालायला लावली आहेस.
तुझ्या सेवकांनी तुझा जीव वाचवला. तुझी मुले, मुली, बायका दासी यांचे
प्राण वाचवले. 6 ज्यांनी तुझा द्वेष केला त्यांच्यावर तू प्रेम दाखवतो
आहेस आिण ज्यांनी तुझ्यावर लोभ केला त्यांना तू दरू सारतो आहेस.
तुझी माणसे, तुझे सेवक यांना तुझ्या दृष्टीने काही िंकमत नाही हे तुझ्या
वागण्यावरुन स्पष्ट झाले आहे. आज अबशालोम जगला असता आिण
आम्ही सवर् मेलो असतो तर तुला फार आनदं झाला असता असे िदसते.
7 आता ऊठ आिण आपल्या सेवकांशी बोल. त्यांना प्रोत्साहन दे.
आत्ताच उठून तू हे ताबडतोब केले नाहीस तर आज रात्रीपयर्ंत तुझ्या
बाजूला एकही माणूस उरणार नाही याची मी परमेश्वरासमक्ष ग्वाही देतो
आिण हा तुझ्या बालपणापासूनच्या आयषु्यातला सवार्त मोठा आघात
असेल.”

8 तेव्हा राजा उठून वेशीपाशी गेला. राजा तेथे आल्याची खबर सवर्त्र
पसरली. तेव्हा सवर् जण राजाच्या दशर्नाला जमले.

दावीददावीद पुन्हापुन्हा राजाराजा होतोहोतो

अबशालोमला पािंठबा देणार ेसवर् इस्राएल लोक आपापल्या िठकाणी
पळून गेले होते. 9 इस्राएलच्या सवर् घराण्यातील लोक आता बोलू
लागले “पिलष्टी आिण आपले इतर शत्रू यांच्यापासून राजा दावीदाने
आपल्याला संरक्षण िदले. पण तो अबशालोमपासून पळून गेला. 10

म्हणून अबशालोमची आपण राज्य करण्यासाठी िनवड केली. पण तो
आता लढाईत मरण पावला आहे. तेव्हा आपण आता पुन्हा दावीदाला
राजा करु.”

11 सादोक आिण अब्याथार या याजकांना राजा दावीदाने िनरोप
पाठवला, “यहूदातील वडीलधाऱ्यांशी बोला. त्यांना सांगा, राजा
दावीदाला गादीवर आणायला तुम्ही शेवटचे घराणे का आहा? राजाने
पुन्हा परतण्यािवषयी सवर्च इस्राएल लोकांची बोलणी चाललेली आहेत.
12 तुम्ही माझे बांधव, माझ्या कुटंुबातीलच आहात. मग राजाला परत
आणणार ेतुम्ही शेवटचे घराणे का आहात? 13 आिण अमासाला सांगा,
तुम्ही माझ्या कुटंुबाचाच भाग आहात. यवाबाच्या जागी सेनापती म्हणून
मी तुमची नेमणूक केली नाही तर देव मला शासन करो.”

14 दावीदाने यहूदातील सवर् लोकांच्या हृदयाला हात घातला त्यामुळे
ते सवर् एकिदलाने राजी झाले. यहूदी लोकांनी राजाला संदेश पाठवला
की तुम्ही आिण तुमचे अिधकारी, सेवक यांनी माघार ेयावे.

15 मग राजा दावीद यादेर्न नदीपाशी आला. यहूदातील लोक त्याला
भेटायला िगलगाल येथे आले. राजाला यादेर्न नदी पार करुन
आणण्याचा त्यांचा मानस होता.

िशमीचीिशमीची क्षमायाचनाक्षमायाचना

16 गेराचा मुलगा िशमी हा बन्यामीनच्या घराण्यातील होता. तो
बहूरीम येथे राहात असे. यहूदातील लोकांसह राजाची भेट घ्यायला तो
लगबगीने आला. 17 बन्यामीनच्या वंशातील हजार माणसेही
त्याच्याबरोबर आली. शौलाच्या घराण्यातील सेवक सीबा हाही आला.
आपले पधंरा मुलगे आिण वीस नोकर यांनाही त्याने बरोबर आणले.
राजा दावीदाला भेटायला हे सवर् यादेर्न नदीजवळ तात्काळ पोहोंचले.

18 राजाच्या कुटंुिबयांना उतरुन घ्यायला ते यादेर्नच्या पलीकडे गेले.
राजाला हवे ते करायला ते तयार होते. राजा नदी ओलांडत असताना
गेराचा मुलगा िशमी त्याच्या भेटीला आला. िशमीने राजाला जिमनीपयर्ंत
लवून अिभवादन केले. 19 तो राजाला म्हणाला, “स्वामी, माझ्या हातून
घडलेल्या अपराधांचा िवचार करु नका. महाराज, तुम्ही यरुशलेम
सोडून गेलात तेव्हाची माझी कृत्ये िवसरुन जा. 20 मी पापी आहे हे
तुम्ही जाणता. म्हणूनच योसेफच्या घराण्यातून तुमच्या भेटीला आलेली
मी पिहलीच व्यक्ती आहे.”

21 पण सरुवेचा मुलगा अबीशय म्हणाला, “परमेश्वराने िनवडलेल्या
राजािवषयी िशमीने िशव्याशाप िदले. तेव्हा त्याला ठारच करायला हवे.”

22 दावीद म्हणाला, “सरुवेच्या मुलानो. मी तुमच्या बरोबर कसे
वागावे? तुमचे हे बोलणे आज माझ्या िवरूद्ध आहे. इस्राएलमध्ये
कोणालाही ठार केले जाणार नाही कारण आज मी इस्राएलचा राजा
आहे.”

23 मग राजा िशमीला म्हणाला, “तू मरणार नाहीस.” आपण िशमीचा
वध करणार नाही असे राजाने िशमीला वचन िदले.

मफीबोशमफीबोशेेथथ दावीदालादावीदाला भभेेटायलाटायला ययेेतोतो
24 शौलचा नातू मफीबोशेथ राजा दावीदाला भेटायला आला. राजा

यरुशलेम सोडून गेला तेव्हा पासून तो सुखरुप परतेपयर्ंत मफीबोशेथने
स्वतःकडे फार दलुर्क्ष केले होते. त्याने दाढी केली नाही, पायांची िनगा
राखली नाही की कपडे धुतले नाहीत. 25 मफीबोशेथ यरुशलेमहून
आला तेव्हा राजा त्याला म्हणाला, “मी तेथून िनघालो तेव्हा तूही
माझ्याबरोबर का बाहेर पडला नाहीस?”

26 मफीबोशेथने सांिगतले, “महाराज, माझ्या नोकराने, सीबाने, मला
फसवले, त्याला मी म्हणालो, ‘मी पांगळा आहे तेव्हा गाढवावर खोगीर
चढव म्हणजे त्यावर बसून मी राजाबरोबर जाईन’ 27 पण त्याने
माझ्याशी लबाडी केली. माझ्यािवरुद्ध तुझे कान फंुकले पण स्वामी,
तुम्ही देवदतूासारखे आहात. आपल्याला योग्य वाटेल ते करा. 28

माझ्या आजोबांच्या घराण्याचा तुम्ही समूळ नाश करू शकला असता
पण तसे तुम्ही केले नाही. तुम्ही मला आणखी काही जणाबरोबर
आपल्या पकं्तीला बसवलेत. तेव्हा मला काहीही तक्रार करायचा हक्क
नाही.”

29 तेव्हा राजा मफीबोशेथला म्हणाला, “आता आपल्या
अडचणीिवषयी आणखी काही सांगू नकोस. आता माझा िनणर्य ऐक. तू
आिण सीबा जमीन िवभागून घ्या.”

30 मफीबोशेथ राजाला म्हणाला, “महाराज ती सगळी जमीन खशुाल
सीबाला घेऊ द्या माझे धनी सुखरुप परत आला यात सगळे आले.”

दावीददावीद बिर्जल्ल्यलाबिर्जल्ल्यला बोलवूनबोलवून घघेेतोतो
31 िगलादचा बिर्जल्ल्य रोगलीमहून आला. दावीदाला तो यादेर्न

नदीच्या पलीकडे पोचवायला आला. 32 बिर्जल्ल्यचे वय झाले होते. तो
ऐशंी वषार्ंचा होता. राजा दावीदाचा मुक्काम महनाईम येथे असताना त्याने
दावीदाला अन्नधान्य आिण इतर गोष्टी पुरवल्या होत्या. श्रीमतं
असल्यामुळे तो एवढे करु शकला. 33 दावीद त्याला म्हणाला, “नदी
उतरुन माझ्याबरोबर चल. तू यरुशलेममध्ये माझ्याबरोबर रािहलास तर
मी तुझा सांभाळ करीन.”
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34 पण बिर्जल्ल्य राजाला म्हणाला, “तुला माझे वय माहीत आहे का?
यरुशलेमपयर्ंत मी तुझ्याबरोबर येऊ शकेन असे तुला वाटते का? 35 मी
ऐशंी वषार्ंचा आहे. वाधार्क्यामुळे मी आता बऱ्यावाईटाची पारख करु
शकत नाही. खातोिपतो त्याची चव सांगू शकत नाही. गाणाऱ्या स्त्री
पुरुषांच्या आवाजाला दाद देऊ शकत नाही. राजा, माझ्या राजा
तुझ्यामागे लोढणे कशाला लावून देऊ? 36 आता मला तुझ्याकडून
अनुग्रहाची अपेक्षा नाही. मी तुझा सेवक. यादेर्न नदी मी उतरुन
तुझ्याबरोबर येतो. राजाने अशाप्रकार ेया बिक्षसाने परतफेड का करावी?
37 पण मला पुन्हा परत घरी जाऊ दे. म्हणजे माझ्या गावात मी देह
ठेवीन आिण माझ्या आईवडीलांच्या कबरीतच माझे दफन होईल. पण
िकम्हनला आपला चाकर म्हणून बरोबर घेऊन जाऊ शकतोस. महाराज
आपल्या मजीर्प्रमाणे त्याला वागव.”

38 तेव्हा राजा म्हणाला, “तर िकम्हाम माझ्याबरोबर येईल. तुला
स्मरुन मी त्याचे भले करीन. तुझ्यासाठी मी काहीही करायला तयार
आहे.”

दावीददावीद घरीघरी परततोपरततो

39 राजाने बिर्जल्ल्यचे चंुबन घेऊन त्याला आशीवार्द िदले. बिर्जल्ल्य
आपल्या घरी परतला. राजा इतर लोकांबरोबर नदी ओलांडून पलीकडे
गेला.

40 नदी ओलांडून राजा िगलगाल येथे आला. िकम्हाम त्याच्याबरोबर
होता. यहूदाचे सवर् लोक आिण िनम्मे इस्राएल लोक राजाला नदी
ओलांडून पोचवायला आले.

इस्राएलांचाइस्राएलांचा यहयहूूद्यांशीद्यांशी वादवाद
41 सवर् इस्राएल लोक राजाकडे आले. ते म्हणाले, “आमचे बांधव

यहूदी यांनी तुमचा ताबा घेऊन तुम्हाला आिण तुमच्या कुटंुिबयांना
यादेर्न पार करुन आणले असे का?”

42 तेव्हा सवर् यहूदी लोकांनी त्या इस्राएल लोकांना सांिगतले. “कारण
राजा आमचा जवळचा आप्त आहे. तुम्हाला एवढा राग का यावा? आम्ही
राजाच्या अन्नाचे िंमधे नाही. त्याने आम्हाला बक्षीसांची लालूचही
दाखवली नाही.”

43 इस्राएल लोक म्हणाले, “आमच्याकडे दावीदाचे दहा िहस्से
आहेत. तेव्हा तुमच्यापेक्षा आमचा त्याच्यावर जास्त हक्क आहे. असे
असून तुम्ही आमच्याकडे दलुर्क्ष केलेत. असे का? राजाला पुन्हा गादीवर
बसवायचे आम्हीच आधी बोललो होतो.”
पण यहूदींनी इस्राएल लोकांना यावर अितशय तुच्छतेने उत्तर िदले.

इस्राएल पेक्षाही यहूदींची भाषा कठोर होती.

शबाशबा दावीदादावीदा िवषयीिवषयी इस्राएलांचइस्राएलांचेे मनमन कलुिषतकलुिषत करतोकरतो

शबा नावाचा एक माणूस तेथे होता. हा िबक्रीचा मुलगा.
बन्यामीन घराण्यातील हा शबी अगदी कुचकामी पण
खोडसळ प्रवृत्तीचा होता. त्याने एकदा रणिंशग फंुकले आिण

लोकांना गोळा केले आिण त्यांना म्हणाला,
“दावीदाकडे आपला भाग नाही.
या इशायच्या मुलात आपला वाटा नाही इस्राएलींनो,
चला आपापल्या डेऱ्यात परत.”

2 हे ऐकून सवर् इस्राएल लोक दावीदाला सोडून िबक्रीचा मुलगा शबा
याच्या मागे गेले. पण यहूदी लोक मात्र यादेर्न नदीपासून यरुशलेमपयर्ंत
राजाच्या पाठीशी रािहले.

3 दावीद यरुशलेममधील आपल्या घरी परतला. आपल्या दहा
दासींना त्याने घराच्या िनगराणीसाठी मागे ठेवले होते. त्यांना त्याने एका
खास घरांत ठेवले. त्यांच्यावर पहारा ठेवला. मरपेयर्ंत या बायका तेथेच
रािहल्या दावीदाने त्यांच्या उदरिनवार्हाची सगळी नीट व्यवस्था केली
पण पुन्हा त्यांच्याशी संबधं ठेवले नाहीत. त्यामुळे शेवटपयर्ंत त्यांची
िस्थती िवधवेसारखी होती.

4 राजा अमासाला म्हणाला, “यहूदाच्या लोकांना तीन िदवसात
येऊन मला भेटायला सांग. त्यावेळी तूही बरोबर राहा.”

5 तेव्हा अमासा यहूदांना बोलवून आणायला रवाना झाला. पण
राजाने सांिगतल्यापेक्षा त्याला जास्त वेळ लागला.

शबालाशबाला मारायचीमारायची दावीदाचीदावीदाची अबीशयलाअबीशयला सूचनासूचना

6 दावीद अबीशयला म्हणाला, “अबशालोमपेक्षाही हा िबक्रीचा मुलगा
शबा आपल्या दृष्टीने धोकादायक आहे. तेव्हा माझ्या हाताखालच्यांना
घेऊन त्याचा पाठलाग कर. तटबदंी असलेल्या नगरात तो जायच्या
आधीच त्याला गाठायला हवे. एकदा तो मजबूत बदंोबस्त असलेल्या
नगरात िशरला की त्याला पकडणे अवघड जाईल.”

7 तेव्हा यवाब, िबक्रीचा मुलगा शबा याच्या पाठलागासाठी
यरुशलेमहून िनघाला. त्याने बरोबर आपली माणसे, करथेी, पलेथी
तसेच इतर सिैनक घेतले.

यवाबयवाब अमासाचाअमासाचा वधवध करतोकरतो

8 यवाब आिण त्याचे सनै्य िगबोनजवळच्या मोठ्या पहाडाशी आले
तेव्हा अमासा त्यांना सामोरा आला. यवाबाच्या अगंावर िचलखत होते.
त्याने कमरबदं बांधला होता आिण म्यानात तलवार होती. यवाब
आमासाच्या िदशेने चालू लागला तेव्हा त्याची तलवार म्यानातून
िनसटून पडली. यवाबाने ती उचलली आिण हातात धरली. 9 त्याने
अमासाला िवचारले, “तुझे सवर् कुशल आहेना?” आिण अमासाचे चंुबन
घेण्यास यवाबाने आपला उजव्या हाताने अमासाची दाढी धरुन त्याला
पुढे खेचले. 10 यवाबाच्या डाव्या हातातील तलवारीकडे अमासाचे लक्ष
नव्हते. पण तेवढ्यात यवाबाने अमासाच्या पोटात तलवार खपुसली,
आिण त्याचा कोथळा बाहेर काढला. यवाबाला पुन्हा वार करावा
लागलाच नाही. अमासा गतप्राण झाला.

शबाचाशबाचा शोधशोध चालूचचालूच

यवाब आिण त्याचा भाऊ अबीशय यांनी िबक्रीचा मुलगा शबा याचा
शोध चालूच ठेवला. 11 यवाबाच्या सनै्यातील एक तरुण सिैनक
अमासाच्या मृतदेहाजवळ उभा रािहला आिण म्हणाला, “यवाब आिण
दावीदाला ज्यांचा पािंठबा आहे त्यांनी यवाबामागे जावे.”

12 अमासा रस्त्याच्या मध्यभागी रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता.
येणारा जाणारा प्रत्येकजण थांबून हे दृष्य पाहतोय हे त्या तरुण
सिैनकाच्या लक्षात आले. तेव्हा त्याने ते प्रेत रस्त्यावरुन ढकलत शेतात
नेऊन टाकले. त्याच्यावर एक कापड अथंरले. 13 अमासाचा देह ितथून
हलवल्यावर लोक ते सरळ ओलांडून यवाबाच्या मागे चालू लागले. मग
त्यांनी यवाबाबरोबर शबाचा पाठलाग सुरु केला.

आबआबेेलल बबेेथथ वव माकामाका ययेेथथेे शबाचशबाचेे पलायनपलायन

14 इस्राएलांच्या सवर् वंशांमधून जात शबा आबेल व बेथ माका येथे
गेला. सवर् बेरीही एकत्र येऊन शबाला िमळाले.

15 यवाब आपल्या माणसांसिहत आबेल बेथ माका येथे पोचला.
त्याच्या सनै्याने नगराला वेढा िदला. तटबदंीभोवती त्यांनी माती
कचऱ्याचा ढीग रचला. त्याच्यावरुन िंभत पार करणे त्यांना सोयीस्कर
ठरले असते. त्याचबरोबर त्यांनी िंभत पाडण्यासाठी िंभतीतील दगड
फोडायला सुरुवात केली.

16 नगरात एक चाणाक्ष बाई राहात होती. ितने नगरातून मोठ्याने
ओरडून सांिगतले, “माझे ऐका. यवाबाला येथे यायला सांगा. मला
त्याच्याशी काही बोलायचे आहे.”

17 यवाब ितच्याशी बोलायला गेला. ितने त्याला तूच यवाब का म्हणून
िवचारले.
यवाबाने होकार भरला.
तेव्हा ती म्हणाली, “माझे ऐक.”
यवाब म्हणाला, “सांग मी ऐकतोय.”
18 मग ती बाई म्हणाली, “पूवीर् लोक म्हणत गरज पडली की

आबेलमध्ये यावे म्हणजे मागाल ते िमळते. 19 इस्राएलमधील
शांततािप्रय, िवश्वासू लोकांपकैी मी एक आहे. इस्राएलच्या एका
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महत्वाच्या शहराची तुम्ही नासधूस करत आहात. परमेश्वराच्या
मालकीच्या वस्तुची तुम्ही मोडतोड का करता?”

20 यवाब म्हणाला, “मला कशाचाच नाश करायची इच्छा नाही.
तुमच्या नगराची नासधूस मी करु इिच्छत नाही. 21 पण एफ्राईमच्या
डोंगराळ प्रदेशातील शबा नावाचा एक माणूस तुमच्या नगरात आहे.
दावीद राजािवरुध्द त्याने बडं केले आहे. त्याला माझ्यापुढे हजर केलेत
तर नगराला धक्का लावणार नाही.”
तेव्हा ती बाई यवाबाला म्हणाली, “ठीक आहे. त्याचे मंुडके िंभतीवरुन

तुझ्याकडे टाकण्यात येईल.”
22 मग ितने गावातील लोकांना शहाणपणाने आपले म्हणणे पटवून

िदले. तेव्हा लोकांनी शबाचे मंुडके धडावेगळे करुन ते यवाबाकडे तटबदंी
पलीकडे फेकले.
यवाबाने रणिंशग फंुकले आिण सनै्याने नगर सोडले. जो तो आपल्या

घरी परतला आिण यवाब यरुशलेम येथे राजाकडे आला.

दावीददावीद कडीलकडील लोकलोक

23 यवाब इस्राएलचा सेनापती होता. यहोयादचा मुलगा बनाया हा
करथेी आिण पलेथी यांचा प्रमुख होता. 24 अदोराम हा कष्टकरी
लोकांचा प्रमुख होता. अहीलुदाचा मुलगा यहोशाफाट हा अखबारनवीस
होता. 25 शवा कायर्वाह होता. सादोक आिण अब्याथार हे याजक होते.
26 आिण याईरी ईरा हा दावीदाचा मुख्य सेवक होता.

शौलाच्याशौलाच्या ककुुटटंंुुबीयांनाबीयांना शासनशासन

दावीदाच्या या कारिकदीर्त एकदा दषु्काळ पडला. हा
दषु्काळ तीन वषेर् िटकला. तेव्हा दावीदाने परमेश्वराची
प्राथर्ना केली. परमेश्वराने सांिगतले, “शौल आिण त्याचे खनुी

(रक्तिपपासू) घराणे यावेळच्या दषु्काळाला जबाबदार आहेत. शौलने
िगबोन्यांना मारले म्हणून हा दषु्काळ पडला.” 2 (िगबोनी म्हणजे
इस्राएली नव्हेत. ते अमोरी होत. इस्राएलींनी त्यांना दखुापत न करण्याचे
वचन िदले होते. तरी शौलने िगबोन्यांच्या वधाचा प्रयत्न केला. इस्राएली
आिण यहूदा लोकांिवषयीच्या अित उत्साहामुळे त्याने तसे केले.)
िगबोन्यांना एकत्र बोलावून राजा दावीदाने त्यांच्याशी बोलणे केले. 3

दावीद त्यांना म्हणाला, “तुमच्या साठी मी काय करु? इस्राएलचा कलकं
पुसला जाईल आिण तुम्ही या परमेश्वराच्या प्रजेला आशीवार्द द्याल
यासाठी मी काय करु शकतो?”

4 तेव्हा िगबोनी दावीदाला म्हणाला, “शौलाच्या घराण्याने जे केले
त्याची सोन्यारुप्याने भरपाई होऊ शकत नाही. पण त्यासाठी
इस्राएलींना िजवे मारण्याचाही आम्हाला हक्क नाही.”
दावीद म्हणाला, “ठीक तर, तुमच्यासाठी मी आता काय करावे?”
5 ते राजाला म्हणाले, “त्या माणसाने (शौलने) आमच्यािवरुद्ध कट

केला. इस्राएली प्रदेशात राहणाऱ्या आमच्या सवर् लोकांचा त्याने िन:पात
करण्याचा प्रयत्न केला. 6 तेव्हा शौलची सात मुले आमच्या हवाली कर.
शौलला परमेश्वराने राजा म्हणून िनवडले होते. तेव्हा शौलाच्या िगबा
डोंगरावर त्याच्या मुलांना आम्ही देवासमक्षच फाशी देऊ.”
राजा दावीद म्हणाला, “मला हे मान्य आहे. त्यांना मी तुमच्या हवाली

करतो.” 7 पण योनाथानचा मुलगा मफीबोशेथ याला राजाने अभय
िदले. योनाथान हा शौलचा मुलगा. पण दावीदाने त्याला त्याच्या
कुटंुिबयांच्या सुरिक्षततेचे वचन िदले होते. म्हणून मफीबोशेथला राजाने
इजा पोचू िदली नाही. 8 अरमोनी आिण मफीबोशेथ (हा मफीबोशेथ
वेगळा) ही शौलाला िरस्पा या पत्नीपासून झालेली मुले. शौलला मिखल
नावाची मुलगीही होती. अद्रीएलशी ितचे लग्न झाले होते. महोलाथी
येथील बिर्जल्ल्यचा हा मुलगा. या दांपत्याची पाच मुलेही दावीदाने
ताब्यात घेतली. 9 या सात जणांना त्याने िगबोन्यांच्या स्वाधीन केले.
िगबोन्यांनी त्यांना िगबा डोंगरावर परमेश्वरासमोर फाशी िदले. ते सातजण
एकदमच प्राणाला मुकले. त्यांना ठार केले गेले ते िदवस हगंामाच्या
सुरुवातीचे होते. जवाच्या िपकाच्या सुरुवातीचा तो (वसंतातील) काळ
होता.

दावीददावीद आिणआिण िरस्पािरस्पा

10 अय्याची मुलगी िरस्पा िहने शोकाकुलहोऊन एक मोठे कापड त्या
िगबाच्या खडकावर अथंरले. तेव्हापासून पावसाला सुरुवात होईपयर्ंत ते
तसेच राहू िदले. िरस्पाने रात्रंिदवस त्या मृत देहांची िनगराणी केली.
िदवसा पक्ष्यांनी आिण रात्री जगंली जनावरांनी त्याचे लचके तोडू नयेत
म्हणून राखण केली.

11 शौलाची दासी िरस्पा काय करत आहे हे लोकांनी दावीदाच्या
कानावर घातले. 12 तेव्हा दावीदाने याबेश िगलाद मधील लोकांकडून
शौल आिण योनाथान यांच्या अस्थी आणवल्या (शौल आिण योनाथान
यांचा िगलबोवा येथे वध झाल्यावर याबोश िगलादच्या लोकांनी त्या
नेल्या होत्या. बेथशान मधील िंभतीवर पिलष्ट्यांनी या दोघांचे देह टांगले
होते. पण बेथशानच्या लोकांनी येऊन भरवस्तीतील ती प्रेते चोरुन
नेली.) 13 याबेश-िगलाद मधून शौल आिण त्याचा पुत्र योनाथान या
दोघांच्या अस्थी दावीदाने आणल्या. तसेच त्या फाशी िदल्या गेलेल्या
सात जणांचे मृतदेहही आणले. 14 शौल आिण योनाथानच्या अस्थी
त्यांनी बन्यामीनच्या प्रदेशात पुरल्या. शौलचे वडील कीश यांच्या
कबरीत त्या पुरल्या. राजाच्या आजे्ञबरहुकूम लोकांनी हे सवर् केले. तेव्हा
देवाने लोकांची प्राथर्ना ऐकली आिण ितला त्याने प्रितसाद िदला.

पिलष्ट्यांशीपिलष्ट्यांशी ययुधु्दध्द
15 पिलष्ट्यांनी पुन्हा इस्राएलीशी यधु्द पुकारले. तेव्हा दावीद

आपल्या लोकांबरोबर पिलष्ट्यांशी यधु्द करायला िनघाला. पण यावेळी
दावीद फार थकून गेला. 16 त्यावेळी तेथे रफेाई वंशातला इशबी-बनोब
हा एक बलाढ्य माणूस होता. त्याच्या भाल्याचे वजनच साडेसात पौंड
होते. त्याच्याजवळ नवी कोरी तलवार होती. दावीदाला मारायचा त्याने
प्रयत्न केला. 17 पण सरुवेचा मुलगा अबीशय याने या पिलष्ट्याला
मारले आिण दावीदाचे प्राण वाचवले.
तेव्हा दावीद बरोबरच्या लोकांनी दावीदाला शपथ घालून सांिगतले

“तुम्ही आता लढाईवर यायचे नाही. नाहीतर इस्राएल एका मोठ्या
नेत्याला मुकेल.”

18 यानतंर गोब येथे पिलष्ट्यांशी आणखी एकदा लढाई झाली. तेव्हा
हूशाथी िसब्बखय याने रफेाई वंशातील सफ याचा वध केला.

19 गोब येथेच पुन्हा पिलष्ट्यांशी यधु्द झाले. तेव्हा बेथलहेमचा यारे
ओरगीम याचा मुलगा एलहानान याने गथचा गल्याथ याला ठार केले.
िवणकराच्या तुरीएवढा त्याचा भाला होता.

20 गथ येथे आणखी एक यधु्द झाले. तेथे एक िधप्पाड पुरुष होता.
त्याच्या हातापायांना सहा सहा बोटे होती. म्हणजे एकंदर चोवीस. हाही
रफेाई वंशातला होता. 21 त्याने इस्राएलला आव्हान िदले पण
योनाथानने या माणसाचे प्राण घेतले. (हा योनाथान म्हणजे दावीदाचा
भाऊ िशमी याचा मुलगा.)

22 ही माणसे गथ येथील रफेाई वंशातील होती. दावीद आिण त्याचे
लोक यांनी त्यांना ठार केले.

दावीदाचदावीदाचेे ददेेवाप्रीत्यथवाप्रीत्यथर्र् स्तुितगीतस्तुितगीत

शौल आिण इतर शत्रू यांच्या हातून देवाने सोडवल्याबद्दल
दावीदाने हे स्तुितगीत म्हटले.

2 परमेश्वर हा माझा दगुर् माझा गड माझ्या सुरिक्षततेचा
आधार

3 तो माझा देव माझ्या संरक्षणासाठी मी या दगुार्च्या, देवाच्या
आश्रयाला जातो.
देव म्हणजे माझी संरक्षक ढाल आहे त्याचे सामथ्यर् माझे रक्षण करते.
परमेश्वर म्हणजे माझी लपण्याची जागा,
माझ्या सुरिक्षततेचे िठकाण उंच डोंगरात असलेले.
कू्रर शत्रूपासून तो मला वाचवतो.

4 त्यांनी माझी चेष्टा केली.
पण मी मदतीसाठी परमेश्वराचा धावा केला
आिण शत्रूपासून माझा बचाव करण्यात आला.
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5 (शत्रूंना माझा जीव घ्यायचा होता) मृत्यूच्या लाटा माझ्याभोवती
थमैान घालत होत्या.
मृत्यसुदनाला नेणाऱ्या पुराच्या लोंढ्यात मी सापडलो होतो.

6 कबरीचे पाश माझ्या भोवती आवळले होते.
मृत्यूचा सापळा माझ्यासमोर तयार होता.

7 तेव्हा मी परमेश्वराचा धावा केला. होय,
मी त्यालाच शरण गेलो.
देव त्याच्या मिंदरात होता त्याने माझा धावा ऐकला.
मदतीसाठी केलेला माझा आक्रोश त्याने ऐकला.

8 तेव्हा धरती डळमळली,
हादरली स्वगार्चा पाया थरथरला
कारण देवाचा कोप झाला होता.

9 त्याच्या नाकपुड्यांतून धूर िनघत होता.
मुखातून अिग्नज्वाळा बाहेर पडत
होत्या िठणग्या बरसत होत्या.

10 आकाश फाडून परमेश्वर खाली अवतरला.
काव्व्याकुटृ ढगावर उभा रािहला.

11 करुबावर आरुढ होऊन तो उडत होता.
वाऱ्यावर स्वार झाला होता.

12 परमेश्वराने दाट काळे ढग स्वतःभोवती तबंू सारखे वेढून घेतले
होते.
त्याने त्या दाट गडगडणाऱ्या मेघामध्ये पाणी भरुन ठेवले होते.

13 त्याचा एवढा प्रखर प्रकाश पडला की
िनखार ेधगधगू लागले.

14 परमेश्वर आकाशातून गरजला
त्याचा आवाज सवर्त्र दमुदमुला

15 त्याने िवजांचे बाण सोडले आिण शत्रूची दाणादाण उडाली.
परमेश्वराने िवजा पाठवल्या आिण लोक भीतीने सरैावरैा पळाले

16 परमेश्वरा, तुझ्या घनगभंीर आवाजात तू बोललास तेव्हा
तुझ्या नाकपुड्यातील सोसाट्याच्या उच्छ्वासाने

(समुद्राचे पाणीही मागे हटले) समुद्राचा तळ िदसू लागला,
पृथ्वीचा पाया उघडा पडला.

17 मला परमेश्वराने आधार िदला वरुन तो खाली आला.
मला धरून त्याने संकटांच्या खोल पाण्यातून बाहेर काढले.

18 शत्रू मला वरचढ होता. त्यांना माझा मत्सर वाटला.
शत्रू बलाढ्य होता पण परमेश्वराने मला वाचवले.

19 मी अडचणीत होतो तेव्हा शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला.
पण देवाने मला आधार िदला.

20 परमेश्वराचा माझ्यावर लोभ आहे म्हणून त्याने मला सोडवले.
मला त्याने सुरिक्षत स्थळी नेले.

21 मी केले त्याचे फळ परमेश्वर मला देईल कारण मी योग्य तेच केले.
मी गरै काही केले नाही, तेव्हा त्याचे चांगले फळ तो मला देईल.

22 कारण मी परमेश्वराचे आज्ञापालन केले.
देवािवरुध्द कोणताही आपराध मी केला नाही.

23 परमेश्वराचे िनणर्य मी नेहमी ध्यानात ठेवतो.
त्याच्या िनयमांचे पालन करतो.

24 माझे आचरण शुध्द
आिण िनदोर्ष आहे.

25 तेव्हा परमेश्वर त्याचे फळ मला देणारच.
कारण माझी वतर्णूक योग्य आहे.
त्याच्या दृष्टीने मी वावगे केलेले नाही.
तेव्हा तो माझे भले करील.

26 एखाद्याचे आपल्यावर खर ेप्रेम असेल तर आपणही त्याची भरपाई
खऱ्या प्रेमाने करु.
तो आपल्याशी प्रामािणक असेल तर आपणही प्रामािणक राहू.

27 परमेश्वरा, जे लोक चांगले आिण शुध्द आचरणाचे आहेत त्यांच्याशी
तूही तसाच वागतोस.
पण दषु्ट आिण बदमाशांशी तूही कुिटलतेने वागतोस.

28 परमेश्वरा, दीनांना तू मदत करतोस,
गिर्वष्ठांना धडा िशकवतोस

29 परमेश्वरा, तू माझा दीप आहेस
माझ्या भोवतीचा अधंकार तू उजळवून टाकतोस

30 परमेश्वरा, तुझ्या मदतीनेच मी सनै्यावर चाल करु शकतो.
देवाच्या मदतीनेच मी शत्रूंची िंभतसुध्दा पार करु शकतो.

31 देवाची सत्ता सवर्ंकष आहे.
देवाचे वचन कसोटीला उतरलेले आहे.
जे त्याच्यावर भरवसा टाकतात त्यांचे तो रक्षण करतो.

32 या परमेश्वरा खेरीज दसुरा देव कोणता?
याच्याखेरीज भक्कम दगुर् कोण?

33 देव माझा मजबूत दगुर् आहे.
साित्वक लोकांना तो आपल्या मागार्ने नेतो.

34 देव मला हरणासारखे वेगाने पळण्यास मदत करतो.
तो मला आत्मिवश्वास देतो आिण उच्च स्थानावर तो मला अढळ

ठेवतो.
35 यधु्दकलेत तो मला तरबेज बनवतो त्यामुळे
माझे बाहू भक्कम धनुष्याने िशरसंधान करु शकतात.

36 देवा, तूच मला वाचवलेस आिण िंजकायला मदत केलीस.
शत्रूचा पाडाव करण्यात मला हात िदलास.

37 माझ्या पायांत बळ दे म्हणजे
मी न अडखळता ताठ चालू शकेन.

38 शत्रूंचा िन:पात होईपयर्ंत मला त्यांचा पाठलाग करायचा आहे.
त्यांचा उच्छेद होई पयर्ंत मी परतणार नाही.

39 त्यांचा मी नाश केला.
त्यांचा पराभव केला.
आता ते शत्रू डोके वर काढू शकणार नाहीत.
होय, ते माझ्या पायदळी तुडवले गेले.

40 देवा, यधु्दात तू मला वरचढ केलेस.
शत्रूचा पाडाव केलास.

41 त्यांना मला पाठ दाखवायला लावलेस,
म्हणजे मी त्यांच्यावर वार करु शकेन.

42 शत्रू मदतीसाठी याचना करु लागले
पण कोणीही त्यांच्या मदतीला आले नाही.
त्यांनी देवाचा धावाही केला
त्यानेही त्यांच्याकडे पाठ िफरवली.

43 माझ्या शत्रूची मी खांडोळी केली.
जिमनीवरच्या धुळीसारखे ते कणपदाथर् बनले.
त्यांचा मी चेंदामेंदा केला.
िचखल तुडवावा तसे मी त्यांना तुडवले.

44 माझ्यावर जे चाल करुन आले त्यांच्यापासून तू मला संरक्षण
िदलेस.
त्यांच्यावर राज्यकतार् म्हणून मला नेमलेस.
ज्यांना मी कधी बिघतले नव्हते ती राष्ट्र े माझे दास झाली.

45 आता दरू देशचे लोक माझे ऐकतात,
जेव्हा ते माझी आज्ञा ऐकतात,
तात्काळ माझा शब्द मानतात.
माझा त्यांना धाक वाटतो.

46 भीतीने ते गभर्गळीत होतात.
हे परदेशी लोक िजथे लपून बसले होते ती जागा सोडून भीतीने

थरथर कापत बाहेर येतात.
47 परमेश्वर िजवंत आहे.
माझ्या दगुार्ची मी स्तुती करतो देव महान आहे.
तो माझा रक्षणकतार् दगुर् आहे.

48 त्यानेच माझ्या शत्रूंना धडा िशकवला.
लोकांना माझ्या शासनामध्ये ठेवले.

49 देवा, तू माझे वऱै्यांपासून रक्षण केलेस.
मला िवरोध करणाऱ्यांचा पाडाव करण्याचे सामथ्यर् मला िदलेस.
दषु्टांपासून मला वाचवलेस.

50 म्हणून मी राष्ट्र ाराष्ट्र ांमध्ये आभारपूवर्क तुझी स्तुितस्तोत्रे गाईन.
तुझे नामसंकीतर्न करीन.

51 परमेश्वर राजाला यधु्दात िवजयी करतो.
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आपल्या अिभिषक्त राजाबद्दल परमेश्वर खर ेप्रेम दाखवतो.
दावीद आिण त्याचे वंशज यांचे तो िनरतंर कल्याण करील.

दावीदाचदावीदाचेे अखअखेेरचरचेे बोलबोल

दावीदाची ही अखेरची वचने:
“इशायपुत्र दावीदाचा हा संदेश देवामुळे ज्याला थोरवी
प्राप्त झाली त्याचा हा संदेश.

याकोबच्या देवाचा हा अिभिषक्त
राजा इस्राएलचा गोड गळ्याचा गायक

2 परमेश्वराचा आत्मा माझ्या माफर् त बोलला
त्याचे शब्द माझ्या मुखी होते.

3 इस्राएलचा देव हे बोलला
इस्राएलचा दगुर् मला म्हणाला,

‘जो न्यायाने राज्य करतो,
जो देवािवषयी आदर बाळगून राज्य करतो.

4 तो माणूस उष: कालच्या प्रभे सारखा असेल,
िनरभ्र सकाळ असावी तसा असेल,
पावसानतंर येणाऱ्या उन्हासारखा असेल,
पाऊस कसा तर ज्याच्यामुळे जिमनीतून कोवळे गवत तरारून येतं

असा.’
5 “देवाने माझे घराणे बळकट व सुरिक्षत केले.
देवाने माझ्याबरोबर एक कायमचा करार केला.
तो सवर् दृष्टींनी माझ्या भल्याकरताच आहे याची त्याने खातरजमा
करून घेतली.
त्याने असा मजबूत करार केला आिण आता तो त्याचा भगं करणार

नाही.
हा करार म्हणजे माझा उध्दारच होय.
हा करार म्हणजेच मला हवे होते ते सवर् काही होय.
परमेश्वर माझ्या घराण्याची.
भरभराट करील.

6 “पण दषु्ट माणसे काट्यांसारखी असतात.
लोक काटा धरून ठेवत नाहीत, फेकून देतात.

7 त्याचा स्पशर् झाला तर लाकडी
आिण पचंधातूचा भाला टोचावा तशा वेदना होतात.

(होय, असा माणूस काट्यासारखा असतो)
त्यांना आगीच्या भक्ष्य स्थानी टाकतील
आिण ती जळून खाक होतील.”

दावीदाचदावीदाचेे ससैनै्यन्य
8 दावीदाच्या पदरी असलेल्या वीरांची नावे अशी:
योशेब-बश्शेबेथ तखमोनी. हा रथावरच्या सेवकांचा मुख्य होता.

असनी अदीनो म्हणूनही त्याला ओळखतात. त्याने एका वेळी आठशे
जणांना ठार केले.

9 त्याच्या खालोखाल. अहोही येथील दोदय याचा मुलगा एलाजार.
पिलष्ट्यांना आव्हान िदले त्यावेळी दावीदाबरोबर असलेल्या तीन
वीरांपकैी एक. ते यधु्दाच्या तयारीने आले, पण इस्राएल सिैनक पळून
गेले होते. 10 थकून अगंात त्राण रािहल ंनाही तोपयर्ंत एलाजार
पिलष्ट्यांशी लढत रािहला. तलवार घटृ पकडून त्याने लढा चालू
ठेवला. परमेश्वराने त्या िदवशी मोठा िवजय घडवून आणला. एलाजारची
यधु्दात सरशी झाल्यावर मग लोक ितथे आले. पण शत्रू सिैनकांच्या
मृतदेहावरच्या वस्तू गोळा करायला तेवढे ते आले.

11 हरार येथील आगे याचा मुलगा शम्मा हा ही होता. पिलष्टी चालून
आले तेव्हा एका कडधान्याच्या शेतात हे यधु्द झाले. लोकांना
पिलष्ट्यांसमोरुन पळ काढला. 12 पण शम्मा शेताच्या ऐन मध्यावर
उभा रािहला आिण त्याने एकट्याने त्यांना तोंड िदले. त्याने
पिलष्ट्यांचा पराभव केला. परमेश्वराने इस्राएलला त्यािदवशी मोठा
िवजय िमळवून िदला.

13 दावीद एकदा अदलु्लामच्या गुहेत होता आिण पिलष्टी सनै्याचा तळ
खाली रफेाईच्या खोऱ्यात होता. त्यावेळी तीस शूरांपकैी ितघेजण
दावीदाकडे जायला म्हणून थेट गुहेपयर्ंत अक्षरश: सरपटत गेले.

14 नतंर एकदा दावीद गडावर असताना पिलष्ट्यांची टोळी बेथलहेम
येथे होती. 15 दावीद आपल्या गावाचे पाणी िपण्यासाठी व्याकुळ झाला
तो म्हणाला, “बेथलेहेमच्या वेशीजवळच्या िविहरीतले पाणी मला कुणी
आणून िदले तर िकती बर ेहोईल.” खरोखरच कोणी तसे करावे म्हणून
तो बोलत नव्हता. तो आपला उगाच तसे म्हणाला. 16 पण या तीन
शूरांनी पिलष्ट्यांच्या ठाण्यातून धाडसाने तोंड देत मागर् काढला आिण
बेथलहेमच्या वेशीजवळच्या िविहरीतले पाणी काढून दावीदाला प्यायला
आणून िदले. दावीदाने ते प्यायचे नाकारले. त्याने ते परमेश्वराला अपर्ण
म्हणून जिमनीवर ओतून टाकले. 17 दावीद म्हणाला, “परमेश्वरा, हे मी
कसे िपऊ? हे पाणी मी प्यायलो तर ज्यांनी आपले प्राण माझ्यासाठी
धोक्यात घातले त्यांचे रक्तच मी प्राशन केल्यासारखे होईल.” म्हणून तो
ते पाणी प्याला नाही. त्या तीन शूर वीरांनी यासारखी अनेक धाडसे
केली.

इतरइतर शूरशूर योध्दयोध्देे

18 सरूवेचा मुलगा यवाब याचा भाऊ म्हणजे अबीशय. अबीशय या
तीन वीरांचा नायक होता. आपल्या भाल्याने त्याने तीनशे शत्रू सिैनकांना
ठार केले. आिण त्या ितघांमध्ये नाव िमळवले. 19 त्या ितघांमध्ये तो
सवार्िधक प्रिसद्ध होता. त्यांचा तो नायकही होता. पण तो त्यांच्यापकैी
नव्हता.

20 यहोयादा याचा मुलगा बनाया हाही एक होता. तो एका पराक्रमी
माणसाचा पुत्र होता. तो कबसेल इथून आलेला होता. बनायाने बरचे
पराक्रम गाजवले. मवाबमधील अरीएलच्या दोन मुलांना त्याने मारले.
एकदा बफर्  पडत असताना त्याने गुहेत िशरून िंसह मारला. 21 एका
िधप्पाड िमसरी माणसालाही त्याने मारले. या िमसरी माणसाच्या हातात
भाला होता तर बनायाच्या हातात फक्त काठी. बनायाने त्याचा भाला
िहसकावून घेतला आिण त्याच्याच भाल्याने त्या िमसरी माणसाचा जीव
घेतला. 22 बनायाने अशी बरीच कृत्ये केली. त्यानेही या ितघांइतकाच
नावलौिकक िमळवला. 23 तो तीस वीरांच्या (तीस वीर-दावीदाच्या
अितशय शूर सिैनकांचा गट म्हणजे हे लोक होत.) पेक्षा अिधक प्रिसद्ध
होता. पण तरी पिहल्या ितघांच्या पदाला तो पोचला नाही. दावीदाने
त्याला आपल्या अगंरक्षकांचा प्रमुख म्हणून नेमले.

तीसतीस शूरशूर वीरवीर
24 यवाबाचा भाऊ असाएल हा त्या ितसातला एक होता. बाकीच्या

वीरांची नावे पुढीलप्रमाणे:
बेथलहेममधील दोदो याचा मुलगा एलहानान,
25 शम्मा हरोदी,
अलीका हरोदी,
26 हेलस पलती,
इके्कश तकोई याचा मुलगा ईरा,
27 अबीयेजर अनाथोथी,
मबुन्नय हुशाथी,
28 सलमोन अहोही,
महरय नटोफाथी,
29 बाना नटोफाथी याचा मुलगा हेलेब,
बन्यामीनच्या वंशातील, िगबामधला रीबय याचा मुलगा इत्तय,
30 बनाया िपराथोनी,
गाश झऱ्याजवळचा िहद्दय,
31 अबी-अलबोन अवार्थी,
अजमावेथ बरहूमी,
32 अलीहाबा शालबोनी,
याशेन घराण्यातला
योनाथान, 33 शम्मा हारारी,
शारार अरारी याचा मुलगा अहीयाम,
34 माकाथीचा मुलगा अहसबय याचा मुलगा अलीफलेट,
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अिहथोफेल िगलोनी याचा मुलगा अलीयम,
35 हेस्री कमेर्ली,
पारय अबीर्
36 सोबा मधील नाथोन याचा मुलगा इगाल,
बानी यादी,
37 सेलक अम्मोनी,
सरुवेचा मुलगा यवाब याचा शस्त्रवाहक नहरय बरैोथी,
38 ईर इथ्री,
गारबे इथ्री,
39 उरीया िहत्ती.

असे एकंदर सदतीस.

दावीददावीद ससैनै्याचीन्याची िशरगणतीिशरगणती करायचकरायचेे ठरवतोठरवतो

इस्राएलवर परमेश्वराचा पुन्हा एकदा कोप झाला. आिण त्याने
दावीदाला इस्राएलांिवरुध्द चेतवले. दावीद म्हणाला, “आधी
इस्राएल आिण यहूदा यांची िशरगणती करा.”

2 राजा दावीद सेनापती यवाबाला म्हणाला, “दानपासून बरैशेबापयर्ंत
इस्राएलच्या झाडून सवर् वंशातील लोकांची मोजदाद करा. म्हणजे मग
मला लोकसंख्या िकती आहे ते कळेल.”

3 पण यवाब राजाला म्हणाल. “आपले लोक िकतीही असोत देव
परमेश्वर त्यांना शतगुिणत करो. तुम्हाला हे सवर् पाहायला िमळो पण
तुम्हाला असे का करावेसे वाटते?”

4 पण राजा दावीदाचे शब्द यवाबाच्या शब्दांपेक्षा प्रभावी ठरले आिण
त्यांनी यवाबाला आिण इतर सनै्यािधकाऱ्यांना इस्राएल प्रजेची मोजदाद
करण्यास सांिगतले. तेव्हा ते सवर् या कामाला लागले. 5 यादेर्न
ओलांडून त्यांनी आरोएर येथे तळ िदला. ही जागा नगराच्या उजवीकडे
होती. (नगर याजेरच्या वाटेवर, गादच्या खोऱ्याच्या मध्यावर आहे.)

6 तेथून ते िगलादला आिण पुढे तहतीम होदशी या प्रदेशात गेले.
दान्यात आिण ितथून वळसा घेऊन सीदोन येथे गेले. 7 सोर (तायर) हा
गड आिण िहव्वी व कनानी यांची नगर ेइकडे ते गेले. तेथून यहूदा
देशाच्या दिक्षण िदशेला बरै-शेबा इथपयर्ंत गेले. 8 सगळा पालथा घालून
ते नऊ मिहने वीस िदवसांनी यरुशलेम येथे पोचले.

9 यवाबाने प्रजेच्या मोजदादीची यादी राजाला िदली. इस्राएलमध्ये
तलवारधारी पुरुष आठ लक्ष होते. यहूदात ही संख्या पाच लक्ष होती.

दावीदालादावीदाला परमपरमेेश्वराकडश्वराकडूूनन िशक्षािशक्षा

10 हे काम पार पाडल्यावर मात्र दावीदाला मनोमन लाज वाटली. तो
परमेश्वराला म्हणाला, “माझ्याहातून हे मोठे पाप घडले आहे. या माझ्या
अपराधाबद्दल मला क्षमा कर. माझा हा मोठाच मूखर्पणा झाला आहे.”

11 दावीद सकाळी उठला तेव्हा दावीदाचा संदेष्टा गाद याला देववाणी
ऐकू आली. 12 परमेश्वर त्याला म्हणाला, “दावीदाला जाऊन सांग,

‘परमेश्वर म्हणतो, तुझ्यापुढे मी तीन गोष्टी ठेवतो त्यापकैी एकीची िनवड
कर.’”

13 गादने दावीदाकडे येऊन त्याला हे सवर् सांिगतले. तो दावीदाला
म्हणाला, “ितन्हीपकैी एकीची िनवड कर. तुझ्या देशात सात वषेर् दषु्काळ
पडावा, िंकवा शत्रूंनी तीन मिहने तुझा पाठलाग करावा की तीन िदवस
रोगराई पसरावी? िवचार कर आिण मी परमेश्वराला काय सांगावे ते सांग.”

14 दावीद गादला म्हणाला, “मी पेचात सापडलो आहे खरा! पण
परमेश्वर दयाळू आहे. परमेश्वरच मला िशक्षा देवो. लोकांच्या हाती मी पडू
नये.”

15 तेव्हा परमेश्वराने इस्राएलवर रोगराई ओढवू िदली. सकाळी ितची
सुरुवात होऊन नेमलेल्या काळपयर्ंत ती रािहली. दान पासून
बरैशेबापयर्ंत सत्तर हजार माणसे मृत्यमुुखी पडली. 16 यरुशलेमच्या
संहारासाठी देवदतूाचा हात उंचावला पण झाल्या गोष्टीबद्दल परमेश्वराला
फार वाईट वाटले. लोकांचा संहार करणाऱ्या देवदतूाला परमेश्वर
म्हणाला, “आता पुर ेतुझा हात खाली घे.” तेव्हा हा देवदतू अरवना
यबूसी याच्या खळ्याजवळ होता.

अरवनाचअरवनाचेे खळखळेे दावीददावीद िवकतिवकत घघेेतोतो
17 लोकांना मारणाऱ्या देवदतूाला दावीदाने पािहले. दावीद

परमेश्वराला म्हणाला, “माझे चुकले माझ्या हातून पाप घडले आहे. पण हे
लोक मेंढरांसारखे माझ्या मागून आले. त्यांचे काहीच चुकले नाही. तेव्हा
तू मला आिण माझ्या कुटंुिबयांना िशक्षा कर.”

18 त्या िदवशी गाद दावीदाकडे आला. तो म्हणाला, “अरवना
यबूसीच्या खळ्यावर परमेश्वराप्रीत्यथर् एक वेदी बांध” 19 दावीदाने मग
परमेश्वराच्या इच्छेनुसार गादच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. तो अरवनाला
भेटायला गेला. 20 अरवनाने राजाला आिण त्याच्या सेवकांना येताना
पािहले. त्याने पुढे होऊन जिमनीपयर्ंत लवून नमस्कार केला. 21

अरवना म्हणाला, “माझे स्वामी का बर ेआले आहेत?”
दावीद म्हणाला, “तुझे खळे िवकत घ्यायला. म्हणजे मग मी परमेश्वरा

प्रीत्यथर् इथे एक वेदी बांधीन. मग रोगराई संपुष्टात येईल.”
22 अरवना म्हणाला, “स्वामीनी मनाला येईल ते अपर्ण करण्यासाठी

घ्यावे. होमबलीसाठी हे बलै आहेत. इधंनासाठी मळणीची औते आिण
बलैांचे सामान आहे. 23 महाराज, हवे ते मी तुम्हाला देईन.” महाराजांवर
परमेश्वराची मजीर् असावी अशीही कामना त्याने पुढे व्यक्त केली.

24 पण राजा अरवनाला म्हणाला, “नाही, तुला मी खर ेसांगतो, मी ही
जमीन िवकतच घेणार आहे. फुकटात िमळालेले मी होमबली म्हणून
परमेश्वर देवाला अपर्ण करणार नाही.”
तेव्हा दावीदाने खळे आिण बलै पन्नास शेकेल चांदी देऊन िवकत

घेतले. 25 मग तेथे परमेश्वराप्रीत्यथर् वेदी बांधली. होमबली आिण
शांत्यापर्णे केली.
परमेश्वराने त्याची प्राथर्ना ऐकली. इस्राएलवरील रोगराई परमेश्वराने

संपुष्टात आणली.
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1 राजराजेे

अदोनीयाचीअदोनीयाची राजाराजा होण्याचीहोण्याची इच्छाइच्छा

आता राजा दावीद फार वृध्द झाला होता, वयोमानामुळे त्याला
गारठा सहन होईना, नोकरांनी िकतीही पांघरुणे घातली तरी
त्याला ऊब येईना. 2 तेव्हा त्याचे सेवक त्याला म्हणाले,

“तुमच्या सेवेसाठी आम्ही एखादी तरुण मुलगी बघतो, ती तुमच्या िनकट
झोपेल आिण तुम्हाला ऊब देईल.” 3 आिण सेवकांनी या कामासाठी
इस्राएलभर संुदर तरुण मुलींचा शोध सुरु केला, तेव्हा त्यांना शुनेम या
नगरात अबीशग नावाची मुलगी सापडली, त्यांनी ितला राजाकडे
आणले. 4 ती अितशय देखणी होती. ितने अितशय काळजीपूवर्क
राजाची शुश्रूषा केली. असे असले तरी राजाने ितच्याशी लैंिगक संबधं
ठेवले नाहीत.

5 अदोनीया हा दावीद आिण त्यांची पत्नी हग्गीथ यांचा मुलगा, गवार्ने
फुगून जाऊन त्याने स्वतः राजा व्हायचे ठरवले. राजा व्हायच्या प्रबळ
इच्छेने त्याने स्वतःसाठी एक रथ, घोडे आिण रथापुढे धावायला पन्नास
माणसे तयार केली. 6 अदोनीया हा िदसायला संुदर होता. अबशालोम
पेक्षा हा धाकटा. पण राजा दावीदने मात्र अदोनीयाला “हे तू काय
चालवले आहेस?” म्हणून कधी समज िदली नाही.

7 सरुवेचा मुलगा यवाब आिण याजक अब्याथार यांच्याशी
अदोनीयाने बोलणे केले. त्याला नवीन राजा करण्यात मदत करायचे
त्यांनी ठरिवले. 8 पण पुष्कळांना अदोनीयाच्या या हालचाली पसंत
नव्हत्या. ते दावीदशी एकिनष्ठ रािहले. सादोक हा याजक, यहोयादाचा
मुलगा बनाया, नाथान हा संदेष्टा, िशमी रईे आिण दावीदच्या पदरी
असलेले वीर हे ते लोक होत. ते राजाच्याच बाजूला रािहले, हे लोक
अदोनीयाला िमळाले नाहीत.

9 एकदा एन-रोगेलजवळ जोहेलेथ खडकापाशी अदोनीयाने मेढर,े गुर,े
पुष्ट वासर ेयांचा शांत्यपर्ण म्हणून यज्ञ केला. आपले भाऊ, राजाची इतर
मुले आिण यहूदातील सवर् अिधकारी यांना बोलावणे पाठवले, 10 पण
राजाच्या पदरचे खास शूर वीर, आपला भाऊ शलमोन, बनाया आिण
संदेष्टा नाथान यांना मात्र वगळले.

शलमोनासाठीशलमोनासाठी नाथाननाथान वव बथशबथशेेबाबा मध्यस्तीमध्यस्ती करतातकरतात

11 नाथान संदेष्ट्यांच्या हे कानावर गेले तेव्हा तो शलमोनाची आई
बथशेबा िहच्याकडे गेला. त्याने ितला िवचारले, “हग्गीथेचा मुलगा
अदोनीया याचे काय चालले आहे याचा तुला पत्ता आहे का? त्याने
स्वतःला राजा म्हणून घोिषत केले आहे आिण इकडे आपले स्वामी
दावीद यांना त्याचा पत्तासुद्धा नाही. 12 तू आिण तुझा मुलगा शलमोन
यांच्या िजवाला धोका पोहोंचू शकतो. यातून वाचायचा मागर् मी तुला
दाखवतो, 13 अशीच राजा दावीदकडे जा आिण त्याला सांग, ‘स्वामी
तुम्ही मला वचन िदले आहे. त्याप्रमाणे माझा मुलगा शलमोन
तुमच्यानतंर गादीवर बसेल पण अदोनीया राजा होत आहे हे कसे काय?’
14 तुझे राजाशी बोलणे चाललेले असतानाच मी तेथे येईन. तू ितथून
िनघून गेल्यावर मी राजाला सवर् हकीगत सांगीन. म्हणजे तू बोललीस
त्यात तथ्य आहे हे राजाला पटेल.”

15 तेव्हा राजाला भेटायला बथशेबा त्याच्या शयनगृहात गेली, राजा
फारच थकला होता. शुनेमची अबीशग त्याची सेवा करत होती. 16

बथशेबाने राजाला लवून अिभवादन केले. राजाने ितची चौकशी केली.
17 बथशेबा त्याला म्हणाली, “महाराज, तुम्ही आपल्या परमेश्वर

देवासमक्ष मला वचन िदले आहे. ‘माझ्यानतंर शलमोन राजा होईल. तो
या गादीवर बसेल’ असे तुम्ही म्हणाला आहात. 18 आता तुमच्या

नकळत अदोनीया स्वतःच राजा व्हायच्या खटपटीत आहे. 19 त्याने
अनेक गुर ेआिण उत्तम मेंढर ेकापून शांत्यपर्णाचा यज्ञ केला आहे. त्याने
सवार्ंना आमिंत्रत केले आहे. तुमची मुळे, याजक अब्याथार, सेनापती
यवाब यांना त्याने बोलावले आहे, पण तुमचा एकिनष्ठ पुत्र शलमोन याला
मात्र बोलावणे पाठवले नाही. 20 महाराज, आता सवर् इस्राएल लोकांचे
तुमच्याकडे लक्ष लागले आहे. स्वतःनतंर तुम्ही कोणाला राजा म्हणून
घोिषत करता याची ते वाट बघत आहेत. 21 आपण प्राण सोडण्यापूवीर्
नीट व्यवस्था केली पािहजे. तसे तुम्ही केले नाहीत तर तुमचे आपल्याच
वाडवडीलांच्या शेजारी दफन झाल्यावर मी आिण शलमोन लोकांच्या
दृष्टीने गुन्हेगार ठरु.”

22 बथशेबा हे राजाशी बोलत असतानाच नाथान संदेष्टा राजाला
भेटायला आला. 23 राजाच्या सेवकांनी त्याच्या आगमनाची राजाला
वदीर् िदली, “तेव्हा नाथान राजाच्या समोर आला व खाली लवून
अिभवादन केले.” 24 मग नाथान म्हणाला, “महाराज, तुमच्यानतंर
अदोनीया राज्यावर येणार असे तुम्ही घोिषत केले काय? आता राज्य
अदोनीयाचे आहे असे तुम्ही ठरवले आहे काय? 25 कारण आजच त्याने
खाली खोऱ्यात जाऊन गुर ेमेंढर ेकापून शांत्यपर्णाचा यज्ञ केला आहे
तुमची मुले, सेनापती, अब्याथार याजक यांना त्याचे आमतं्रण आहे. ते
सगळे आत्ता त्याच्याबरोबर खाण्यािपण्यात दगं आहेत. ‘राजा अदोनीया
िचराय ुहोवो’ म्हणून घोषणा देत आहेत. 26 पण मी, सादोक याजक
यहोयादाचा मुलगा बनाया आिण तुमचा मुलगा शलमोन यांना मात्र त्याने
बोलावलेले नाही. 27 माझे स्वामी, राजाने आम्हाला िवश्वासात न घेता हे
सवर् केले आहे का? आपला वारस तुम्ही कृपा करुन जाहीर करा.”

28 तेव्हा राजा दावीद म्हणाला, “बथशेबाला आत यायला सांगा”
त्याप्रमाणे बथशेबा राजासमोर आली.

29 मग राजाने शपथपूवर्क वचन िदले: “परमेश्वर देवाने आत्तापयर्ंत
मला सवर् संकटातून सोडवले आहे. देवाला स्मरुन मी हे वचन देतो. 30

पूवीर् मी जे वचन तुला िदले त्याप्रमाणे मी आज करणार आहे.
इस्राएलच्या परमेश्वर देवाने हे वचन द्यायचे मला सामथ्यर् िदले, त्याप्रमाणे
मी कबूल करतो की माझ्यानतंर तुझा पुत्र शलमोन राजा होईल. या
िंसहासनावर माझ्यानतंर तो आरुढ होईल. मी िदलेला शब्द खरा
करीन.”

31 बथशेबाने हे ऐकून राजाला वंदन केले व म्हणाली “राजा िचरायु
होवो.”

32 मग दावीद राजा म्हणाला, “सादोक हा याजक, नाथान संदेष्टा
आिण यहोयादाचा मुलगा बनाया यांना येथे बोलावून घ्या” तेव्हा ते
ितघेजण राजाच्या भेटीला आले. 33 राजा त्यांना म्हणाला, “माझ्या
अिधकाऱ्यांना सोबत घ्या. माझा पुत्र शलमोन याला माझ्या स्वतःच्या
खेचरावर बसवून गीहोन झऱ्याकडे जा. 34 तेथे सादोक याजक आिण
नाथान संदेष्टा यांनी त्याला इस्राएलचा नवा राजा म्हणून अिभषेक
करावा. रणिंशग फंुकून जाहीर करावे की शलमोन हा आता नवा राजा
आहे. 35 मग त्याला घेऊन माझ्याकडे या, तो या िंसहासनावर बसेल
आिण नवा राजा म्हणून माझी जागा घेईल. इस्राएल आिण यहूदाचा राजा
म्हणून मी शलमोनला िनवडले आहे.”

36 यहोयादाचा मुलगा बनाया राजाला म्हणाला, “आमेन! स्वामी, खदु्द
परमेश्वर देवच याला मान्यता देईल. 37 महाराज, आपल्याला
परमेश्वराची साथ आहे. तो परमेश्वर असाच शलमोनाच्याही पाठीशी उभा
राहील अशी मला आशा आहे. राजा शलमोनाच्या राज्याची भरभराट
होवो आिण माझे स्वामी, आपल्यापेक्षा ते अिधक बळकट होवो.”
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38 सादोक, नाथान, बनाया आिण राजाचे सेवक यांनी राजा
दावीदाच्या सांगण्याप्रमाणे केले. दावीदाच्या खेचरावर शलमोनाला
बसवून ते गीहोन येथे गेले. 39 सादोक याजकाने पिवत्र मडंपातून तेल
आणले. आिण त्या तेलाने सादोकने शलमोनाच्या मस्तकावर अिभषेक
केला. त्यांनी कणार् फंुकला आिण सवार्ंनी “शलमोन राजा िचरायू होवो”
असा एकच जयजयकार केला. 40 मग शलमोनाबरोबर सवर्जण नगरात
आले. येताना ते पावा वाजवत आले. लोकांना उत्साहाचे, आनदंाचे
भरते आले होते. त्यांच्या जल्लोषाने धरणी कंप पावली.

41 हे चाललेले असताना इकडे अदोनीया आिण त्याची पाहुणे मडंळी
यांचे भोजन आटपत आलेले होते. त्यांनी हा कण्यार्ंचा आवाज ऐकला.
यवाबाने िवचारले, “हा कसला आवाज? नगरात काय चालले आहे?”

42 यवाबाचे बोलणे संपत नाही तोच अब्याथार याजकाचा मुलगा
योनाथान ितथे आला. अदोनीया त्याला म्हणाला, “अर ेतू भला माणूस
आहेस. तेव्हा माझ्यासाठी तू चांगलीच बातमी आणली असशील.”

43 पण योनाथान म्हणाला, “नाही, तुम्हाला ही बातमी चांगली
वाटणार नाही. राजा दावीदाने शलमोनाला राजा केले आहे. 44

दावीदाने सादोक याजक, नाथान संदेष्टा, यहोयादाचा मुलगा बनाया
आिण आपले सेवक यांना शलमोनाबरोबर पाठवले, त्यांनी शलमोनाला
खदु्द राजाच्या खेचरावर बसवले. 45 मग सादोक याजक आिण नाथान
संदेष्टा यांनी गीहाने झऱ्याजवळ शलमोनाला अिभषेक केला. यानतंर ते
सवर्जण नगरात परतले. लोक त्यांच्या मागोमाग गेले. नगरातील लोक
त्यामुळे फार आनदंात आहेत. हा जल्लोष त्यांचाच आहे. 46 शलमोन
आता गादीवर बसला आहे. 47 राजाचा सेवकवगर् दावीदाचे अिभनदंन
करत आहे. ते म्हणत आहेत, ‘राजा दावीद थोर आहे. शलमोन
त्याच्यापेक्षा थोर व्हावा अशी देवाजवळ आमची प्राथर्ना आहे. देव
शलमोनाला दावीदापेक्षाही िकिर्तवंत करो. त्याच्या राज्याची
दावीदापेक्षाही भरभराट होवो.’ दावीद राजा तेथे जातीने हजर होता.
पलगंावरच तो वाकून अिभवादन करत होता. 48 आिण म्हणत होता,
‘इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे गुणगान करा. परमेश्वराने माझ्या मुलांपकैीच
एकाला िंसहासनावर बसवले आिण माझ्या डोळ्यादेखत हे झाले.’”

49 हे ऐकून अदोनीयाची पाहुणेमडंळी घाबरली आिण त्यांनी ितथून
पळ काढला. 50 अदोनीयाही शलमोन काय करील या धास्तीने
घाबरला. तात्काळ तो वेदीपाशी गेला आिण वेदीचे दोन्ही िंशगे घटृ
पकडून बसला. 51 कोणीतरी शलमोनाला सांिगतले, “अदोनीया तुमच्या
धास्तीने पिवत्र मडंपात वेदीची िंशगे धरुन बसला आहे. तो ितथून
हलायला तयार नाही. ‘शलमोन राजाने मला अभय द्यावे’ असे तो म्हणत
आहे.”

52 तेव्हा शलमोन म्हणाला, “एक भला गृहस्थ असल्याचे अदोनीयाने
िसध्द केले तर त्याच्या केसालाही इजा होणार नाही. पण त्याने
आगळीक केल्यास त्याची गय केली जाणार नाही. तो मरण पावेल.” 53

मग राजा शलमोनाने अदोनीयाकडे आपल्या माणसांना पाठवले. ते
त्याला राजाकडे घेऊन आले. अदोनीयाने राजा शलमोनाला वाकून
अिभवादन केले. शलमोनाने त्याला घरी परत जाण्यास सांिगतले.

दावीददावीद राजाचाराजाचा मृत्यमृत्यूू

दावीद राजाचा मरणकाळ जवळ येऊन ठेपला होता. तेव्हा
त्याने शलमोनाला जवळ बोलवून सांिगतले, 2 “आता मी
जाणार. मरण सगळ्यांनाच अटळ आहे. तूही आता चांगला

खबंीर, जबाबदार पुरुष झाला आहेस. 3 आता परमेश्वर देवाच्या सवर्
आज्ञांचे काळजीपूवर्क पालन कर. मोशेच्या िनयमशास्त्रात िलिहलेल्या
परमेश्वराच्या सवर् आज्ञा, िनयम व िनणर्य काटेकोरपणे पाळ. त्यामुळे तू
िजथे जाशील ितथे, व जे कायर् हातात घेशील त्यात यशस्वी होशील. 4

तू परमेश्वराचे म्हणणे ऐकल्याने तो ही मला िदलेली वचने पाळील.
परमेश्वराने मला सांिगतले आहे ‘जर मी सांिगतलेल्या मागार्ने मनापासून
आिण प्रामािणकपणाने तुझी मुले चालली तर इस्राएलचा राजा हा नेहमी
तुझ्याच वंशातला असेल.’”

5 दावीद पुढे म्हणाला, “सरुवेचा मुलगा यवाब याने काय केले ते
लक्षात आहे ना? त्याने इस्राएल सनै्याच्या दोन सेनापतींना, नेराचा
मुलगा अबनेर आिण येथेरचा मुलगा अमासा यांना ठार केले आिण मुख्य

म्हणजे हे शांततेच्या काळात केले. त्याचा तलवार खोचायचा कमरबदं
आिण पायातले सिैनकी जोडे यांवर त्यांचे रक्त िंशपडले आहे. त्याला
मीच शासन करायला हवे होते. 6 पण आता तू राजा आहेस. तेव्हा तुला
योग्य वाटेल तसा तू त्यांना धडा िशकवू शकतोस. तो मारला जाईल
याची तू खात्री करुन घे. त्याला शांततेने म्हातारपणी मरण येता कामा
नये.

7 “िगलादच्या बिर्जल्ल्य याच्या मुलांवर लोभ असू दे. त्यांच्याशी
सख्य ठेव आिण तुझ्या पगंतीला त्यांना बसू दे. तुझा भाऊ अबशलोम
याच्यापासून मी पळ काढला तेव्हा त्यांनीच मला मदत केली.

8 “गेराचा मुलगा िशमी झकडे आसपासच आहे हे लक्षात ठेव. तो
बहूरीम मधल्या बन्यामीन वंशातला आहे. मी महनाइमासला पळ काढला
तेव्हा त्याने माझ्यािवषयी फार वाईट उद्गार काढले. पुढे तो मला यादेर्न
नदीजवळ भेटायला आला. त्याला मी परमेश्वरासमक्ष वचन िदले की मी
त्याला ठार करणार नाही. 9 पण आता त्याला तसा सोडू नकोस. तू
सुज्ञ आहेस. काय करायचे ते तुला समजते. त्याला म्हातारपणी शांततेने
मरु देऊ नकोस.”

10 मग दावीद मरण पावला. दावीद नगरात त्याचे दफन झाले. 11

हेब्रोनवर सात वषर् आिण यरुशलेम येथे तेहतीस वषर् असे एकंदर चाळीस
वषेर् त्याने इस्राएलवर राज्य केले.

शलमोनशलमोन राज्यावरराज्यावर ताबाताबा िमळिवतोिमळिवतो

12 आता शलमोन राजा होता. तो आपल्या वडीलांच्या दावीदाच्या
िंसहासनावर बसला. त्याच्या राजेपणािवषयी आता कोणताही िंकतु
नव्हता.

13 यानतंर हग्गीथेचा मुलगा अदोनीया शलमोनाची आई बथशेबा
िहच्याकडे गेला. बथशेबाने त्याला िवचारले, “तू सद्हेतूने आला आहेस
ना?”
अदोनीया म्हणाला, “हो, ही शांतता भेट आहे. 14 मला तुमच्याशी

काही बोलायचे आहे.”
बथशेबा म्हणाली, “मग बोल.”
15 अदोनीया म्हणाला, “एक काळ असा होता की हे राज्य माझे होते.

तुम्हाला हे माहीत आहे. मी राजा आहे अशीच इस्राएलच्या सवर् लोकांची
भावना होती. पण पुढे सगळे बदलले. आता माझा भाऊ गादीवर आहे.
परमेश्वरानेच त्याची िनवड केली आहे. 16 आता माझे एक मागणे आहे.
कृपा करुन नाही म्हणू नकोस.”
बथशेबाने “तुला काय हवे?” असे िवचारले.
17 अदोनीया म्हणाला, “राजा शलमोन तुला नाही म्हणणार नाही, तू

सांगशील ते काहीही करील तेव्हा शुनेममधल्या त्या अबीशग नावाच्या
तरुणीशी मला लग्र करायची संमती हवी आहे.”

18 बथशेबा म्हणाली, “ठीक आहे, मी राजाशी बोलते.”
19 मग बथशेबा राजा शलमोनाकडे गेली. ितला पािहल्यावर तो उठून

उभा रािहला. मग ितला वंदन करुन तो िंसहासनावर बसला. सेवकांना
सांगून त्याने आईसाठी दसुर ेिंसहासन आणवले. ती त्याच्या उजव्या
हाताला बसली.

20 बथशेबा त्याला म्हणाली, “मला एक छोटीशी गोष्ट तुझ्याजवळ
मागायची आहे. कृपाकरुन नाही म्हणू नकोस.”
राजा म्हणाला, “आई, तुला काय हवे ते माग मी नकार देणार नाही.”
21 तेव्हा बथशेबा म्हणाली, “तुझा भाऊ अदोनीया याला शुनेमच्या

अबीशगेशी लग्न करु दे.”
22 राजा शलमोन आपल्या आईला म्हणाला, “अदोनीयासाठी

अबीशगेचीच मागणी कशाला करतेस? त्याच्यासाठी हे राज्यच का मागत
नाहीस? बोलून चालून तो माझा मोठा भाऊ आहे. याजक अब्याथार
आिण यवाब त्याला पािंठबा देतीलच.”

23 मग परमेश्वराची शपथ घेऊन शलमोन म्हणाला, “अदोनीयाला मी
याची अद्दल घडवीन. त्याला आता प्राणाला मुकावे लागेल. 24

इस्राएलचा राजा म्हणून परमेश्वराने माझी िनवड केली आहे. माझ्या
वडीलांच्या गादीवर त्याने मला बसवले आहे. आपण िदलेला शब्द पाळून
राज्याची सत्ता परमेश्वराने आमच्या घराण्यात ठेवली आहे. तेव्हा आता
त्याची शपथ घेऊन सांगतो की अदोनीयाला आज मृत्यदुडं होईल.”
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25 राजा शलमोनाने मग बनायाला आज्ञा िदली आिण बनायाने बाहेर
जाऊन अदोनीयाला ठार केले.

26 मग राजा शलमोन अब्याथार याजकाला म्हणाला, “तुलाही मी
मारायला हवे पण अनाथोथ येथल्या आपल्याघरी मी तुला जाऊ देतो.
माझ्या वडीलांबरोबर मागर्क्रमण करताना परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश
उचलून न्यायला तू मदत केलीस म्हणून तुला मी यावेळी िजवे मारत
नाही. िशवाय त्यांच्या कठीण काळातही तू त्यांना साथ िदली आहेस”
27 परमेश्वराचा याजक म्हणून त्याला यापुढे काम करता येणार नाही
असे शलमोनाने अब्याथार याजकाला सांिगतले. असे होणार हे
परमेश्वराने सांिगतलेच होते. िशलो येथील याजक एली आिण त्याचे कुटंुब
यांच्यािवषयी देवाने असेच सांिगतले होते. अब्याथार याजक एलीच्या
कुटंुबातील होता.

28 हे सवर् यवाबाच्या कानावर गेल्यावर तो भयभीत झाला. त्याने
अबशालोमला पािंठबा न देता अदोनीयाला पिंठबा िदला होता. म्हणून तो
त्वरीत परमेश्वराच्या पिवत्र मडंपात गेला आिण वेदीची िंशगे घटृ धरुन
बसला. 29 कोणीतरी यवाब हा परमेश्वराच्या मडंपात वेदीपाशी आहे हे
राजा शलमोनाला सांिगतले. तेव्हा शलमोनाने बनायाला यवाबाला
मारण्यासाठी पाठवले.

30 बनाया परमेश्वराच्या पिवत्र मडंपात जाऊन यवाबाला म्हणाला,
“तेथून बाहेर पड ही राजाची आज्ञा आहे.”
पण यवाबाने तेथेच मरण पत्करायला तयार असल्याचे सांिगतले.
तेव्हा बनायाने राजाकडे जाऊन त्याला हे सांिगतले. 31 तेव्हा राजाने

बनायाला हुकुम केला, “तो म्हणतो तसे कर त्याला ितथेच ठार कर. मग
त्याचे दफन कर. म्हणजे मग आमच्या घराण्यावरचा यवाबाचा कलकं
पुसला जाईल. यवाबाने िनरपराधांची हत्या केली तो हा कलकं होय. 32

नेराचा मुलगा अबनेर आिण येथेरचा मुलगा अमासा या आपल्यापेक्षा
चांगल्या अशा दोन माणसांना त्याने मारले होते. अबनेर इस्राएल
सनै्याचा सेनापती तर अमासा यहूदा सनै्याचा सेनापती होता. माझे
वडील दावीद यांना त्यावेळी या हत्येची कल्पना नव्हती. तेव्हा परमेश्वरच
यवाबाला त्याच्या कृत्यांबद्दल शासन करत आहे. 33 त्यांच्या हत्येबद्दल
यवाब अपराधी आहे. त्याच्या कुटंुबालाही हे ओझे कायमचे वागवावे
लागेल. पण दावीद, त्यांचे वंशज, त्याच्या घराण्यातील राजे आिण त्याचे
राज्य यांना देवाच्या कृपेने िनरतंर शांतता लाभेल.”

34 तेव्हा यहोयादाचा मुलगा बनाया याने यवाबाला ठार केले व
वाळवंटातील त्याच्या घराजवळ त्याचे दफन करण्यात आले. 35

यवाबाच्या जागी मग शलमोनाने बनायाची सेनापती म्हणून नेमणूक केली
आिण अब्याथारच्या जागी मुख्य याजक म्हणून सादोकची केली. 36 मग
त्याने िशमीला बोलावणे पाठवले. त्याला सांिगतले, “इथे यरुशलेममध्ये
स्वतःसाठी घर बांधून राहा. हे नगर सोडू नको. 37 हे नगर सोडून
िकद्रोन झऱ्यापलीकडे गेलास तर त्या गुन्ह्याबद्दल तुला जीव गमवावा
लागेल. तो तुझा अपराध असेल.”

38 तेव्हा िशमी म्हणाला, “ठीक आहे, महाराज मी तुमच्या आजे्ञत
आहे.” िशमी मग यरुशलेममध्येच बराच काळ रािहला. 39 पण तीन
वषार्ंनतंर िशमीचे दोन नोकर पळून गेले. गथचा राजा आिण माकाचा
मुलगा आखीश याच्याकडे ते गेले. आपले चाकर गथ येथे असल्याचे
िशमीला कळले. 40 तेव्हा त्याने आपल्या गाढवावर खोगीर चढवले
आिण तो आखीश राजाकडे आपले नोकर शोधायला िनघाला. ितथे ते
िमळाल्यावर त्यांना त्याने परत घरी आणले.

41 िशमी यरुशलेमहून गथला जाऊन आल्याचे कोणीतरी
शलमोनाला सांिगतले. 42 तेव्हा शलमोनाने त्याला बोलावून घेतले.
शलमोन त्याला म्हणाला, “यरुशलेम सोडलेस तर तुझा वध होईल हे मी
तुला देवाची शपथ घेऊन सांिगतले होते. तू हे गाव सोडून इतरत्र गेलास
तर तुझ्या मृत्यूला तूच जबाबदार राहशील असे मी तुला बजावले होते.
आिण तू त्याला कबूल झाला होतास. माझा शब्द पाळायचे तू मान्य केले
होतेस. 43 मग तू आज्ञाभगं का केलास? तू वचन का मोडलेस? 44

माझे वडील दावीद यांचे तू बरचे अपराध केले आहेस त्याबद्दल आता
परमेश्वरच तुला शासन करील. 45 पण मला परमेश्वराचे आशीवार्द
राहतील. दावीदाचे राज्य तो सदासवर्काळ सुरिक्षत ठेवील.”

46 मग राजाने बनायाला िशमीचा वध करायची आज्ञा िदली आिण
बनायाने ती अमंलात आणली. आता शलमोनाची आपल्या राज्यावर पूणर्
पकड बसली.

राजाराजा शलमोनशलमोन सूज्ञतासूज्ञता मागतोमागतो

िमसरचा राजा फारो याच्या मुलीशी लग्र करुन शलमोनाने
फारोशी करार केला. शलमोनाने ितला दावीद नगरात आणले.
त्याच्या महालाचे आिण परमेश्वराचे मिंदर बांधण्याचे काम तेव्हा

चालू होते. यरुशलेमभोवती तटबदंी उभारायचे कामही शलमोनाने हाती
घेतले होते. 2 मिंदर अजून बांधून पुर ेझाले नव्हते त्यामुळे लोक यज्ञात
बली अपर्ण करायला डोंगरमाथ्यासारख्या उंच िठकाणी जात. 3

शलमोनही आपले वडील दावीद यांनी सांिगतलेल्या सवर् गोष्टींचे
मनःपूवर्क पालन करुन परमेश्वरावरील आपले प्रेम प्रकट करीत असे.
दावीदाने सांिगतलेल्या गोष्टींखेरीज आणखीही एक गोष्ट तो करत असे.
यज्ञ करायला आिण धूप जाळायला तो उंच िठकाणी जात असे.

4 िगबोन हे एक महत्वाचे उंचावरील िठकाण असल्यामुळे शलमोन
एकदा यज्ञासाठी ितकडे गेला. तेथे त्याने एक हजार होमापर्णे वािहली. 5

तो िगबोन येथे असतानाच परमेश्वराने एका रात्री त्याला स्वप्नात दशर्न
िदले देव म्हणाला, “तुला काय हवे ते माग मी ते देईन.”

6 शलमोन तेव्हा म्हणाला, “तुझा सेवक म्हणजेच माझे वडील
यांच्यावर तुझी कृपा होती. ते तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागले. ते भलेपणाने
आिण योग्य मागार्ने जगले. त्यांच्यानतंर त्यांच्या मुलालाच गादीवर
बसवून तू मोठाच दयाळूपणा दाखवला आहेस. 7 माझ्या वडीलांनतंर,
परमेश्वर देवा, तू मला राजा केले आहेस. पण मी अजाण मुलासारखाच
आहे. माझे कतर्व्य बजावायला योग्य ते शहाणपण माझ्याजवळ नाही. 8

मी तुझा सेवक तू िनवडलेल्या अक्षरश: अगिणत अशा लोकांपकैी एक
आहे. शासकाला तर अनेक िनणर्य करावे लागतात. 9 तेव्हा राज्य
करायला आिण लोकांशी न्यायबुध्दीने वागायला आवश्यक ते शहाणपण
तू मला दे. त्यामुळे मला बऱ्यावाईटामधील फरक समजेल. त्याखेरीज
एवढ्या लोकांवर राज्य करता येणे अशक्य आहे.”

10 शलमोनाने हे मािगतले याचा परमेश्वराला फार आनदं झाला 11

म्हणून देव त्याला म्हणाला, “तू स्वतःसाठी दीघार्यषु्य िंकवा सुखसमृध्दी
मािगतली नाहीस. तसेच शत्रूंचा िन:पात व्हावा असे म्हणाला नाहीस. तू
फक्त न्यायबुध्दी आिण िववेक याची मागणी केलीस. 12 तेव्हा तुझे
मागणे मी मान्य करतो. तू ज्ञानी आिण चाणाक्ष होशील तुला एवढे
शहाणपण लाभेल की तुझ्यासारखा भूतकाळात कधी झाला नाही आिण
पुढे कधी होणार नाही. 13 िशवाय तू न मािगतलेल्या गोष्टीही बक्षीस
म्हणून मी तुला देईन. आयषु्यभर तुला मानसन्मान िमळेल आिण
तुझ्यासारखा थोर राजा कोणी असणार नाही. 14 मी दाखवलेल्या
मागार्ंने चाल आिण माझ्या आज्ञा आिण िनयम पाळ. आपल्या
वडीलांप्रमाणेच वाग. असे वागलास तर तुलाही मी दीघार्यषुी करीन.”

15 शलमोन जागा झाला. परमेश्वर स्वप्नात येऊन आपल्याशी
बोलला हे त्याच्या लक्षात आले. त्यानतंर शलमोन यरुशलेमला जाऊन
परमेश्वराच्या करारकोशापुढे उभा रािहला. शलमोनाने परमेश्वरासाठी
होमापर्ण केले. त्यात त्याने परमेश्वराला शांतीअपर्णे वािहली. मग आपल्या
राज्यकारभारात ज्यांची मदत झाली त्या सवर् विडलधाऱ्यांना आिण
सेवकांना मेजवानी िदली.

16 एकदा दोन वेश्या शलमोनाकडे आल्या. राजापुढे त्या दोघी उभ्या
रािहल्या. 17 त्यातली एक म्हणाली, “महाराज, ही आिण मी एकाच
घरात राहतो. आम्ही दोघी गभर्वती होतो आिण आमचे िदवस भरत आले
होते. मी बाळाला जन्म िदला तेव्हा ही माझ्या जवळच होती. 18 तीन
िदवसांनतंर ही पण प्रसूत झाली. आमच्याखेरीज घरात आणखी कोणी
नव्हते. आम्ही दोघीच काय त्या राहात होतो. 19 एका रात्री ही बाळाला
घेऊन झोपलेली असताना ितचे बाळ ितच्याखाली चेंगरुन मेले. 20

तेव्हा मी झोपेत असताना त्या रात्रीच ितने माझे बाळ माझ्या कुशीतून
घेतले आिण ते स्वतःकडे ठेवून आपले मृत बालक माझ्या अथंरुणावर
ठेवले. 21 दसुऱ्या िदवशी सकाळी उठून मी बाळाला पाजायला घेतले
तर बाळ मृत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. म्हणून मी बारकाईने
न्याहाळले असता हे बाळ माझे नाही असे मला आढळले.”
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22 पण तेवढ्यात ती दसुरी बाई म्हणाली, “नाही, िजवंत मूलच माझे
आहे, मेलेले बाळ तुझे आहे.”
पिहली त्यावर म्हणाली, “तू खोटे बोलतेस, मेले ते तुझे बाळ आिण

िजवंत आहे ते माझे.” अशाप्राकर ेदोघींचाही राजासमोर कडाक्याचा वाद
झाला.

23 तेव्हा राजा शलमोन म्हणाला, “िजवंत मूल आपले आिण मेलेले
बाळ दसुरीचे असे तुम्ही दोघीही म्हणता.” 24 राजाने मग आपल्या
सेवकाला एक तलवार घेऊन यायला सांिगतले. 25 राजा शलमोन
म्हणाला, “आता आपण असे करु. त्या िजवंत बाळावर वार करुन त्याचे
दोन तुकडे करु आिण दोघींना एक एक देऊ.”

26 दसुरी बाई म्हणाली, “फार छान! बाळाचे दोन तुकडे करा, म्हणजे
आमच्यापकैी कोणालाही ते िमळणार नाही.” पण पिहल्या बाईला, खऱ्या
आईला, वात्सल्याचा उमाळा आला. ती राजाला म्हणाली, “नको,
बाळाला मारु नका ते ितच्याकडेच राहू द्या.”

27 तेव्हा हे ऐकून राजा म्हणाला, “बाळाला मारु नका. त्याला
पिहल्या बाईच्या हवाली करा. तीच खरी आई आहे.”

28 राजाचा हा िनवाडा इस्राएलच्या लोकांच्या कानावर गेला.
राजाच्या चाणाक्षपणाबद्दल त्यांना आदर वाटला. योग्य िनणर्य घेण्याचे
उच्च कोटीचे परमेश्वरी शहाणपण त्याच्याकडे आहे हे त्यांच्या लक्षात
आले.

शलमोनाचशलमोनाचेे साम्राज्यसाम्राज्य

समस्त इस्राएल लोकांवर राजा शलमोनाची सत्ता होती. 2

त्याला शासनात मदत करणाऱ्या प्रमुख अिधकाऱ्यांनी नावे
अशी सादोकचा मुलगा:

अजऱ्या हा याजक होता
3 िशशाचे मुलगे अिलहोरफे आिण अहीया न्यायालयातील
घडामोडींची िटपणे ठेवणे हे त्यांचे काम होते.
अहीलूदाचा मुलगा यहोसाफाट हा बखरकार होता.
4 बनाया हा यहोयादाचा मुलगा सेनापती होता.
सादोक आिण अब्याथार याजक होते
5 नाथानचा मुलगा अजऱ्या हा िजल्हािधकाऱ्यांचा प्रमुख होता.
नाथानचा मुलगा जाबूद याजक असून राजाचा सल्लागार होता.
6 अहीशार हा राजाच्या महालातील सवर् गोष्टींचा प्रमुख होता.
अब्दाचा मुलगा अदोनीराम गुलामांच्या खात्याचा प्रमुख होता.
7 इस्राएलचे कारभाराच्या सोयीसाठी बारा भाग पाडलेले होते. प्रत्येक

भागावर शलमोनाने कारभारी नेमले होते. त्या त्या भागातून अन्नधान्य
गोळा करुन राजाच्या कुटंुिबयांना देण्याची त्यांची जबाबदारी होती. बारा
कारभाऱ्यापकैी प्रत्येकावर प्रितवषीर् एक मिहना ही पाळी येई. 8 त्या
बारा कारभाऱ्यांची नावे अशी:
बेन-हूर हा एफ्राईमच्या डोंगराळ प्रदेशावर अिधकारी होता.
9 माकस, शालबीम, बेथ-शेमेश व एलोन बेथ-हानान यांच्यावर बेन-
देकेर हा कारभारी.
10 अरुबोथ, सीखो आिण हेफेर या प्रांतावर बेन-हेसेद हा कारभाही
होता.
11 बेन-अबीनादाब पूणर् दोर प्रांतावर होता. शलमोनाची मुलगी
टाफाथ ही याची पत्नी.
12 तानख, मिगद्दो व पूणर् बेथ-शान म्हणजेच सारतानाजवळ
इज्रेएलच्या खाली बेथ-शानापासून अबेल-महोला पयर्ंत व
यकमामाच्या उतारापयर्ंत अहीलूदाचा मुलगा बाना हा होता.
13 रामोथ-िगलादवर बेन-गेबेर हा प्रमुख होता. िगलादमधील
मनश्शेचा मुलगा याईर याची सवर् गावे, बाशानमधील अगोर्ब प्रांत हे
भाग त्याच्याकडे होते. या भागात भक्कम तटबदंीची आिण िंदडी
दरवाजावर पचं धातूचा आगळा असलेली साठ नगर ेहोती.
14 इद्दोचा मुलगा अहीनादाब महनाईम प्रांतावर होता.
15 नफतालीवर अहीमास होता. त्यानेही शलमोनाची मुलगी बासमथ
िहच्याशी लग्न केले होते.
16 हूशयाचा मुलगा बाना हा आशेर आिण आलोथ यांच्यावर
कारभारी होता.

17 पारुहाचा मुलगा यहोशाफाट इस्साखारवर होता.
18 एलाचा मुलगा िशमी बन्यामीनचा कारभारी होता.
19 उरीचा मुलगा गेबेर िगलाद प्रांतावर होता. अमोऱ्यांचा राजा
िसहोन आिण बाशानचा राजा ओग हे या प्रांतात राहात होते. गेबेर
मात्र त्या प्रांताचा एकमेव कारभारी होता.
20 यहूदा आिण इस्राएलमध्ये समुद्रतीरावरील वाळूकणांसरखी

अगिणत माणसे होती. ती खात, पीत व मजाकरत आनदंाने जगत होती.
21 यफु्रािटस नदीपासून पिलष्ट्यांच्या भूमीपयर्ंत शलमोनाची सत्ता

होती. िमसरच्या सीमेला त्याची हद्द िभडली होती. या देशांकडून
शलमोनाला नजराणे येत आिण ते आयषु्यभर त्याचा आदर करीत.

22 शमोनाला त्याच्या पगंतीला बसून जेवणाऱ्या सवार्ंसाठी दररोजच
खालील अन्नपदथर् लागत दीडशे बुशेल मदैा, तीनशेबुशेल कणीक, दहा
पुष्ट गुर,े कुरणावर चरलेली वीस गुर,े शभंर मेंढर,े हरण, सांबर, भेकर,
खाण्यायोग्य पक्षी.

24 यफु्रािटस नदीच्या पश्र्िचमेकडील सवर् देशांवर त्याची सत्ता होती.
ितफसाहापासून गज्जापयर्ंतचा हा प्रदेश होय सवर्त्र शांतता नांदत होती.
25 दान पासून बरैशेबापयर्ंत यहूदा आिण इस्राएलमधील सवर् लोक
िनधार्स्तपणे व शांततेने राहात होते. आपापल्या अजंीर वृक्षांखाली आिण
द्राक्षबागांमध्ये ते िनवांत होते.

26 रथाच्या चारहजार घोड्यांसाठी पागा होत्या. तसेच शलमोनाकडे
बारा हजार घोडेस्वार होते. 27 िशवाय ते बारा कारभारी दर मिहन्याला
शलमोनाला सवर् जीवनावश्यक गोष्टी पुरवत होते. राजाच्या पगंतीला
बसून जेवणाऱ्या सवार्ंना ते पुरसेे होते. 28 रथाच्या आिण स्वारीच्या
घोड्यांसाठी पुरसेा पेंढा आिण सातूही ते कारभारी पुरवीत. नेमलेल्या
िठकाणी प्रत्येकजण हे धान्य आणून टाकी.

शलमोनाचीशलमोनाची सूज्ञतासूज्ञता

29 देवाने शलमोनाला भरपूर शहाणपण िदले होते. त्यामुळे त्याला
अनेक गोष्टी समजत. त्याची हुषारी कल्पनातीत होती. 30 पूवेर्कडील
सवार्ंपेक्षा शलमोनाचे शहाणपण अिधक होते. िमसरमधल्यापेक्षा ते थोर
होते. 31 पृथ्वीच्या पाठीवर त्याच्याइतका सूज्ञ कोणी नव्हता. एज्राही
एथान तसेच माहोलची मुले हेमान व कल्यकोल व ददार् यांच्यापेक्षा तो
शहाणा होता. त्याचे नाव इस्राएल राष्ट्र ा बाहेर सवर्त्र दमुदमुत होते. 32

आपल्या आयषु्यात त्याने तीनहजार बोध वचने आिण पधंराशे गीते
िलिहली.

33 िनसगिर्वषयीही त्याला ज्ञान होते. लबानोनमधल्या गधंसरुपासून
िंभतीतून उगवणाऱ्या वनस्पतीपयर्ंत सवर् तऱ्हेच्या झाडांचे त्याला ज्ञान
होते. प्राणी, पक्षी आिण सरपटणार ेप्राणी यांचेही त्याने वणर्न केले आहे.
34 देशादेशीचे लोक त्याच्याकडे ज्ञानाजर्नासाठी येत. सवर् राष्ट्र ांचे राजे
आपल्या पदरच्या हुशार माणसांना शलमोनाकडून ज्ञान घ्यायला
पाठवत.

शलमोनशलमोन ममंिंदरिदर उभारतोउभारतो

िहराम हा सोराचा (तायरचा) राजा होता. त्याचे दावीदाशी
सख्य होते. त्यामुळे त्याने शलमोन राज्यावर आल्याचे
कळताच आपल्या सेवकांना शलमोनाकडे पाठवले. 2

शलमोनाने राजा िहरामला असा िनरोप पाठवला.
3 “माझे वडील सतत यधु्दात गंुतलेले असल्यामुळे त्यांना परमेश्वर
देवासाठी मिंदर बांधता आले नाही. सवर् शत्रूंचा पाडाव होईपयर्ंत ते
थांबले होते. 4 परतंु आता परमेश्वराने सवर् बाजंूनी माझ्या राज्याला
शांतता िदली आहे. मला आता शत्रू नाहीत. माझ्या लोकांना कोणताही
धोका नाही.
5 “परमेश्वराने माझ्या वडीलांना एक वचन िदले होते. परमेश्वराने
सांिगतले होते, ‘तुझ्यानतंर मी तुझ्या मुलाला राजा करीन. तो माझ्या
सन्मानाथर् मिंदर बांधील’ त्याप्रमाणे माझ्या परमेश्वर देवाच्या सन्मानाथर्
एक मिंदर उभारण्याची माझी योजना आहे. 6 त्यासाठी मला तुमची
मदत हवी आहे. तुम्ही तुमची माणसे लबानोन येथे पाठवा. तेथील
गधंसरुची झाडे त्यांना माझ्यासाठी कापायला सांगा. माझेही चाकर मी
त्यांच्याबरोबर पाठवीन. तुम्ही तुमच्या नोकरांची जी मजुरी ठरवाल ती
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मी देईन. पण मला तुमची मदत हवी आहे. आमचे सुतार तुमच्या िसदोनी
सुतारांइतके कुशल नाहीत.”

7 िहरामला शलमोनाचा िनरोप ऐकून फार आनदं झाला. तो म्हणाला,
“दावीदाला एवढा ज्ञानी मुलगा या मोठ्या देशावर राज्य करण्यासाठी
िदल्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो.” 8 मग िहरामने शलमोनाला
असा संदेश पाठवला:
“तुझे म्हणणे मला कळले. देवदार आिण गधंसरुची तुला हवी िततकी
झाडे मी तुला देईन. 9 माझे नोकर ती लबानोनपासून समुद्रापयर्ंत वाहून
आणतील मग त्याचे तराफे करुन तुला हव्या त्या िठकाणी समुद्रावरुन ते
आणतील. तेथे ते तराफे सोडवले जातील. मग तू ती झाडे घे.”

10 िहरामने शलमोनाला त्याच्या गरजेप्रमाणे सवर् गधंसरु व देवदारुची
झाडे िदली.

11 आिण शलमोनाने िहरामला त्याच्या कुटंुबासाठी दरवषीर्
1,20,000 बुशेल गहू आिण 1,20,000 गलंन िनभेर्ळ तेल िदले. 12

परमेश्वराने कबूल केल्याप्रमाणे शलमोनाला शहाणपण िदले. आिण िहराम
व शलमोन या दोघांमध्ये सख्य िनमार्ण झाले. या दोन राजांनी आपसात
शांततेचा करार केला.

13 शलमोनाने वेठिबगारीवर इस्राएलची 30,000 माणसे या
कामासाठी नेमली. 14 अदोनीराम नावाच्या माणसाला त्यांचा प्रमुख
म्हणून नेमले. शलमोनाने या लोकांचे तीन गट केले. प्रत्येक गटात
10,000 माणसे होती. प्रत्येक गट लबानोनमध्ये एक मिहना काम करी
आिण घरी परतून दोन मिहने आराम करत. 15 ऐशंी हजार लोकांना
शलमोनाने डोंगराळ भागात कामाला लावले. त्यांना पाथरवटाचे काम
होते. दगड वाहून नेणारी माणसे सत्तर हजार होती. 16 या कामकऱ्यांवर
देखरखे करणारी तीन हजार तीनशे माणसे होती. 17 त्यांना शलमोनाने
मोठे, मौल्यवान िचर ेमिंदराच्या पायासाठी म्हणून कातायला सांिगतले.
ते फार काळजीपूवर्क कापण्यात आले. 18 मग शलमोन आिण
िहरामच्या बांधकाम करणाऱ्यांनी आिण िगबलोस येथल्या लोकांनी ते
चांगले घडवले. मिंदर उभारणीसाठी घडीव िचर ेआिण ओडंके त्यांनी
तयार केले.

ममंदंीराचीदीराची बांधणीबांधणी

अशा तऱ्हेने शलमोनाने मिंदर बांधायला सुरुवात केली.
इस्राएल लोकांनी िमसर देश सोडल्याला 480 वषेर् झाली
होती. इस्राएलाचा राजा म्हणून शलमोनाच्या कारकीदीर्चे हे

चौथे वषेर् होते. वषार्चा दसुरा मिहना िजव चालू होता. 2 मिंदराची लांबी
90 फूट, रंुदी 30 फूट आिण उंची 45 फूट होती. 3 मिंदराची देवडी
30 फूट आिण उंची 45 फूट होती. मिंदराची देवडी 30 फूट लांब आिण
15 फूट रंुद होती. मिंदराच्या रंुदीइतकीच या देवडीची लांबी असून ती
मिंदराच्या मुख्य भागाला लागूनच होती. 4 मिंदराला अरंुद िखडक्या
होत्या त्या बाहेरच्या बाजूने अरंुद आिण आतल्या बाजूने रंुद होत्या. 5

मिंदराच्या भोवती अनेक खोल्या एका रांगेत बांधल्या होत्या. हे बांधकाम
तीनमजली होते. 6 खोल्या मिंदराच्या िंभतीला लागून असल्या तरी
त्यांच्या तुळ्या या िंभतीत नव्हत्या. मिंदराच्या िंभतीची रंुदी तळाकडे
जास्त असून वर त्या िनमुळत्या होत होत्या. त्यामुळे या खोल्यांच्या एका
बाजूची िंभत ितच्या खालच्या िंभतीपेक्षा पातळ होती. तळमजल्यावरील
खोल्यांची रंुदी साडेसात फूट, पिहल्या मजल्यावरच्या खोल्यांची 9 फूट
तर त्यावरच्या खोल्यांची साडे दहा फूट होती. 7 िंभतीच्या बांधकामात
कामगारांनी चांगले मोठे िचर ेवापरले होते. खाणीतूनच ते योग्य मापाने
कातून काढले होते. त्यामुळे मिंदरात ते बसवताना होतोड्या, कुऱ्हाही
िंकवा अन्य कुठल्या लोखडंी हत्याराचा आवाज झाला नाही.

8 तळमजल्यावरील खोल्यांना मिंदराच्या दिक्षणेकडून आत जायला
वाट होती. ितथून वरच्या मजल्यांवर जायला आतून िजने होते.

9 शेवटी शलमोनाचे मिंदराचे बांधकाम संपले, मिंदराचा संपूणर्
अतंभार्ग गधंसरुच्या लाकडाने आच्छादलेला होता. 10

मिंदराभोवतालच्या खोल्यांचेही काम झाले, प्रत्येक मजल्याची उंची
साडेसात फूट होती. त्यातील गधंसरुच्या लाकडाचे खांब मिंदराला
िभडले होते.

11 यावेळी परमेश्वर शलमोनाला म्हणाला, 12 “माझ्या सवर् आज्ञा
आिण िनयम तू पाळलेस तर तुझे वडील दावीद यांना कबूल केले ते सवर्
मी तुझ्यासाठी करीन. 13 तू बांधत असलेल्या या मिंदरात
इस्राएलपुत्रांमध्ये माझे वास्तव्य राहील. इस्राएलच्या लोकांना सोडून मी
जाणार नाही.”

14 शलमोनाने मिंदर बांधण्याचे काम पूणर् केले. 15 मिंदराच्या दगडी
िंभतींना जिमनीपासून छतापयर्ंत गधंसरुच्या लाकडाचे आतून
आच्छादन होते. दगडी जमीन देवदारुच्या लाकडाने मढवलेली होती.
16 मिंदराच्या आत मागच्या बाजूला तीस फूट लांबीचा अत्यतंपिवत्र
गाभारा होता. त्याच्याही िंभती खालपासून वरपयर्ंत गधंसरुचा लाकडाने
मढवलेल्या होत्या. 17 मिंदराचा मुख्य दशर्नीभाग या पिवत्र
गाभाऱ्यासमोर होता. हा साठ फूट लांब होता. 18 हा भाग सुध्दा
गधंसरुने मढवलेला होता. त्यातून िंभतीच्या दगडाचे नखभरही दशर्न
होत नव्हते. या लाकडावर फुले आिण रानकाकड्या यांचे कोरीवकाम
केलेले होते.

19 आणखी मागे मिंदराच्या अतंभार्गात शलमोनाने परमेश्वराच्या
करारकोशासाठी गाभारा करवून घेतला होता. 20 याची लांबी, रंुदी
आिण उंची प्रत्येकी तीस तीस फूट होती. 21 शलमोनाने हा गाभारा शुद्व
सोन्याने मढवला होता. खोलीसमोर त्याने धूप जाळायला चौथरा बांधला
तोही सोन्याने मढवून त्याभोवती सोन्याच्या साखळ्या लावल्या. 22

अितपिवत्र गाभाऱ्यासमोरच्या वेदीसह सवर् मिंदर सोन्याने मढवले होते.
23 कारािगरांनी जतैून लाकडाचे दोन करुब देवदतू बनवले. त्यांना

पखं होते. करुब देवदतूांची उंची प्रत्येकी 15 फूट होती. ते अितपिवत्र
गाभाऱ्यात ठेवले. 24 हे दोन्ही करुब ततंोततं एकाच आकाराचे, एकाच
मोजमापाचे होते. त्यांना प्रत्येकी दोन पखं असून प्रत्येक पखं साडेसात
फूट लांबीचा होता. पसलेल्या दोन्ही पखंांची रंुदी 15 फूट भरत होती.
आिण प्रत्येक करुब पधंरा फूट लांबीचा होता. 27 हे करुब देवदतू
आतल्या अितपिवत्र गाभाऱ्यात बसवले होते. ते एकमेकांना लागून असे
ठेवले होते की त्यांचे पखं खोलीच्या बरोबर मध्यभागी एकमेकांना िभडत
होते. आिण बाहेरच्या बाजूला िंभतीच्या कडेला स्पशर् करत होते. 28 हे
दोन करुब देवदतूही सोन्याने मढवले होते.

29 दशर्नी भाग आिण गाभारा यांच्या िंभतींवरही करुबांची िचत्रे
कोरलेलही होती. खजुरीची झाडे आिण फुलेही कोरली होती. 30 दोन्ही
खोल्यांची जमीन सोन्याने मढवली होती.

31 जतैूनाच्या लाकडाचे दोन दरवाजे कारािगरांनी करुन ते अितपिवत्र
गाभाऱ्याचे प्रवेशद्वार म्हणून लावले. दारांभोवतालच्या मिहरपीला पाच
बाजू होत्या 32 जतैून लाकडाच्या या दारांवर करुब देवदतू, खजुरीची
झाडे आिण फुले कोरलेली असून ती सोन्याने मढवली होती.

33 मुख्य भागालाही त्यांनी दरवाजे केले. जतैून लाकडाची चौकट
उभारुन 34 फरच्या लाकडाचे दरवाजे केले. 35 कारािगरांनी दोन
दरवाजे केले आिण प्रत्येक दार दोन झडपांचे होते त्यामुळे ते दमुडले
जात असे. त्यावरही पुन्हा करुब देवदतू, खजुरीची झाडे, फुले यांचे
कोरीव काम असून ती दार ेसोन्याने आच्छादली होती.

36 मग आतला चौक बांधला. त्याभोवती िंभत बांधली. दगडी
िचऱ्यांच्या तीन ओळी आिण देवदाराची एक ओळ अशा त्या िंभती
होत्या.

37 वषार्चा दसुरा मिहना िजव तेव्हापासून त्यांनी मिंदराच्या कामाला
सुरुवात केली. इस्राएलचा राजा म्हणून शलमोनाच्या कारकीदीर्ंचे ते चौथे
वषर् होते. 38 बूल मिहन्यात म्हणजेच वषार्च्या आठव्या मिहन्यात
मिंदराचे बांधकाम पूणर् झाले. पण शलमोनाचे ते सत्तेवरचे अकरावे वषर्
होते. म्हणजेच मिंदर बांधायला सात वषेर् लागली. मिंदराचे बांधकाम
िनयोिजत नमुन्या प्रमाणे ततंोततं झाले.

शलमोनाचाशलमोनाचा राजवाडाराजवाडा

राजा शलमोनाने स्वतःसाठी महालही बांधला. त्याला तेरा वषेर्
लागली. 2 लबानोनचे वनातील घरही त्याने बांधले. ते 150
फूट लांब, 95 फूट रंुद आिण 45 फूट उंच होते. देवदाराच्या

स्तभंांच्या त्याला चार रांगा असून प्रत्येक स्तभंावर नक्षीदार घुमटी होती.
3 या स्तभंांवरुन देवदाराच्या तुळ्या घातलेल्या असून त्यावर छत
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म्हणून देवदाराच्या लाकडाची पाटण होती. प्रत्येक ओळीत पधंरा खांब
अशा पचेंचाळीस खांबांवर तुळ्या होत्या. 4 िंभतींवर समोरासमोर येतील
अशा िखडक्यांच्या तीन ओळी होत्या. 5 दोन्ही टोकांना तीन तीन
दरवाजे होते. दाराची कवाडे आिण चौकटी काटकोन चौकोनात होत्या.

6 शलमोनाने एक द्वारमडंपही उभारला होता. हा राजासनाचा मडंप
75 फूट लांब आिण 45 फूट रंुद होता. दशर्नी बाजूला आधार देणाऱ्या
स्तभंांची रांग होती.

7 न्यायिनवाडा करण्यासाठीही त्याने एक दालन बांधून घेतले. त्याला
त्याने “न्यायासनाचा मडंप” असे नाव िदले होते. हे दालनही
जिमनीपासून छतापयर्ंत गधंसरुच्या लाकडाने आच्छादलेले होते.

8 याच्याच आतल्या बाजूला त्याचे घर होते. त्याची बांधणी
न्यायासनाच्या मडंपासारखीच होती. िमसरच्या राजाची मुलगी म्हणजे
शलमोनची बायको िहच्यासाठीही त्याने असाच महाल बांधून घेतला.

9 या सवर् इमारतींच्या बांधकामात िंकमती दगडी िचर ेवापरले होते.
पुढून मागून घासून ते करवतीने योग्य मापाने कातले होते. पायापासून
वळचणीपयर्ंत त्यांचाच वापर केला होता. अगंणाभोवतालच्या िंभतीही
याच बहुमूल्य दगडांनी बांधल्या होत्या. 10 पायासाठी वापरलेले िचरहेी
असेच प्रशस्त व भारी होते. काहींची लांबी 15 फूट व इतरांची बारा फूट
होती.

11 त्यांच्यावर आणखी चांगल्या प्रतीचे िचर ेआिण गधंसरुचे वासे
होते. 12 महाल, मिंदर आिण द्वारमडंप यांच्या भोवताली िंभत होती.
ितला दगडांच्या तीन ओळी आिण गधंसरुच्या लाकडाची एक ओळ
होती.

13 राजा शलमोनाने सोराहून (तायरहून) िहराम नावाच्या माणसाला
िनरोप पाठवून यरुशलेम येथे बोलावून घेतले. 14 िहरामची आई
नफताली वंशातील होती. त्याचे वडील सोराचे (तायरचे) होते. ते चांगले
तांबट होते पण ते मरण पावले होते. िहराम हा एक अनुभवी आिण कसबी
तांबट होता. म्हणून राजाने त्यालाच बोलावून घेतले. त्यानेही हे आमतं्रण
स्वीकारले. राजाने िहरामला सवर् िपतळी कारािगरीवरील प्रमुख म्हणून
नेमले. िहरामने िपतळेपासून बनवलेल्या सवर् वस्तू घडिवल्या.

15 िहरामने दोन िपतळी स्तभं घडवले. प्रत्येक स्तभं सत्तावीस फूट
उंचीचा आिण अठरा फूट पिरघाचा होता. हे स्तभं पोकळ असून पत्र्याची
जाडी तीन इचं होती. 16 िशवाय त्याने साडेसात फूट उंचीचे दोन
िपतळी मिहरपदार खांबही बांधले. 17 या खांबाच्या घुमट्यांना
आच्छादायला म्हणून दोन जाळीदार, साखळीची आच्छादने केली. 18

मग त्याने िपतळेचे, डािंळबाच्या आकारांचे शोिभवंत कळस केले.
घुमट्यांच्या जाळ्यांवर या कळसांच्या दोन रांगा बसवल्या. 19

साडेसात फूट उंचीचे जे स्तभं होते त्याच्या घुमट्या फुलाच्या
आकाराच्या होत्या. 20 या घुमट्या स्तभंांवर बसवलेल्या होत्या.
परडीच्या आकाराच्या जाळीवर त्या बसवलेल्या होत्या. या सगळ्या
कळसांच्या भोवती रांगेने वीस डािंळबे लावली होती. 21 हे दोन िपतळी
स्तभं िहरामने द्वारमडंपाशी लावले. दिक्षणेकडील खांबाला याखीन आिण
उत्तर ेकडील खांबाला बवाज असे नाव ठेवले. 22 फुलाच्या आकारांचे
कळस या खांबांवर चढवले आिण या दोन स्तभंांचे काम संपले.

23 यानतंर िहरामने पचं धातूचा एक गोल हौद केला. याला त्याने
“समुद्र” असे नाव िदले. याचा पिरघ पचेंचाळीस फूट होता. या
काठापासून त्या काठापयर्ंत त्याची लांबी पधंरा फूट होती आिण खोली
साडेसात फूट. 24 या हौदाच्या कडेल्या बाहेरच्या बाजूला एक पट्टी
बसवली होती. ितच्या खाली िपतळी रानकाकड्यांच्या दोन रांगा होत्या.
या काकड्या हौदाचाच एक भाग म्हणून एकसंधपणे करुन घेतल्या
होत्या. 25 बारा िपतळी बलैांच्या पाठीवर हा हौद िवसावलेला होता.
बलैांची तोंडे बाहेरच्या बाजूला होती. ितघांची तोंडे उत्तरलेा, ितघांची
दिक्षणेला, ितघांची पूवेर्ला आिण ितघांची पश्र्िचमेला होती. 26 हौदाची
जाडी तीन इचं रंुदीची होती. आिण वरची कड कटोऱ्याच्या कडेसारखी
अथवा फुलासारखी उमललेली होती. यात अकरा हजार गॅलन पाणी
मावत असे.

27 मग िहरामने दहा िपतळी पालख्या केल्या. प्रत्येक पालखी सहा
फूट लांब, सहा फूट रंुद आिण साडे चार फूट उंच होती. 28 चौकटीत
बसवलेल्या चौकोनी पत्र्यांनी या पालख्या केल्या होत्या. 29 पत्रे आिण
चौकट यांच्यावर िपतळी िंसह, बलै व करुब देवदतू यांचे कोरीव काम

होते. िंसह आिण बलै यांच्याखाली फुलांची वेलबुट्टी बसवलेली होती.
30 प्रत्येक पालखीला िपतळी धुऱ्यांवर िपतळेची चार चार चाके
लावलेली होती आिण चारही कोपऱ्यातून प्रशस्त घगंाळासाठी िपतळी
आधार िदलेले होते. त्यांनाही फुलांचे सुबक काम केलेले होते. 31

बठैकीला वरच्या बाजूला चौकट होती. बठैकीपासून ती अठरा इचं वर
होती. घगंाळाचे वाटोळे तोंड सत्तावीस इचं व्यासाचे होते. चौकटीवरही
पुन्हा िपतळेत कोरीवकामाची नक्षी होती. चौकटीवरही पुन्हा िपतळेत
कोरीवकामाची नक्षी होती. चौकट मात्र गोल नसून चौकोनी होती. 32

सांगाड्याच्या खालची चार चाके सत्तावीस इचं व्यासाची होती. आिण
चाकांच्या धुऱ्या पालखीबरोबरच घडलेल्या, एकसंध होत्या. 33 रथाच्या
चाकांसारखी ही चाके होती. आिण त्याच्या धुऱ्या धावा, आर ेआिण तंुबे
असे सवर् काही ओतीव िपतळेचे होते.

34 प्रत्येक पालखीच्या चारही कोपऱ्यांना आधार िदलेले होते. तेही
एकसंध होते. 35 प्रत्येक पालखीला वरुन एक िपतळेची पट्टी होती.
तीही अगंचीच होती. 36 पालखीची बाहेरची बाजू आिण चौकट
यांच्यावर करुब देवदतू, िंसह, खजूरीची झाडे यांचे कोरीवकाम िपतळेत
केलेले होते. ही नक्षी अगदी भरगच्च असून त्यात कुठेही मोकळी जागा
नव्हती. िशवाय भोवताली फुलांची नक्षी होती. 37 िहरामने अशाप्रकारे
अगदी एकसारख्या एक अशा दहा िपतळी पालख्या घडवल्या. हे सवर्
ओतीव काम होते त्यामुळे त्या ततंोततं एकसारख्या होत्या.

38 िहरामने अशीच दहा गगंाळी केली. ती या दहा पालख्यांसाठी
प्रत्येकी एक याप्रमाणे होती. प्रत्येक गगंाळ सहाफुटी होते. त्यात
दोनशेतीस गॅलन पाणी मावू शकत असे. 39 मिंदराच्या उत्तरलेा आिण
दिक्षणपूवर् कोपऱ्यात म्हणजेच आग्नेय िदशेला हौदाची योजना केली. 40

याखेरीज िहरामने वाडगी, पावडी, लहान गगंाळी बनवली. शलमोनाने
सांिगतले ते सवर् िहरामने केले. परमेश्वराच्या मिंदरासाठी िहरामने ज्या
वस्तू घडवल्या त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे:
दोन स्तभं स्तभंांच्या कळसांवर बसवायच्या
दोन घुमट्या त्यांच्या भोवतीच्या
दोन जाळ्या या दोन जाळ्यांची
चारशे डािंळबांच्या दोन-दोन रांगा,
गगंाळासािहत पालख्या दहा पायातळी
बारा बलै असलेला िवशाल हौद याखेरीज हडें,
पातेली, पावडी अशी परमेश्वराच्या मिंदरासाठी वेगवेगळी पात्रे.
राजाच्या इच्छेखातर िहरामने हे केले. ते सवर् लखलखीत िपतळेच

होते. 46 या सगळ्यासाठी िकती िपतळ लागले ते राजाने बिघतले नाही.
वजन करायचे म्हटले तरी ते खूपच होते. त्यामुळे या सवर् चीजवस्तंूचे
नक्की वजन कधीच माहीत झाले नाही. सुक्कोथ आिण सारतान
यांच्यामध्ये यादेर्न नदीच्या तीरावर राजाने हे काम करायला सांिगतले.
िपतळ िवतळवून मातीच्या साच्यात हे ओतकाम करण्यात आले.

48 शलमोनाने मिंदरासाठी सोन्याच्याही िकतीतरी वस्तू करवून
घेतल्या. त्या अशा:
सोन्याचे मेज
(देवाची सोन्याची वेदी समिर्पत भाकर ठेवण्यामाठी)
चोख सोन्याच्या दीपमाळा. (या अितपिवत्र गाभाऱ्यासमोर
डावीउजवीकडे पाच-पाच लावलेल्या होत्या)
सोन्याची फुले, िदवे आिण िचमटे
वाडगे िदवे लखलखीत, उजळलेले ठेवायची साधने.
पेले ताम्हने शुद्ध सोन्याची रक्षापात्रे मिंदराची प्रवेशद्वार.े
51 परमेश्वराच्या मिंदराचे हे काम शलमोनाने स्वतःच्या पसंतीप्रमाणे

करवून घेतले. मग आपले वडील दावीद यांनी या हेतूने राखून ठेवलेल्या
सवर् वस्तू बाहेर काढल्या. त्या सवर् मिंदरात आणल्या. परमेश्वराच्या
मिंदराच्या खिजन्यात ही सोन्यारुप्याची चीजवस्तू जमा केली.

करारकोशाचीकरारकोशाची ममंिंदरातिदरात स्थापनास्थापना

इस्राएलमधील सगळी वडीलधारी मडंळी,. सवर् घराण्यांचे
प्रमुख आिण कुटंुबातील मुख्य यांना राजा शलमोनाने
आपल्याबरोबर यरुशलेम येथे यायला सांिगतले. दावीद

नगरातून करारकोश मिंदरात आणण्यासाठी त्यांना त्याने बोलावले. 2

1 राजे 7:4 220 1 राजे 8:2



तेव्हा इस्राएलाची सवर् मडंळी एकत्र आली. तेव्हा एथानीम हा वषार्चा
सातवा मािहना चालू होता आिण ते िदवस मडंपाचा सण ह्या िवशेष
उत्सवाचे होते.

3 इस्राएलची सवर् वडीलधारी मडंळी एकत्र जमली. मग याजकांनी
परमेश्वराचा पिवत्र करारकोश उचलला. 4 त्याबरोबरच सभामडंप आिण
ितथली सवर् पिवत्र उपकरणेही त्यांनी घेतली. या कामात याजकांना
लेवींनी मदत केली. 5 राजा शलमोन व इस्राएलचे सवर् लोक करार
कोशाच्या समोर आले. तेथे त्यांनी अनेक बळी अपर्ण केले. तेथे त्यांनी
इतकी गुर ेमेंढर ेअिर्पली की त्यांची मोजदाद करता येणे शक्य नव्हते. 6

मग याजकांनी परमेश्वराचा तो करारकोश योग्य जागी ठेवला. मिंदरातील
अितपिवत्र गाभाऱ्याच्या आत करुबांच्या पखंाखाली तो ठेवला. 7

करुबांचे पखं पिवत्र करारकोशावर पसरलेले होते. पिवत्र कोश आिण
त्याचे दांडे पखंांनी झाकलेले होते. 8 हे दांडे इतके लांब होते की
अितपिवत्र गाभाऱ्यापुढच्या भागात उभे राहणाऱ्यालाही त्यांची टोके
िदसत. बाहेरुन पाहणाऱ्याला मात्र ती िदसत नसत. हे दांडे अजूनही तेथे
आहेत. 9 करारकोशाच्या आत दोन िशलालेख होते. होरबे येथे मोशेने हे
पेटीच्या आता ठेवले होते. इस्राएली लोक िमसर देशातून बाहेर
पडल्यावर होरबे या िठकाणी परमेश्वराने त्यांच्याबरोबर करार केला होता.

10 अितपिवत्र गाभाऱ्यात हा पिवत्र करारकोश ठेवल्यावर याजक
तेथून बाहेर पडले. त्याबरोबर मिंदर मेघाने व्यापले. 11 परमेश्वराच्या
तेजाने मिंदर भरुन गेल्यामुळे याजकांना आपले काम चालू ठेवता येईना.
12 तेव्हा शलमोन म्हणाला,
“आकाशात सूयर् तळपतो तो परमेश्वरामुळे,
पण तो स्वतःमात्र काळोख्या ढगात राहतो

13 तुला यगुानुयूग राहाण्यासाठी हे मिंदर
मी तुझ्यासाठी बांधले आहे.”
14 सवर् इस्राएल लोक तेथे उभे होते. त्या समुदायाकडे वळून

शलमोनाने देवाला त्यांना आशीवार्द द्यायला सांिगतले. 15 शलमोन
राजाने मग एक दीघर् प्राथर्ना म्हटली. ती अशी:
“इस्राएलचा परमेश्वर देव महान आहे. माझे वडील दावीद यांना िदलेल्या
वचनाप्रमाणे त्याने सवर् काही केले. परमेश्वर माझ्या वडीलांना म्हणाला,
16 ‘माझ्या इस्राएली प्रजेला मी िमसरमधून बाहेर आणले. पण या
वंशातील कुठलेही नगर मी अजून माझे नाव राखण्यासाठी माझे मिंदर
उभारण्यासाठी िनवडले नाही. तसेच इस्राएल लोकांचा नेता म्हणूनही
अजून कोणाची िनवड केली नाही. पण आता माझा जेथे सन्मान होईल
असे यरुशलेम हे नगर मी िनवडले आहे आिण इस्राएल लोकांचा
अिधपती म्हणून मी दावीदाची िनवड केली आहे.’
17 “इस्राएलच्या परमेश्वर देवाच्या सन्मानाथर् मिंदर बांधावे असे माझे
वडील दावीद यांच्या फार मनात होते. 18 पण परमेश्वर त्यांना म्हणाला,
‘मिंदर उभारण्याची तुझी तीव्र इच्छा मी जाणून आहे. अशी इच्छा तू
बाळगलीस ते चांगले आहे. 19 पण तुझ्या हातून हे काम होणार नाही.
तुझा मुलगा हे मिंदर उभारुन दाखवील.’
20 “परमेश्वराने अशा पध्दतीने आपले वचन खर ेकरुन दाखवले आहे.
आता माझ्या वडीलांच्या गादीवर मी आलो आहे. परमेश्वराच्या
वचनाप्रमाणे इस्राएल लोकांवर माझी सत्ता आहे. इस्राएलच्या परमेश्वर
देवासाठी हे मिंदरही मी बांधले आहे. 21 त्यात पिवत्र करारकोशासाठी
एक गाभारा करवून घेतला आहे. त्या कोशामध्ये परमेश्वराने आपल्या
पूवर्जांशी केलेला करार आहे. परमेश्वराने आपल्या पूवर्जांना िमसरमधून
बाहेर आणले तेव्हा केलेला तो करार यात आहे.”

22 एवढे बोलून शलमोन परमेश्वराच्या वेदीपुढे उभा रािहला. सवर् लोक
त्याच्या समोर होते. दोन्ही हात आकाशाच्या िदशेने पसरुन वर पाहात
23 शलमोन म्हणाला,
“हे इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, तुझ्या सारखा दसुरा कोणी आकाशात
िंकवा पृथ्वीतलावर नाही. तू हा करार केलास कारण तुझे आमच्यावर
प्रेम आहे. तू आपला करार पाळतोस. जे तू दाखवलेल्या मागार्ने जातात
त्यांच्यािवषयी तू दयाळू आिण एकिनष्ठ असतोस. 24 माझे वडील दावीद
या आपल्या सेवकाला तू वचन िदलेस आिण ते खर ेकरुन दाखवलेस.
आपल्या मुखाने तू वचने िदलेस आिण तुझ्याच सामथ्यार्मुळे ते आज
प्रत्यक्षात आले आहे. 25 माझ्या वडीलांना िदलेली इतर वचनेही. हे,
इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, तू खरी करुन दाखव तू म्हणाला होतास,

‘दावीद, तुझ्याप्रमाणेच तुझ्या मुलांनीही माझे काटेकोर आज्ञापालन केले
पािहजे. तसे झाले तर तुमच्याच घराण्यातील कोणीतरी एकजण नेहमी
इस्राएल लोकांवर राज्य करील.’ 26 परमेश्वरा, इस्राएलच्या देवा, हा
माझ्या वडीलांना िदलेला शब्दही खरा ठरु दे अशी माझी प्राथर्ना आहे.
27 “पण परमेश्वरा, तू खरोखरच इथे पृथ्वीवर आमच्यामध्ये कायम
राहाशील का? हे िवस्तीणर् आकाश आिण स्वगर् यांतही तू मावत नाहीस.
तेव्हा हे मी बांधलेले मिंदरही तुझ्यासाठी अपुरचे आहे. 28 पण
कृपाकरुन माझी प्राथर्ना व कळकळीची िवनतंी ऐक. मी तुझा सेवक
आिण तू माझ्या परमेश्वर देव आहेस. आजची ही माझी प्राथर्ना ऐक. 29

पूवीर् तू म्हणाला होतास, ‘येथे माझा सन्मान होईल.’ तेव्हा रात्रांिदवस या
मिंदराकडे नजर असू दे. या मिंदरातील माझी ही प्राथर्ना ऐक. 30

परमेश्वरा, इस्राएलचे सवर् लोक आिण मी इथे येऊन तुझी प्राथर्ना करु
तेव्हा त्या प्राथर्ना ऐक. तुझे वास्तव्य स्वगार्त असते हे आम्हाला माहीत
आहे. तेथे त्या तुझ्या कानावर पडो आिण तू आम्हाला क्षमा कर.
31 “कोणाच्या हातून कुणाच्या िवरुद्ध काही अपराध घडल्यास त्याला
या वेदीपुढे आणण्यात येईल. तो दखुावलेला माणूस त्याच्यावर अन्याय
करणाऱ्या माणसािवरुद्ध शापवाणी उच्चारील तो िनरपराध असेल तर तो
तशी गवाही देईल. आपण िनदोर्ष असल्याचे तो शपथपूवर्क सांगेल. 32

तेव्हा तू ते स्वगार्तून ऐकून िनवाडा कर. जर तो अपराधी असेल तर
त्याला त्याप्रमाणे िशक्षा कर. तो जर िनरपराध असेल तर त्याच्या
चांगुलपणाच्या प्रमाणात त्याला बक्षीस देऊन त्याचे समथर्न कर.
33 “कधी इस्राएलच्या लोकांच्या हातून पाप घडले तर शत्रू त्यांचा
पराभव करील. अशा वेळी हे लोक पुन्हा तुझ्याकडे येऊन या मिंदरात
प्राथर्ना करतील, तुझी स्तोत्रे गातील. 34 तेव्हा स्वगार्तून ती ऐकून
त्यांच्या पापांची क्षमा कर. जो देश त्यांच्या पूवर्जांना तू िदलास तो त्यांना
परत दे.
35 “कधी त्यांच्या पापाचा दडं म्हणून तू त्यांच्या भूमीवर दषु्काळ
पाडशील तेव्हा ते या िठकाणाकडे येऊन तुझी प्राथर्ना करतील व तुझ्या
नावाची स्तुती करतील. ते त्यांच्या पापांपासून परावृत होतील. 36 तेव्हा
स्वगार्तून त्यांची िवनवणी ऐकून त्यांना क्षमा कर. त्यांना योग्य मागार्ने
चालायला िशकव. आिण परमेश्वरा, तू त्यांना िदलेल्या भूमीवर पुन्हा
पिहल्यासारखाच पाऊस पडू दे.
37 “कधी जमीन ओसाड होऊन त्यावर कोणतेही पीक येणार नाही,
िंकवा एखादा साथीचा रोग पसरले. कधी टोळधाड येऊन सगळे पीक
फस्त करील. कधी शत्रूच्या हल्ल्याला काही िठकाणचे लोक बळी
पडतील. िंकवा एखाद्या दखुःने लोक हरैाण होतील. 38 असे कधी
झाल्यास, एकाने जरी आपल्या पापाची कबुली िदली व मिंदराकडे हात
पसरुन क्षमा याचना केली, 39 तरी त्याची प्राथर्ना ऐक. आपल्या
स्वगार्तील िनवासस्थानातूनच ती ऐकून त्यांना क्षमा कर आिण मदत
कर. लोकांच्या मनात काय आहे हे तूच फक्त जाणतोस. तेव्हा प्रत्येकाचा
योग्य न्यायिनवाडा कर. 40 आमच्या पूवर्जांना तू जी भूमी िदलीस ितथे
लोकांनी त्यांचे वास्तव्य ितथे असेपयर्ंत तुझा आदर ठेवून व भय धरुन
राहावे म्हणून एवढे कर.
41 “तुझी थोरवी आिण सामथ्यर् इतर लोकांच्याही कानावर जाईल. मग
ते दरूदरूच्या िठकाणांहून या मिंदरात प्राथर्नेसाठी येतील. 43 तर तू
स्वगार्तून त्यांचीही प्राथर्ना ऐक. त्यांच्या मनासारखे कर. म्हणजे
इस्राएली लोकांप्रमाणेच या लोकांनाही तुझ्याबद्दल भय आिण आदर
वाटेल. तुझ्या सन्मानाथर् हे मिंदर मी बांधले आहे हे मग सवर् लोकांना
कळेल.
44 “कधी तू आपल्या लोकांना शत्रूवर चढाई करायचा आदेश देशील.
तेव्हा तुझे लोक तू िनवडलेल्या या नगराकडे आिण तुझ्या सन्मानाथर् मी
बांधलेल्या मिंदराकडे वळतील. आिण ते तुझी प्राथर्ना करतील. 45

तेव्हा तू आपल्या स्वगार्तील िनवासस्थानातून त्यांची प्राथर्ना ऐक आिण
त्यांना मदत कर.
46 “लोकांच्या हातून काही पापही होईल. मी असं म्हणतो, कारण
माणसाचा तो स्वभावच आहे. अशावेळी त्यांच्यावर संतापून तू त्यांचा
शत्रूकडून पराभव करवशील. शत्रू मग त्यांना कैदी करुन दरूदेशी नेतील.
47 ितथे गेल्यावर मग हे लोक झाल्या गोष्टी िवचारात घेतील. त्यांना
आपल्या पापांचा पश्चात्ताप होईल आिण ते प्राथर्ना करतील, ‘आम्ही
चुकलो, आमच्या हातून पाप घडले’ अशी ते कबुली देतील.’ 48 ते
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कोठेतरी दरूच्या देशात असतील पण ते जर परराज्यात असताना
अतंःकरणपूवर्क तुझ्याकडे वळले आिण तू त्यांच्या पूवर्जांना बहाल
केलेल्या या भूमीच्या िदशेने, तू िनवडलेल्या या नगराच्या िदशेने आिण
तुझ्या सन्मानाथर् मी बांधलेल्या या मिंदराच्या िदशेने त्यांनी प्राथर्ना केली
तर 49 तू ती आपल्या स्वगार्तील िठकाणाहून त्यांची प्राथर्ना ऐक. 50

त्यांच्या सवर् पापांची क्षमा कर. तुझ्या िवरुध्द गेल्याबद्दल त्यांना क्षमा
कर. त्यांच्या शत्रूंमध्ये त्यांच्या बद्दल दया उत्पन्न कर. 51 ते तुझे लोक
आहेत हे आठव तू त्यांना िमसरमधून बाहेर आणलेस तापलेल्या भट्टीतून
बाहेर काढावे तसे त्यांना सोडवलेस हे लक्षात असू दे.
52 “परमेश्वर देवा, माझी आिण या इस्राएल लोकांची प्राथर्ना कृपाकरुन
ऐक. त्यांनी केव्हाही याचना केली तरी त्यांच्या हाकेला प्रितसाद दे. 53

पृथ्वीतलावरील सवर् माणसांमधून िनवड करुन तू यांना आपले म्हटले
आहेस. तू आम्हाला एवढे कबूल केले आहेस. िमसरमधून तू आमच्या
पूवर्जांना बाहेर नेलेस तेव्हा आपला सेवक मोशे याच्याकडून हे कायर्
करवून घेतलेस.”

54 शलमोनाने देवापुढे ही प्राथर्ना केली तेव्हा तो वेदीसमोर गुडघे
टेकून बसला होता आिण त्याने हात स्वगार्च्या िदशेने उंच केले होते.
प्राथर्ना संपवून तो उभा रािहला. 55 मग त्याने इस्राएल लोकांना
आशीवार्द द्यावेत अशी मोठ्या आवाजात देवाला िवनतंी केली. शलमोन
पुढे म्हणाला.
56 “परमेश्वराचे स्तवन करा. इस्राएल लोकांना िवसावा देण्याचे त्याने
कबूल केले होते. त्याप्रमाणे त्याने केले आहे. आपला सेवक मोशे
याच्यामाफर् त त्याने आपल्या फायद्याची अनेक वचने िदली होती. ती
परमेश्वराने सवर्च्यासवर् खरी करुन दाखवली आहेत. 57 आपल्या
पूवर्जांना त्याने साथ िदली तशीच तो पुढे आपल्यालाही देवो. त्याने
आम्हाला कधीही अतंर देऊ नये. 58 आम्ही त्याला अनुसरावे, त्याच्या
मागार्ने जावे. म्हणजेच आपल्या पूवर्ंजांना त्याने िदलेल्या आज्ञा, सवर्
िनयम, िनणर्य यांचे आम्ही पालन करावे. 59 आजची माझी प्राथर्ना
आिण माझे मागणे परमेश्वर सतत लक्षात ठेवो. हा राजा त्याचा सेवक
आहे. त्याच्यासाठी आिण इस्राएल लोकांसाठी त्याने एवढे करावे.
एकिदवसही त्यात खडं पडू देऊ नये. 60 परमेश्वराने एवढे केले तर हा
एकच खरा देव आहे हे जगभरच्या लोकांना कळेल. 61 तुम्ही सवार्ंनीही
आपल्या परमेश्वर देवाशी एकिनष्ठ आिण प्रामािणक असले पािहजे.
त्याच्या सवर् आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन केले पािहजे. आत्ताप्रमाणेच
पुढेही हे सवर् चालू ठेवले पािहजे.”

62 मग राजासिहत सवर् इस्राएल लोकांनी परमेश्वरा समोर यज्ञबली
अपर्ण केले. 63 शलमोनाने 22,000 गुर ेआिण 1,20,000 मेंढरे
मारली. ही शांत्यपर्णासाठी होती. अशाप्रकार ेराजा आिण इस्राएल
लोकांनी मिंदर परमेश्वराला अपर्ण केले.

64 मिंदरा समोरचे अगंणही राजा शलमोनाने त्या िदवशी अपर्ण केले.
त्याने तेथे होम बली, धान्य आिण आधी शात्यापर्णासाठी अपर्ण केलेल्या
जनावरांची चरबी हे सवर् तेथे अपर्ण केले. परमेश्वरापुढील िपतळेची वेदी
त्या मानाने लहान असल्यामुळे त्याने हे अगंणात केले.

65 शलमोनाने आिण त्याच्याबरोबर सवार्ंनी त्यािदवशी मिंदरात
उत्सव साजरा केला. हमाथ िंखडीपासून िमसरच्या सीमेपयर्ंतच्या
भागातील सवर् इस्राएल लोक तेथे हजर होते. हा समुदाय प्रचंड होता.
सात िदवस त्यांनी परमेश्वराच्या सािन्नध्यात खाण्या-िपण्यात आिण
मजेत घालवले. आणखी सात िदवस त्यांनी आपला मुक्काम लांबवला.
अशाप्रकार ेहा सोहळा चौदा िदवस चालला. 66 नतंर शलमोनाने सवार्ंना
घरोघरी परतायला सांिगतले. राजाला धन्यवाद देऊन, त्याचा िनरोप
घेऊन सवर्जण परतले. परमेश्वराचा सेवक दावीद आिण इस्राएलचे सवर्
लोक यांचे परमेश्वराने कल्याण केले म्हणून ते आनदंात होते.

शलमोनालाशलमोनाला पुन्हापुन्हा ददेेवाचवाचेे दशदशर्र्नन

शलमोनाच्या मनात होते त्याप्रमाणे त्याने परमेश्वराचे मिंदर
आिण महाल यांचे काम पूणर् केले. 2 यापूवीर् िगबोनमध्ये
परमेश्वराने शलमोनाला दशर्न िदले होते. त्याप्रमाणे पुन्हा

दसुऱ्यांदा परमेश्वराने त्याला दशर्न िदले. 3 परमेश्वर त्याला म्हणाला,

“मी तुझी प्राथर्ना ऐकली. तू मला केलेली िवनतंी ऐकली. तू हे मिंदर
बांधलेस. मी आता ते स्थान पिवत्र केले आहे. येथे माझा िनरतंर सन्मान
होत राहील. हे स्थान माझ्या ध्यानीमनी राहील. 4 तुझे वडील दावीद
यांच्या प्रमाणेच तू तुझी वतर्णूक ठेव. ते न्यायी आिण प्रामािणक होते.
तूही माझ्या आज्ञा पाळ, मी सांिगतलेले सवर् करत राहा. 5 तू त्याप्रमाणे
वागलास तर तुमच्या घराण्यातील व्यक्तीच नेहमी राजासनावर येईल.
तुझ्या वडीलांना मी तसे वचन िदले होते. त्यांच्या वंशजांचीच सत्ता
इस्राएलवर राहील असे मी म्हटले होते.
6 “पण तू िंकवा तुझी मुलेबाळे यांचा मागर् भरकटला, माझ्या आज्ञांचे
पालन झाले नाही, तुम्ही इतर दवैतांच्या भजनी लागलात तर मात्र मीच
िदलेल्या या भूमीतून इस्राएलांना मी हुसकावून लावीन. इतर लोक
तुमच्याकडे कुचेष्टेने बोट दाखवतील. तुमची टर उडवतील. मिंदर मी
पिवत्र केले आहे. येथे येऊन लोक माझे आदराने स्मरण करतील. पण
माझे आज्ञापालन केले नाहीत तर ते मी जमीनदोस्त करीन. 8 हे मिंदर
नामशेष होईल. ते पाहणार ेस्तिंभत होतील आिण म्हणतील, ‘परमेश्वराने
या देशाचा आिण या मिंदराचा असा िवध्वंस का बर ेकेला?’ 9 यावर
इतर जण सांगतील, ‘याला कारण या लोकांनी परमेश्वर देवाचा त्याग
केला. परमेश्वराने यांच्या पूवर्जांना िमसरमधून सोडवले. पण या लोकांनी
इतर देव आपलेसे केले. त्या दवैतांच्या हे भजनी लागले. म्हणून
परमेश्वराने हे अिरष्ट त्यांच्यावर आणले.’”

10 परमेश्वराचे मिंदर आिण महाल यांचे बांधकाम पूणर् होण्यास राजा
शलमोनाला वीस वषेर् लागली. 11 त्यानतंर शलमोनाने सोराचा (तायर)
राजा िहराम याला गालील प्रांतातील वीस नगर ेिदली. कारण िहरामने
मिंदर व राजमहाल या दोन्हीच्या बांधकामांमध्ये शलमोनला खूपच मदत
केली होती. देवदार, गधंसरुचे लाकूड तसेच सोनेही िहरामने शलमोनाला
लागेल तसे पुरवले होते. 12 िहराम मग सोराहून (तायर) ही नगरे
पाहण्यासाठी म्हणून आला. पण त्याला ती िततकीशी पसंत पडली
नाहीत. 13 राजा िहराम म्हणाला, “काय ही तू िदलेली नगर?े” या
भूभागाला िहरामने काबूल प्रांत असे नाव िदले. आजही तो भाग काबूल
म्हणूनच ओळखला जातो. 14 िहरामने शलमोनाला मिंदराच्या
बांधकामासाठी नऊहजार पौंड सोने पाठवले होते.

15 शलमोनराजाने मिंदर आिण महाल यांच्या बांधकामासाठी
वेठिबगारीवर मजूर लावले होते. त्यांच्याकडून राजाने आणखीही वास्तू
बांधून घेतल्या. िमल्लो, यरुशलेमभोवतीचा कोट तसेच हासोर, मिगद्दो व
गेजेर या नगरांची पुनबार्ंधणी त्याने करवून घेतली.

16 िमसरच्या राजाने पूवीर् गेजेर हे शहर यधु्दात घेऊन मग ते जाळून
टाकले होते. तेथे राहणाऱ्या कनानीं लोकांना त्याने ठार केले होते. या
फारोच्या मुलीशी शलमोनाने लग्न केले होते. तेव्हा फाराने हे नगरही
शलमोनाला लग्नातील आहेरादाखल िदले होते. 17 शलमोनाने ते पुन्हा
बांधून काढले. तसेच खालचे बेथ-होरोनही बांधले. 18 तसेच बालाथ,
तामार ही वाळवंटातील नगर,े 19 अन्नधान्य आिण इतर वस्तंूची गोदामे,
त्याचे रथ आिण घोडे यांच्यासाठी वेगळ्या जागा बांधल्या.
यरुशलेममध्ये, लबानोनमध्ये आिण आपल्या अिधपत्याखालील इतर
प्रदेशात जे जे त्याला हवे ते ते बांधले.

20 इस्राएल लोकांखेरीज त्या प्रदेशात अमोरी, िहत्ती, पिरज्जी, िहव्वी,
यबूसी हेही लोक होते. 21 इस्राएल लोकांना त्यांचा पाडाव करता
आलेला नव्हता. पण शलमोनाने त्यांना आपले गुलाम केले. आजही
त्यांची िस्थती तशीच आहे. 22 इस्राएल लोकांना मात्र शलमोनाने
आपले गुलाम केले नाही. इस्राएली लोक सिैनक, सरकारी अिधकारी,
कारभारी, सरदार, रथािधपती आिण चालक अशा पदांवर होते. 23

शलमोनाने हाती घेतलेल्या कामांवर साडेपाचशे अधीक्षक होते. मजूरांवर
ते देखरखे करीत.

24 फारोची मुलगी आपला महाल पूणर् झाल्यावर दावीद नगरातून तेथे
राहायला गेली. नतंर शलमोनाने िमल्लो बांधले.

25 शलमोन वषार्तून तीनदा वेदीवर होमबली आिण शांतीबली अपर्ण
करीत असे. ही वेदी त्याने परमेश्वरासाठी बांधली होती. तो परमेश्वरापुढे
धूपही जाळी. तसेच मिंदरासाठी लागणाऱ्या वस्तू पुरवत असे.

26 एसयोन गेबेर येथे शलमोनाने गलबतेही बांधली. हे नगर अदोम
देशात तांबड्या समुद्राच्या काठी एलोथजवळ आहे. 27 समुद्राबद्दल
चांगली जाण असलेले लोक राजा िहरामच्या पदरी होते. हे खलाशी
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बरचेदा समुद्रावर जात. िहरामने त्यांना शलमोनाच्या आरमारात,
शलमोनाच्या खलाश्यांबरोबर पाठवले. 28 शलमोनाची गलबते ओिफर
येथे गेली आिण त्यांनी तेथून एकतीसहजार पाचशे पौंड सोने
शलमोनाकडे आणले.

शलमोनाच्याशलमोनाच्या भभेेटीसटीस शबाचीशबाची राणीराणी

शबाच्या राणीने शलमोनाची ख्याती ऐकली तेव्हा अवघड
प्रश्न िवचारुन त्याची कसोटी पाहायला ती आली. 2 नोकरा
चाकरांचा लवाजमा आिण मसाल्याचे पदाथर्, रत्ने, सोनेनाणे

अशा बऱ्याच गोष्टी उंटांवर लादनू ती यरुशलेमला आली. शलमोनाला
भेटल्यावर ितने सुचतील ते सवर् प्रश्न िवचारले. 3 शलमोनाने ितच्या
सगळ्या प्रश्नांची उत्तर ेिदली. त्याला कुठलाच प्रश्न अवघड वाटला नाही.
4 शलमोन अितशय हुषार असल्याचे ितच्या लक्षात आले. त्याने
बांधलेला संुदर महालही ितने बिघतला. 5 त्याच्या मेजावरचे खाणे,
त्याच्या सेवकांचा वावर, शलमोनाच्या कारभाऱ्यांची उठबस आिण
त्यांचा पोषाख, त्याने िदलेल्या मेजवान्या आिण मिंदरात केलेले यज्ञ हे
सवर् शबाच्या राणीने पािहले आिण ती आश्र्चयार्ने थक्क झाली.

6 ती राजाला म्हणाली, “तुझ्या चातुयार्बद्दल आिण कारभाराबद्दल मी
माझ्या देशात बरचे ऐकले होते. ते वस्तुिस्थतीला धरुनच होते. 7 पण हे
सवर् माझ्या डोळ्यांनी बघेपयर्ंत माझा त्यावर िवश्वास बसत नव्हता. आता
असे वाटते की ऐकले ते कमीच होते. तुझे ऐश्वयर् आिण बुिध्दमत्ता मला
लोकांनी सांिगतली त्यापेक्षा जास्तच आहे. 8 तुझ्या बायका आिण
कारभारी खरचे फार भाग्यवान आहेत. तुझ्या सेवेचे भाग्य त्यांना लाभले
आिण तुझ्या ज्ञानाचा लाभ त्यांना होतो. 9 परमेश्वर देव थोर आहे.
तुझ्यावर प्रसन्न होऊन त्याने तुला इस्राएलचा राजा केले. परमेश्वराचे
इस्राएलवर प्रेम आहे. म्हणूनच त्याने तुला राजा केले. तू िनयमशास्त्राचे
पालन करतोस आिण लोकांना न्यायाने वागवतोस.”

10 मग शबाच्या राणीने राजाला जवळजवळ 9,000 पौंड सोने नजर
केले. िशवाय मसाल्याचे सुगधंी पदाथर् आिण मौल्यवान िहरहेी िदले.
इस्राएलमध्ये यापूवीर् कोणी आणले नसतील इतके मसाल्याचे पदाथर्
एकट्या शबाच्या राणीने शलमोन राजाला िदले.

11 िहरामच्या गलबतामधून ओिफरहून सोने आले. तसेच रक्तचंदनाचे
लाकूड आिण भारी रत्नेही आली. 12 शलमोनाने या लाकडाचा वापर
मिंदरात आिण महालात आधाराचे कठडे उभारायला केला. िशवाय
वादकांसाठी वीणा, सतारीही त्यातून करवून घेतल्या. तसे लाकूड परत
कोणी कधी इस्राएलमध्ये आणले नाही की त्यानतंर कोणी तसे लाकूड
पािहले नाही.

13 दसुऱ्या देशाच्या राज्यकत्यार्ला जे रीतीप्रमाणे भेटीदाखल द्यायचे
ते सवर् शलमोन राजाने शबाच्या राणीला िदले. िशवाय ितला काय हवे ते
िवचारुन तेही िदले. यानतंर राणी आपल्या लवाजम्यासिहत मायदेशी
िनघून गेली.

14 शलमोन राजाला दरसाल जवळपास एकोणऐशंी हजार नऊशेवीस
पौंड सोने िमळत रािहले. 15 या मालवाहू जहाजांखेरीज व्यापारी,
सौदागर, अरबस्तानचे राजे तसेच नेमलेले सुभेदार यांच्याकडूनही सोने
येत रािहले.

16 शलमोन राजाने घडीव सोन्याच्या दोनशे मोठ्या ढाली केल्या.
प्रत्येक ढालीचे वजन पधंरा पौंड होते. 17 तशाच पण जरा लहान तीनशे
घडीव सोन्याच्या ढाली केल्या. त्यात चार पौंड सोने होते. “लबानोनचे
वन” नामक वास्तूमध्ये त्याने या ठेवल्या.

18 िशवाय शलमोनाने हिस्तदतंाचे एक प्रशस्त िंसहासन करवले. ते
सोन्याने मढवले होते. 19 िंसहासनाला सहा पायऱ्या होत्या. त्याची पाठ
कमानदार होती. दोन्ही बाजूला हात होते. हातांच्या खाली दोन्ही बाजूला
िंसह होते. 20 तसेच सहाही पायऱ्यांवर दोन-दोन िंसह होते. असे
िंसहासन दसुऱ्या कोणत्याही राज्यात नव्हते.

21 शलमोनाचे सवर् पेले आिण चषक सोन्याचे होते. “लबानोनचे वन”
नामक वास्तूमधली सवर् शस्त्रास्त्रे आिण सामुग्री शुद्ध सोन्याची होती.
चांदीचे काहीही नव्हते. सोने इतक्या मुबलक प्रमाणात होते की
शलमोनाच्या कारिकदीर्त लोकांच्या लेखी चांदीला काही िंकमत नव्हती.

22 राजाकडे अनेक मालवाहू जहाजांचा ताफा होता. त्यांच्या इतर
देशांशी व्यापार चाले. ही जहाजे िहरामची होती. दर तीन वषार्ंनी ही
जहाजे सोने, चांदी, हिस्तदतं आिण जनावर ेयांचा नवा साठा घेऊन येत.

23 शलमोन हा पृथ्वीतलावरील सवार्त महान राजा होता. त्याच्याकडे
सवार्िधक वभैव आिण बुिध्द चातुयर् होते. 24 लोक त्याला पाहायला
उत्सुक असत. देवाने त्याला िदलेले बुध्दीचे वभैव त्यांना अनुभवायचे
असे. 25 िठकिठकाणाहून दरवषीर् लोक त्याच्या भेटीला येत. येताना
प्रत्येकजण नजराणा आणी. सोन्या चांदीच्या वस्तू, कपडे, शस्त्रे,
मसाल्याचे पदाथर्, घोडे, खेचर ेअशा अनेक गोष्टी ते भेटीदाखल आणत.

26 शलमोनाकडे खूप रथ आिण घोडे होते. त्याच्याकडे चौदाशे रथ
आिण बाराहजार घोडे यांचा संग्रह होता. रथांसाठी त्याने खास नगरे
उभारली आिण त्यात रथ ठेवले. काही रथ त्याच्या जवळ
यरुशलेममध्येही होते. 27 राजाने इस्राएलला वभैवाच्या िशखरावर नेले.
यरुशलेम नगरात चांदी दगडधोंड्यासारखी आिण गधंसरुचे लाकूड
डोंगरटेकड्यांवर उगवणाऱ्या उंबराच्या झाडासारखे िवपुल होते. 28

िमसर आिण क्यू येथून शलमोन घोडे आणवत असे. त्याचे व्यापारी
क्यूमध्ये ते खरदेी करत आिण तेथून ते इस्राएल मध्ये आणत. 29

िमसरचा एक रथ साधारण 15 पौंड चांदीला पडे, आिण घोड्याची
िंकमत पावणेचार पौंड चांदी इतकी पडे. िहत्ती आिण अरामी राजांना
शलमोन हे रथ आिण घोडे िवकत असे.

शलमोनशलमोन आिणआिण त्याचात्याचा जनानखानाजनानखाना

िस्त्रयांबद्दल शलमोनाला आकषर्ण होते. इस्राएल देशाच्या
बाहेरच्याही अनेक िस्त्रया त्याच्या आवडत्या होत्या.
फारोच्या मुलीखेरीज, िहती, मवाबी, अम्मोनी, अदोमी,

िसदोनी अशा परक्या देशातील िस्त्रयांनाही त्याने आपलेसे केले. 2

परमेश्वराने पूवीर्च इस्राएल लोकांना सांिगतले होते “परक्या देशातील
लोकांशी िववाह संबधं ठेवू नका. तसे केलेत तर ते तुम्हाला त्यांच्या
दवैतांच्या भजनी लावतील.” असे असूनही शलमोन या बायकांच्या
प्रेमात पडला. 3 त्याला सातशे बायका होत्या. (त्या सवर् इतर देशांच्या
प्रमुखांच्या मुली होत्या) उपपत्नी म्हणून त्याला आणखी तीनशे दासीही
होत्या. ह्या बायकांनी त्याला देवापासून दरू जाण्यास भाग पाडले. 4 तो
वृध्द झाला तेव्हा त्याच्या बायकांनी त्याला इतर दवैतांकडे वळवले.
आपले वडील दावीद याच्या प्रमाणे शलमोन परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहला
नाही. 5 िसदोनी लोकांच्या अष्टोरथे देवाची त्याने पूजा केली. तसेच
अम्मोन्यांचे अमगंळ दवैत िमलकोम यालाही त्याने भजले. 6 अशाप्रकारे
त्याने परमेश्वराचा अपराध केला. आपले वडील दावीद यांच्याप्रमाणे तो
परमेश्वराला पूणर्पणे अनुसरला नाही.

7 कमोश या मवाबी लोकांच्या भयंकर दवैताच्या पूजेसाठी शलमोनाने
एक पूजास्थळ बांधले. हे यरुशलेम नजीकच्या टेकडीवर होते. त्याच
टेकडीवर मोलख या अम्मोनी लोकांच्या भयकंर दवैतासाठीही एक स्थळ
केले. 8 आपल्या इतर, प्रत्येक देशातल्या बायकांसाठीही त्याने अशीच
सोय केली. त्या आपापल्या िठकाणी धूप जाळत आिण आपापल्या
दवैतांसाठी यज्ञ करत.

9 इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्यापासून शलमोन परावृत्त झाला. तेव्हा
परमेश्वराचा शलमोनावर कोप झाला. परमेश्वराने शलमोनाला दोनदा
दशर्न िदले होते. 10 इतर दवैतांच्या मागे त्याने जाऊ नये असे बजावले
होते. पण शलमोनाने परमेश्वराच्या या आजे्ञचे उल्लंघन केले. 11 तेव्हा
परमेश्वर त्याला म्हणाला, “तू आपण होऊन आपल्या कराराचा भगं केला
आहेस. माझी आज्ञा तू पाळली नाहीस. तेव्हा तुझ्या कडून राज्य
िहसकावून घेण्याची मी प्रितज्ञा करतो. तुझ्या एखाद्या सेवकाला मी ते
देईन. 12 पण तुझे वडील दावीद यांच्यावर माझे प्रेम होते. त्याखातर तू
हयात असेपयर्ंत मी तुलाच राज्यावर ठेवीन तुझा मुलगा गादीवर
बसेपयर्ंत वाट पाहीन. मग त्याच्याकडून ते घेईन. 13 तरी सगळेच राज्य
िहसकावून घेणार नाही. एकाच घराण्यावर त्याची सत्ता ठेवीन.
दावीदासाठी मी एवढे करीन. तो माझा आवडता सेवक होता. तसेच
यरुशलेमसाठी मला एवढे केले पािहजे कारण ते नगर मी िनवडले आहे.”
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शलमोनाचशलमोनाचेे शत्रूशत्रू

14 आिण मग परमेश्वराने अदोममधल्या हदादला शलमोनाचा शत्रू
केले. हदाद अदोमच्या राजघराण्यातला होता. 15 त्याचे असे झाले
दावीदाने पूवीर् अदोमचा पराभव केला होता. यवाब तेव्हा दावीदाचा
सेनापती होता. तो अदोम येथे मृतांचे दफन करायला गेला. त्याने सवार्ंची
कत्तल केली होती. 16 यवाब आिण सवर् इस्राएल लोक यांनी अदोममध्ये
सहा मिहने मुक्काम केला. त्या काळात त्यांनी अदोममध्ये कुणाही
पुरुषाला िजवंत ठेवले नाही. 17 हदाद त्यावेळी अगदी लहान होता.
तेव्हा तो िमसर येथे पळून गेला. त्याच्या वडीलांचे काही सेवकही
त्याच्याबरोबर गेले. 18 िमद्यानहून पुढे ते सवर् पारान येथे गेले. ितथे
त्यांना आणखी काही जण येऊन िमळाले. मग हा सगळा जथा िमसरला
गेला. िमसरचा राजा फारो याच्याकडे त्यांनी आश्रय घेतला. फारोने
हदादला राहायला एक घर आिण थोडी जमीन देऊ केली. त्याच्या
अन्नवस्त्राची सोय केली.

19 फारोची हदादवर मजीर् बसली. तेव्हा त्याने आपल्या मेहुणीशी
त्याचे लग्नही लावून िदले. (तहपनेस ही राजाची राणी होती) 20 या
तहपनेसच्या बिहणीचे हदादशी लग्न झाले. त्यांना गनुबथ नावाचा मुलगा
झाला. राणी तहपनेसच्या संमतीने तो राजवाड्यात फारोच्या मुलां
बरोबरच वाढला.

21 दावीदाच्या मृत्यूची खबर हदादने िमसरमध्ये ऐकली. सेनापती
यवाब मरण पावल्याचेही त्याला कळले. तेव्हा हदाद राजा फारोला
म्हणाला, “मला माझ्या मायदेशी परत जाऊ दे.”

22 तेव्हा फारो त्याला म्हणाला, “येथे तुला हवे ते सवर् काही मी िदले
आहे. असे असताना तू परत का जातोस?”
तेव्हा हदादने पुन्हा जाऊ देण्याबद्दल िवनतंी केली.
23 देवाने शलमोनासाठी आणखी एक शत्रू िनमार्ण केला. तो म्हणजे

रजोन. हा एल्यादाचा मुलगा. सोबाचा राजा हददेजर याचा रजोन हा
सेवक होता. त्याच्याकडून तो पळाला. 24 दावीदाने सोबाच्या सनै्याचा
पाडाव केल्यानतंर रजोनने काही माणसे जमवली आिण त्या टोळीचा तो
नायक बनला. िदिमष्कामध्ये जाऊन मग तो रािहला. ितथला राजा
झाला 25 अरामवर रजोनने राज्य केले. इस्राएलबद्दल त्याला चीड
होती, तेव्हा शलमोनाच्या संपूणर् कारिकदीर्त त्याचे इस्राएलशी वरैच होते.
हदाद आिण रजोन यांनी िमळून इस्राएलला बराच त्रास िदला.

26 नबाट याचा मुलगा यराबाम हा शलमोनाचा एक सेवक. हा एफ्राईम
घराण्यातला असून सरदेा नगरातील होता. याच्या आईचे नाव सरुवा.
त्याचे वडील वारले होते. हा यराबाम पुढे राजाच्या िवरुध्द गेला.

27 त्याची कथा अशी. िमल्लोचे बांधकाम आिण दावीदनगराच्या
तटबदंीला पडलेली िंखडार ेबुजवण्याचे काम शलमोन करुन घेत होता.
28 यराबाम हा अगंािपडाने मजबूत होता. हा या कामाला चांगला
असल्याचे शलमोनाने हेरले आिण त्याला योसेफ घराण्यातील
कामगारांचा अधीक्षक म्हणून नेमले. 29 एकदा यराबाम यरुशलेमच्या
बाहेर गेला होता. तेव्हा त्याला िशलो येथील अहीया नावाचा संदेष्टा
वाटेत भेटला. अहीयाने नवीन अगंरखा घातला होता. या दोघांखेरीज
तेव्हा त्या भागात आणखीकोणी नव्हते.

30 अहीयाने आपला अगंरखा काढला आिण त्याचे फाडून बारा तुकडे
केले.

31 मग अहीया यराबामला म्हणाला, “यातले दहा तुकडे तू
स्वतःजवळ ठेव. इस्राएलचा देव परमेश्वर याने सांिगतले आहे
‘शलमोनाच्या हातातून राज्य काढून घेऊन त्यातील दहा वंशाचा
अिधकार मी तुला देईन. 32 आिण दावीदाच्या घराण्यात फक्त एकाच
वंशाची मालकी िशल्लक ठेवीन. माझा सेवक दावीद आिण हे यरुशलेम
नगर यांच्या खातर मी एवढे करीन. इस्राएलच्या सवर् वंशांतून मी
यरुशलेम नगराची िनवड केली आहे. 33 शलमोनाने माझा त्याग केला
म्हणून मी त्याच्याकडून राज्य काढून घेणार आहे. िसदोन्यांची देवी
अष्टोरथे, मवाबचा कमोश, अम्मोन्यांचा िमलकोम या खोट्यानाट्या
दवैतांचे तो भजनपूजन करतो. जे योग्य आिण न्याय्य ते आता तो करत
नाही. माझ्या आज्ञा आिण िनयम तो पाळत नाही. त्याचे वडील दावीद
ज्या पध्दतीने जगले तसे याचे नाही. 34 तेव्हा आता त्याच्या

घराण्यातून मी सत्ता काढून घेत आहे. मात्र शलमोन िजवंत असेपयर्ंत
तोच गादीवर राहील. माझा सेवक दावीद याच्या लोभाखातर मी एवढे
करीन. माझे सवर् िनयम आिण आज्ञा दावीदने पाळल्या म्हणून मी त्याला
िनवडले. 35 पण त्याच्या मुलाच्या हातून मी राज्य काढून घेणार आहे
आिण यराबाम, दहा घराण्यावरील सत्ता मी तुझ्या हाती सोपवीन. 36

शलमोनाच्या मुलाची एका वंशावरील सत्ता तशीच अबािधत ठेवीन.
म्हणजे यरुशलेममध्ये माझा सेवक दावीद याचा वंशजच सतत राज्य
करील. यरुशलेम हे नगर मी आपले स्वतःचे म्हणून िनवडले. 37 बाकी
तुला हवे तेथे तू राज्य करशील. सवर् इस्राएलवर तुझी सत्ता चालेल. 38

माझ्या आज्ञांचे पालन करत तू योग्य मागार्ने आयषु्य घालवलेस तर मी हे
तुला देईन. दावीदाप्रमाणे माझ्या सवर् आज्ञा आिण िनयम पाळलेस तर
माझी तुला साथ असेल. दावीदा प्रमाणेच तुझ्याही घराण्याला मी
राजघराणे करीन. इस्राएल तुला देईन. 39 शलमोनाच्या वतर्णकुीची
िशक्षा मी त्याच्या मुलांना करीन. पण काही काळापुरती, सवर्काळ नव्हे.’”

शलमोनाचाशलमोनाचा मृत्यमृत्यूू
40 शलमोनाने यराबामच्या वधाचा प्रयत्न केला. पण यराबामने

िमसरला पलायन केले. िमसरचा राजा िशशक याच्याकडे तो गेला.
शलमोनाच्या मृत्यूपयर्ंत यराबाम ितथेच रािहला.

41 शलमोनाने सत्तेवर असताना बऱ्याच मोठमोठ्या आिण
सुज्ञपणाच्या गोष्टी केल्या. शलमोनचा इितहास या पुस्तकात त्या सवर्
िलिहलेल्या आहेत. 42 यरुशलेममधून त्याने सवर् इस्राएलवर चाळीस
वषेर् राज्य केले 43 मग तो वारला तेव्हा त्याच्या पूवर्जांशेजारी
दावीदनगरामध्ये त्याचे दफन करण्यात आले.

नागरीनागरी ययुधु्दध्द

शलमोनाकडून पळाल्यावर नबाटाचा मुलगा यराबाम
िमसरमध्ये गेला. तो अजून ितथेच होता. शलमोनाच्या
मृत्यूची बातमी ऐकल्यावर एफ्राईमच्या डोंगराळ भागातील

जेरदेा या आपल्या नगरात तो परतला.
शलमोन मरण पावला आिण आपल्या पूवर्जांना जाऊन िमळाला.

त्यानतंर त्याचा मुलगा रहबाम हा पुढचा राजा झाला. 3 त्याला
राज्यािभषेक करायला सवर् इस्राएल लोक शेखेम येथे जमले. रहबाम
ितथे आला. लोक त्याला म्हणाले, 4 “तुझ्या वडीलांनी कामाच्या
ओझ्याखाली आम्हाला भरडून काढले. आता आमचे ओझे थोडे हलके
कर. आमच्यावर लादलेले मेहनतीचे जू काढ म्हणजे आम्ही तुझी सेवा
करु.”

5 रहबाम म्हणाला, “तीन िदवसांनतंर मला भेटा. तेव्हा मी तुमच्या
प्रश्नाचे उत्तर देईन.” मग लोक िनघून गेले.

6 शलमोन ज्यांच्याशी सल्लामसलत करत असे अशी काही वृध्द
मडंळी होती. त्यांनाच राजा रहबामने याबाबतीत सल्ला िवचारला. तो
म्हणाला, “या लोकांना मी काय सांगू?”

7 यावर ही वयोवृध्द मडंळी म्हणाली, “तू आज यांचा सेवक बनलास
तर तेही तुझी सेवा करतील. त्यांच्याशी प्रेमाने, समजुतीने बोललास तर
तेही आयषु्यभर तुझे काम करतील.”

8 पण रहबामने हा सल्ला मानला नाही. आपल्या समवयस्क िमत्रांना
त्यांचे मत िवचारले. 9 रहबाम त्यांना म्हणाला, “माझ्या वडीलांच्या
कारिकदीर्तल्यापेक्षा या लोकांना कामाचा भार कमी करुन हवा आहे.
त्यांना आता मी काय सांगू, त्यांच्याशी काय बोलू?”

10 तेव्हा ते तरुण िमत्र म्हणाले, “ते लोक येऊन असे म्हणत आहेत,
‘तुझ्या वडीलांनी आमच्याकडून बेदम कष्ट करवून घेतले, तर आता
आमचे काम कमी करा.’ तर तू त्यांना बढाई मारुन सांग, ‘माझ्या
वडीलांच्या अख्ख्या शरीरापेक्षा या माझ्या करगंळीत जास्त जोर आहे.
11 माझ्या वडीलांनी तुम्हाला कामाला जंुपले. मी ते काम आणखी
वाढवीन. त्यांनी तुम्हाला चाबकाचे फटकार ेमारले असतील तर मी असा
झोडपीन की िंवचू डसल्यासारखे तुम्हाला वाटेल.’”

12 रहबामने त्या लोकांना “तीन िदवसांनी यायला” सांिगतले होते.
त्याप्रमाणे सवर् इस्राएल लोक तीन िदवसांनी रहबामकडे आले. 13

त्यावेळी राजा रहबाम त्यांच्याशी अितशय कठोरपणे बोलला.
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वडीलधाऱ्यांच्या सल्ल्याकडे त्याने दलुर्क्ष केले. 14 िमत्रांच्या
म्हणण्याप्रमाणे तो बोलला. तो म्हणाला, “माझ्या वडीलांनी तुमच्यावर
कष्टाचे काम लादले. मी तर तुम्हाला आणखीच कामाला लावीन. त्यांनी
तुमच्यावर आसूड उगवले, पण मी तर असा मारीन की िंवचवाच्या
डंकासारख्या तुम्हाला वेदना होतील.” 15 हे अथार्तच लोकांच्या
मनासारखे नव्हते. परमेश्वरानेच हे घडवून आणले होते. नबाटाचा मुलगा
यराबाम याला िदलेले वचन पूणर् करण्यासाठी परमेश्वराने हे केले. िशलो
येथील संदेष्टा अिहया याच्यामाफर् त परमेश्वराने हे वचन िदले.

16 नवा राजा आपले म्हणणे मानत नाही हे इस्राएली लोकांच्या
लक्षात आले. तेव्हा ते राजाला म्हणाले,
“आम्ही दावीदाच्या घराण्यातील थोडेच आहोत. काय?
नाही! इशायच्या जिमनीत आम्हाला थोडाच वाटा िमळणार आहे

काय?
नाही! तेव्हा इस्राएलींनो, जा आपापल्या घरी.
करु दे या दावीदाच्या मुलाला आपल्या घराण्यापुरतेच राज्य.”

एवढे बोलून ते िनघून गेले. 17 तरीही यहूदा नगरांमध्ये राहणाऱ्या
इस्राएलींवर त्याची सत्ता होतीच.

18 अदोनीराम नावाचा एक माणूस सवर् कामगारांवर देखरखे करत
असे. तेव्हा राजा रहबामने त्याला लोकांशी बोलणी करायला पाठवले.
पण इस्राएल लोकांनी त्याच्यावर इतकी दगडफेक केली की तो प्राणाला
मुकला. तेव्हा राजाने आपल्या रथात बसून पळ काढला आिण तो
यरुशलेम येथे आला. 19 इस्राएल लोकांनी दावीदाच्या घराण्यािवरुध्द
बडं पुकारले. आजही त्या घराण्याशी त्यांचे वरै आहे.

20 यराबाम परत आला आहे असे इस्राएल लोकांना कळले. तेव्हा
त्यांनी सगळ्यांची सभा भरवून त्याला इस्राएलचा राजा म्हणून घोिषत
केले. फक्त एका यहूदाच्या घराण्याने तेवढा दावीदाच्या घराण्याला
आपला पिंठबा िदला.

21 रहबाम यरुशलेमला परतला. यहूदा आिण बन्यामीन यांच्या
वंशातील सवार्ंना त्याने एकत्र केले. एकंदर एकलक्ष ऐशंी हजाराचे सनै्य
जमले. इस्राएल लोकांशी लढून आपले राज्य परत िमळवायचा रहबामचा
िवचार होता. 22 शमाया नामक देवाच्या माणसाशी या सुमारास परमेश्वर
बोलला. तो म्हणाला, 23 “शलमोनाचा मुलगा आिण यहूदाचा राजा
रहबाम, तसेच यहूदा आिण बन्यामीन लोक यांना जाऊन सांग, 24

‘आपल्या बांधवांशी तुम्ही लढू नये अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. सवर्जण
आपापल्या िठकाणी परत जा. या सगळ्यांचा करता करिवता मीच
होतो.’” या आदेशानुसार रहबामचे सनै्य माघारी गेले.

25 शेखेम हे एफ्राइमच्या डोंगराळ प्रदेशातील नगर होते. ते चांगले
मजबूत आिण सुरिक्षत करुन यराबाम तेथे रािहला. पुढे त्याने पनुएल
याही नगराची उभारणी केली.

26 यराबाम मनाशीच म्हणाला, “लोक यरुशलेम इथल्या परमेश्वराच्या
मिंदरात असेच जात रािहले तर मग दावीदाच्याच घराण्याची सत्ता त्यांना
हवीशी वाटू लागेल. यहूदाचा राजा रहबाम याच्याच मागे ते जातील. मग
ते माझा वध करतील.” 28 त्याने मग आपल्या सल्लागाराबरोबर िवचार
िविनमय केला. त्यांनी त्याला एक तोड सुचवली. त्यानुसार यराबामने
सोन्याची दोन वासर ेकरवून घेतली. मग तो लोकांना म्हणाला, “तुम्हाला
यरुशलेमला उपासनेसाठी जायची गरज नाही. तुम्हाला िमसरबाहेर
ज्यांनी काढले तेच हे देव.” 29 राजाने मग एक सोन्याचे वासरु बेथेल
येथे आिण दसुर ेदान या शहरात बसवले. 30 पण त्याने हे मोठे पाप केले
होते. इसाएलचे लोक बेथेल आिण दान येथे वासरांच्या पूजेसाठी जाऊ
लागले. पण हेही मोठेच पाप होते.

31 उंचवट्याच्या िठकाणीही यराबामने देऊळे बांधली. त्यासाठी
पुरोिहतही त्याने फक्त लेवी वंशातले न िनवडता इस्राएलच्या वेगवेगळ्या
वंशांमधून िनवडले. 32 याखेरीज त्याने एक नवा सणही सुरु केला.
यहूदामधील वल्हांडणाच्या सणासारखाच हा होता. पण पिहल्या
मिहन्याच्या पधंराव्या िदवसाऐवजी हा आठव्या मिहन्याच्या पधंराव्या
िदवशी त्याने ठेवला. या िदवशी हा राजा बेथेल नगरातील वेदीवर यज्ञ
करत असे.तसेच त्याने केलेल्या वासरांचा बळी अपर्ण करत असे. त्याने
उंच िठकाणी बांधलेल्या देवळांसाठी बेथेल मधले पुरोिहतही नेमले. 33

अशाप्रकार ेयराबामने इस्राएल लोकांसाठी आठव्या मिहन्याचा पधंरावा

िदवस सण म्हणून ठरवला. त्यािदवशी बेथेलमधल्या वेदीवर तो यज्ञ
करत असे आिण धूप जाळत असे.

बबेेथथेेलिवरुध्दलिवरुध्द ददेेववाणीववाणी

परमेश्वराने आपल्या एका संदेष्ट्याला (देवाच्या माणसाला)
यहूदाहून बेथेल नगरीला पाठवले. तो तेथे पोहोंचला तेव्हा
राजा यराबाम वेदी पुढे धूप जाळत होता. 2 परमेश्वराने या

संदेष्ट्याला वेदीिवरुध्द बोलायची आज्ञा केली होती त्याप्रमाणे तो
म्हणाला,

“हे वेदी, परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे: ‘दावीदाच्या कुळात योशीया
नावाचा मुलगा जन्माला येईल. हे याजक सध्या उंचवट्यावरील िठकाणी
पूजा करत आहेत. पण हे वेदी, योशीया त्यांचेच देह तुला अपर्ण करील.
योशीया त्या याजकांचा वध करील. आत्ता ते तुझ्यावर धूप जाळत
आहेत खर ेपण योशीया, मानवी अस्थी तुझ्यावर जाळील. मग तू
िनरुपयोगी ठरशील.’”

3 हे िनश्र्िचत घडेल याचीही संदेष्ट्याने लोकांना चुणूक दाखवली.
तो म्हणाला, “परमेश्वराने सांिगतले त्याची ही साक्ष ही वेदी तडकेल आिण
ितच्यावरची राख खाली ओघळेल, असे परमेश्वराने सांिगतले आहे.”

4 यराबाम राजाने संदेष्ट्याचे हे वेदीबद्दलचे बोलणे बेथेलमध्ये ऐकले.
तेव्हा वेदीवरील आपला हात उचलून राजाने त्या माणसाकडे िनदेर्श
करत म्हटले, “पकडा त्याला” पण हे बोलत असताना राजाचाच हात
लूळा पडला. त्याला तो हलवता येईना 5 तसेच वेदी भगं पावली,
त्यावरील राख जिमनीवर पडली. संदेष्ट्याच्या तोंडून देवच बोलत होता
याचा तो पुरावाच होता. 6 तेव्हा राजा यराबाम त्या संदेष्ट्याला
म्हणाला, “माझा हात बरा व्हावा म्हणून तू कृपया तुझ्या परमेश्वर देवाची
प्राथर्ना कर.”
तेव्हा त्याने देवाजवळ तशी िवनतंी केली आिण राजाचा हात बरा

झाला. राजाचा हात मग पूवर्वत झाला. 7 राजा त्या संदेष्ट्याला
म्हणाला, “माझ्या बरोबर घरी चल. काहीतरी खा मग मी तुला इनाम
देईन.”

8 पण हा संदेष्ट्या म्हणाला, “अधेर् राज्य मला देऊ केलेस तरी मी
तुझ्याबरोबर घरी येणार नाही. इथे मी अन्नपाणी घेणार नाही. 9 काहीही
न खाण्यािपण्याेबद्दल परमेश्वराने मला बजावले आहे. तसेच, येताना ज्या
रस्त्याने आलो त्याने परत जायचे नाही अशीही त्याची आज्ञा आहे.” 10

त्या प्रमाणे तो वेगळ्या रस्त्याला लागला. बेथेलला येताना ज्या रस्त्याने
आला त्याने तो गेला नाही.

11 बेथेल नगरात एक वृध्द संदेष्टा राहात होता. त्याच्या मुलांनी
त्याला या संदेष्ट्याने बेथेल मध्ये काय केले ते येऊन सांिगतले.
यराबामला तो संदेष्टा काय म्हणाला तेही त्यांनी सांिगतले. 12 तेव्हा
वृध्द् संदेष्टा म्हणाला, “कोणत्या रस्त्याने तो परतला?” तेव्हा मुलांनी
आपल्या वडीलांना यहूदाच्या संदेष्ट्याचा मागर् दाखवला. 13 त्या वृध्द्
संदेष्ट्याने मुलांना गाढवावर खोगीर चढवायला सांिगतले. त्याप्रमाणे
त्यांनी केल्यावर संदेष्टा गाढवावरुन िनघाला.

14 हा वृध्द् संदेष्टा त्या देवाच्या माणसाच्या मागावर िनघाला. तेव्हा
तो एका वृक्षाखाली बसलेला आढळला. वृध्द् संदेष्ट्याने त्याला
िवचारले, “तूच का तो यहूदाहून आलेला देवाचा माणूस?”(संदेष्टा)
संदेष्टा यावर त्याने होकार िदला.
15 तेव्हा वृध्द संदेष्टा म्हणाला, “माझ्याबरोबर घरी चल आमच्याकडे

जेव.”
16 पण हा देवाचा माणूस म्हणाला, “तुझ्याबरोबर मी येऊ शकणार

नाही. तसेच तेथे खाऊिपऊ शकणार नाही. 17 ‘तेथे काही खायचे
प्यायचे नाही आिण गेलास त्या रस्त्याने परतायचे नाही’ असे परमेश्वराने
मला सांिगतले आहे.”

18 यावर तो वृध्द संदेष्टा म्हणाला, “मीही तुझ्याप्रमाणेच एक संदेष्टा
आहे.” आणी पुढे त्याने खोटेच सांिगतले, “मला नुकतेच परमेश्वराच्या
दतूाचे दशर्न झाले. त्याने तुला माझ्या घरी घेऊन यायला आिण
खाऊिपऊ घालायला मला सांिगतले आहे.”

19 तेव्हा तो देवाचा माणूस वृध्द संदेष्ट्याच्या घरी गेला आिण तेथे
त्याने जेवणखाण केले. 20 ते मेजावर बसलेले असताना परमेश्वर वृध्द
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संदेष्ट्याशी बोलला. 21 वृध्द संदेष्टा या यहूदातील देवाच्या माणसाला
म्हणाला, “तू परमेश्वराच्या आजे्ञचे उल्लंघन केले आहेस असे परमेश्वर
म्हणाला, तू त्याच्या आजे्ञप्रमाणे वागला नाहीस. 22 येथे काहीही
खायला प्यायला परमेश्वराने तुला सक्त, मनाई केली होती. तरी तू इथे
आलास आिण जेवलास. तेव्हा तुझे आता तुझ्या कुटंुिबयाबरोबर दफन
होणार नाही.”

23 या देवाच्या माणसाचे खाणे िपणे झाल्यावर वृध्द् संदेष्ट्याने
त्याच्या गाढवावर खोगीर घातले आिण हा यहूदाचा संदेष्टा (देवाचा
माणूस) िनघाला. 24 परतीच्या वाटेवर एका िंसहाने त्याच्यावर हल्ला
चढवला आिण त्याला मारुन टाकले. देवाच्या माणसाचा मृतदेह
रस्त्यातच पडला होता. गाढव आिण िंसह त्याच्या प्रेताशेजारीच होते.
25 इतर वाटसंरुनी ते प्रेत आिण जवळ उभा रािहलेला िंसह हे पािहले.
तेव्हा ती माणसे गावात आली आिण त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी
पािहलेली ही घटना वृध्द संदेष्ट्याला सांिगतली.

26 वृध्द् संदेष्ट्याने या देवाच्या माणसाला फसवून आणले होते.
तेव्हा हे सवर् ऐकून तो म्हणाला, “असा हा देवाचा माणूस. त्याने
परमेश्वराचे म्हणणे ऐकले नाही. तेव्हा परमेश्वरानेच त्याला मारायला
िंसहाची योजना केली. असे होणार असे परमेश्वराने सांिगतले होते.” 27

मग हा संदेष्टा आपल्या मुलांना म्हणाला, “माझ्या गाढवावर खोगीर
घाला.” मुलांनी त्याचे ऐकले. 28 तेव्हा तो िनघाला आिण वाटेवरच्या
मृतदेहापाशी आला. िंसह आिण गाढव अजूनही ितथेच होते. िंसहाने
आपल्या भक्ष्याला तोंड लावले नव्हते की गाढवाला इजा केली नव्हती.

29 वृध्द संदेष्ट्याने तो मृतदेह गाढवावर ठेवला आिण मृत्यूबद्दल
शोक करायला आिण देहाचे दफन करायला तो गावात आणला. 30

त्याने तो आपल्याच घराण्याच्या दफनभूमीत पुरला. त्याच्यासाठी शोक
प्रकट केला. तो म्हणाला, “माझ्या भावासारखाच तू मला होतास. मला
फार वाईट वाटते.” 31 मग त्याने त्याचे दफन केले. आपल्या मुलांना तो
म्हणाला, “मी मरण पावल्यावर माझेही याच िठकाणी दफन करा. माझ्या
अस्थी याच्याशेजारीच िवसावू द्या. 32 परमेश्वराने त्याच्या तोंडून
वदवलेले सवर् प्रत्यक्षात येईल. बेथेलची वेदी आिण शोमरोनच्या
नगरातील उंच देवळांबद्दल त्याने सांिगतलेले खर ेहोईल.”

33 राजा यराबाममध्ये काहीही फरक पडला नाही. तो दषु्कृत्ये करतच
रािहला. वेगवेगळ्या कुळांमधल्या माणसांची तो पुरोिहत म्हणून िनवड
करत रािहला. हे पूरोिहत उंच देवळांमध्ये पूजा करत. ज्याला हवे त्याला
पुरोिहत बनता येई. 34 या पापामुळेच त्याच्या राज्यावर सवर्नाश
ओढवला.

यराबामच्यायराबामच्या मुलाचामुलाचा मृत्यमृत्यूू

याच सुमारास यराबामचा मुलगा अबीया आजारी पडला. 2

तेव्हा यराबाम आपल्या बायकोला म्हणाला, “तू िशलो येथे
जाऊन ितथल्या अहीया या संदेष्ट्याला भेट. मी इस्राएलचा

राजा होणार हे भािकत त्यानेच केले होते. तसेच वेष पालटून जा म्हणजे
लोक तुला माझी पत्नी म्हणून ओळखणार नाहीत. 3 संदेष्ट्याला तू
दहा भाकरी, काहीगोड पुऱ्या आिण मधाचा बुधला दे. मग आपल्या
मुलाबद्दल िवचार. अहीया तुला काय ते सांगेल.”

4 मग राजाने सांिगतल्यावरुन त्याची बायको िशलोला अहीया या
संदेष्ट्याच्या घरी गेली. अहीया खूप वृध्द झाला होता आिण
म्हातारपणामुळे त्याला अधंत्वही आले होते. 5 पण परमेश्वराने त्याला
सूचना केली, “यराबामची बायको आपल्या मुलाबद्दल िवचारायला
तुझ्याकडे येते आहे. ितचा मुलगा फार आजारी आहे.” मग अहीयाने
ितला काय सांगायचे तेही परमेश्वराने त्याला सांिगतले.
यराबामची बायको अहीयाच्या घरी आली. लोकांना कळू नये म्हणून

ितने वेष पालटला होता. 6 अहीयाला दारात ितची चाहूल लागली तेव्हा
तो म्हणाला, “यराबामची बायको ना तू? आत ये आपण कोण ते लोकांनी
ओळखू नये म्हणून का धडपड करतेस? मला एक वाईट गोष्ट तुझ्या
कानावर घालायची आहे. 7 परत जाशील तेव्हा इस्राएलचा परमेश्वर देव
काय म्हणतो ते यराबामला सांग. परमेश्वर म्हणतो, ‘अर ेयराबाम,
इस्राएलच्या समस्त प्रजेतून मी तुझी िनवड केली. तुझ्या हाती त्यांची
सत्ता सोपवली. 8 याआधी इस्राएलवर दावीदाच्या घराण्याचे राज्य

होते. पण त्यांच्या हातून ते काढून घेऊन मी तुला राजा केले. पण माझा
सेवक दावीद याच्यासारखा तू िनघाला नाहीस, तो नेहमी माझ्या
आजे्ञप्रमाणे वागत असे, मनःपूवर्क मलाच अनुसरत असे, मला मान्य
असलेल्या गोष्टीच तो करी. 9 पण तुझ्या हातून अनेक पातके घडली
आहेत. तुझ्या आधीच्या कोणत्याही सत्ताधीशापेक्षा ती अिधक गभंीर
आहेत. माझा मागर् तू केव्हाच सोडून िदला आहेस. तू इतर देवदेवतांच्या
मूतीर् केल्यास याचा मला खूप राग आला आहे. 10 तेव्हा यराबाम, तुझ्या
घरात मी आता संकट िनमार्ण करीन. तुझ्या घरातील सवर् पुरुषांचा मी
वध करीन. आगीत गवताची काडीही िशल्लक राहात नाही त्याप्रमाणे मी
तुझ्या घराण्याचा समूळ उच्छेद करीन. 11 तुझ्या घरातल्या ज्याला
गावात मरण येईल त्याला कुत्री खातील आिण शेतात, रानावनात
मरणारा पक्ष्यांचे भक्ष्य होईल. परमेश्वर हे बोलला आहे.’”

12 अहीया संदेष्टा मग यराबामच्या बायकोशी बोलत राहीला. त्याने
ितला सांिगतले, “आता तू घरी परत जा. तू गावात िशरल्याबरोबर तुझा
मुलगा मरणार आहे. 13 सवर् इस्राएल लोक त्याच्यासाठी शोक करतील
आिण त्याचे दफन करतील. ज्याचे रीतसर दफन होईल असा
यराबामच्या घराण्याताला हा एवढाच कारण फक्त त्याच्यावरच
इस्राएलचा देव परमेश्वर प्रसन्न आहे. 14 परमेश्वर इस्राएलवर नवीन राजा
नेमील. तो यराबामच्या कुळाचा सवर्नाश करील. हे सगळे लौकरच
घडेल. 15 मग परमेश्वर इस्राएलला चांगला तडाखा देईल. इस्राएल लोक
त्याने भयभीत होतील. पाण्यातल्या गवतासारखे कापतील. इस्राएलच्या
पूवर्जांना परमेश्वराने ही चांगली भूमी िदली. ितच्यातून या लोकांना
उपटून परमेश्वर त्यांना यफु्रािटस नदीपलीकडे िवखरुन टाकील. परमेश्वर
आता त्यांच्यावर भयकंर संतापलेला आहे, म्हणून तो असे करील.
अशेरा देवीचे स्तभं त्यांनी उभारले याचा त्याला संताप आला. 16 आधी
यराबामच्या हातून पाप घडले. मग त्याने इस्राएल लोकांना पापाला
उद्युक्त केले. तेव्हा परमेश्वर त्यांना पराभूत करील.”

17 यराबामची बायको ितरसा येथे परतली. ितने घरात पाऊल
टाकताक्षणीच ितचा मुलगा वारला. 18 सवर् इस्राएल लोकांना त्याच्या
मृत्यूचे द:ुख झाले. त्यांनी त्याचे दफन केले. या गोष्टी परमेश्वराच्या
भािकताप्रमाणेच घडल्या. हे वतर्वण्यासाठी त्याने त्याचा सेवक अहीया
या संदेष्ट्याची योजना केली होती.

19 राजा यराबामने आणखीही बऱ्याच गोष्टी केल्या लढाया केल्या,
लोकांवर तो राज्य करत रािहला. इस्राएलच्या राजांचा इितहास या
ग्रंथात, त्याने जे जे केले त्याची नोंद आहे. 20 बावीस वषेर् तो राजा
म्हणून सत्तेवर होता. नतंर तो मृत्यू पावला आिण आपल्या पूवर्जांबरोबर
त्याचे दफन झाले. त्याचा मुलगा नादाब त्याच्यानतंर सत्तेवर आला.

21 शलमोनाचा मुलगा रहबाम यहूदाचा राजा झाला तेव्हा तो एके्क
चाळीस वषार्चा होता. यरुशलेममध्ये त्याने सतरा वषेर् राज्य केले.
परमेश्वराने स्वतःच्या सन्मानासाठी या नगराची िनवड केली होती.
इस्राएलमधल्या इतर नगरांमधून त्याने हेच िनवडले होते. रहबामच्या
आईचे नाव नामा. ती अम्मोनी होती.

22 यहूदाच्या लोकांच्या हातूनही अपराध घडले आिण परमेश्वराने जे
करु नका म्हणून सांिगतले ते त्यांनी केले. परमेश्वराचा कोप होईल अशा
चुका त्यांच्या हातून होतच रािहल्या. त्यांच्या पूवर्जांच्या पापांपेक्षाही
त्यांची पापे वाईट होती. 23 या लोकांनी उंचवट्यावरील देऊळे, दगडी
स्मारके आिण स्तभं उभारले. खोट्यानाट्या दवैतासाठी हे सार ेहोते.
प्रत्येक टेकडीवर आिण िहरव्यागार वृक्षाखाली त्यांनी या गोष्टी बांधल्या.

24 परमेश्वराच्या पूजेचा एक भाग म्हणून लैंिगक उपभोगासाठी
शरीरिवक्रय करणारहेी होते. अशी अनेक दषु्कृत्ये यहूदाच्या लोकांनी
केली. या प्रदेशात याआधी जे लोक राहात असत तेही अशाच गोष्टी
करत. म्हणून देवाने त्यांच्याकडून तो प्रदेश काढून घेऊन इस्राएलच्या
लोकांना िदला होता.

25 रहबामच्या कारिकदीर्चे पाचवे वषर् चालू असताना िमसरचा राजा
िशशक याने यरुशलेमवर स्वारी केली. 26 त्याने परमेश्वराच्या
मिंदरातील आिण महालातील खिजना लुटला. अरामचा राजा हददेजर
याच्या सिैनकांकडून दावीदाने ज्या सोन्याच्या ढाली आणल्या होत्या
त्याही त्याने पळवल्या. दावीदाने त्या यरुशलेममध्ये ठेवल्या होत्या.
सोन्याच्या सगळ्या ढाली िशशकने नेल्या. 27 मग रहबामने त्यांच्या
ऐवजी दसुऱ्या ढाली केल्या, पण या मात्र िपतळी होत्या, सोन्याच्या
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नव्हत्या. महालाच्या दरवाजावर रखवाली करणाऱ्यांना त्याने त्या
िदल्या. 28 राजा परमेश्वराच्या मिंदरात जात असे तेव्हा प्रत्येक वेळी हे
िशपाई बरोबर असत. ते या ढाली वाहात आिण काम झाल्यावर त्या
ढाली ते परत आपल्या ठाण्यात िंभतीवर लटकावून ठेवत.

29 यहूदाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात राजा रहबामच्या सवर्
गोष्टींची नोंद आहे. 30 रहबाम यराबाम यांचे परस्परांत अखडं यधु्द
चाललेले होते.

31 रहबाम वारला आिण त्याचे आपल्या पूवर्जांबरोबर दफन झाले.
दावीद नगरात त्याला पुरले. (याची आई नामा ती अम्मोनी होती)
रहबामचा मुलगा अबीया नतंर राज्यावर आला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा अबीयाअबीया

नबाटाचा मुलगा यराबाम इस्राएलवर राज्य करत होता.
त्याच्या राजेपणाच्या कारिकदीर्चे अठरावे वषर् चालू
असताना, त्याचा (रहबामचा) मुलगा अबीया यहूदाचा पुढचा

राजा झाला. 2 अबीयाने तीन वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव माका
ही अबीशालोमची मुलगी.

3 आपल्या वडीलांच्याच पापांची उजळणी याने केली. आपले
आजोबा दावीद यांच्याप्रमाणे तो परमेश्वर देवाशी एकिनष्ट नव्हता. 4

दावीदावर परमेश्वराचे प्रेम होते. त्याखातर त्याने अबीयाला यरुशलेमचे
राज्य िदले. परमेश्वराच्या कृपेने त्याला मुलगाही झाला यरुशलेमला
परमेश्वर दयेने सुरिक्षतताही लाभली. हे सवर् दावीदासाठीच परमेश्वराने
केले. 5 दावीदाचे वतर्न परमेश्वराच्या इच्छेनुसार, योग्य असेच होते.
त्याने परमेश्वराच्या आज्ञांचे नेहमीच पालन केले. उरीया िहत्तीबद्दल
घडलेले चुकीचे वतर्न एवढाच काय तो अपवाद.

6 रहबाम आिण यराबाम नेहमीच एकमेकांिवरुध्द लढत असत. 7

अबीयाने आणखी जे काही केले त्याची नोंद यहूदाच्या राजांचा इितहास
या पुस्तकात आहे.
अहीयाच्या संपूणर् कारिकदीर्ंत अहीया आिण यराबाम यांच्यात लढाई

चालू असे. 8 अबीयाला त्याच्या मृत्यूनतंर दावीद नगरात पुरले. त्याचा
मुलगा आसा राज्य करु लागला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा आसाआसा

9 यराबामच्या इस्राएलवरील राज्याच्या िवसाव्या वषीर् आसा यहूदाचा
राजा झाला 10 आसाने यरुशलेमवर एके्क चाळीस वषेर् राज्य केले.
त्याच्या आजीचे नाव माका. ती अबीशालोमची मुलगी.

11 आपला पूवर्ज दावीद याच्या प्रमाणेच परमेश्वराच्या मते जे योग्य
तेच आसाने केले. 12 त्याकाळी दवैतांच्या नावाखाली शरीरिवक्रय
करणार ेपुरुष होते. आसाने त्यांना देशत्याग करायला लावले. तसेच
त्याने आपल्या वाडवडीलांनी केलेल्या मूतीर्ही हलवल्या. 13 आपली
आजी माका िहला आसाने राणी, होण्यापासून दरू केले. अमंगळ दवैत
अशेरा िहची एक मूतीर् या आजीनेही केली होती. आसाने त्या मूतीर्ची
मोडतोड केली. िकद्रोन खोऱ्यात ती जाळून टाकली. 14 उंचवट्यावरील
पूजास्थळांची त्याने नासधूस केली नाही, मात्र आयषु्यभर तो परमेश्वराशी
एकिनष्ठ रािहला. 15 आसा आिण त्याचे वडील यांनी परमेश्वरासाठी
काही वस्तू करुन घेतल्या होत्या. सोन्याचांदीच्या वस्तू आिण आणखी
काही गोष्टी त्यात होत्या. त्या सवर् त्याने व्यविस्थत मिंदरात जमा केल्या.

16 आसा यहूदावर राज्य करीत असेपयर्ंत इस्राएलचा राजा बाशा
याच्याशी त्याच्या लढाया चालत. 17 बाशाने यहूदावर चढाया केल्या.
आसाच्या प्रदेशातील लोकांचे येणेजाणे त्याला थांबवायचे होते. त्यामुळे
रामा नगर त्याने चांगले मजबूत केले. 18 आसाने मग परमेश्वराच्या
मिंदराच्या खिजन्यातले आिण महालातले सोनेनाणे काढून घेतले.
आपल्या सेवकांच्या हाती ते सोपवून त्यांना त्याने अरामचा राजा बेन
हदाद यांच्याकडे पाठवले. बेनहदाद हा तिब्रम्मोनचा मुलगा आिण
तिब्रम्मोन हेज्योनचा. बेनहदादची राजधानी िदिमष्क होती. 19 आसाने
आपल्या संदेशात म्हटले होते, “माझे वडील आिण तुझे वडील यांच्यात
शांततेचा करार झाला होता. आता मला तुझ्याशी करार करायचा आहे.
तुला मी हा सोन्यारुप्याचा नजराणा पाठवत आहे. इस्राएलचा राजा

बाशा याच्याशी झालेल्या कराराचा तू भगं कर म्हणजे तो माझ्या
प्रदेशातून िनघून जाईल.”

20 राजा बेनहदाद याने आसाशी करार केला आिण इयोन, दान,
आबेल-बेथ माका, गािलल सरोवरालगतची गावे आिण नफतालीचा प्रांत
यांच्यावर चढाई करायला आपले सनै्य पाठवले. 21 या हल्ल्याची
बातमी बाशाच्या कानावर गेली. तेव्हा त्याने रामा नगराच्या मजबुतीचे
काम सोडले, ते गाव सोडले आिण ितरसा या िठकाणी तो परतला. 22

मग आसा राजाने यहूदातील सवर् प्रजेला मदतीसाठी पाचारण केले एकही
जण त्यातून सुटला नाही. ते सवर् रामा येथे गेले. ितथून त्यांनी बाशाची
दगड, लाकूड वगरै ेसवर् बांधकामसामुग्री आणली. बन्यामीनमधील मेबा
आिण िमस्पा येथे हे सवर् सामान त्यांनी वाहून नेले. आसाने ही नगरे
चांगली भक्कम केली.

23 आसाबद्दलच्या इतर गोष्टी, त्याचे पराक्रम, त्याने बांधलेली नगरे
या सगळ्यांची मािहती यहूदाच्या राजांच्या इितहास या पुस्तकात
िलिहलेली आहे. म्हातारपणी आसा पायाच्या दखुण्याने बेजार झाला.
24 त्याचे िनधन झाल्यावर त्याच्या पूवर्जांच्या दावीदनगरात त्याचे दफन
झाले. त्याच्यानतंर त्याचा मुलगा यहोशाफाट राज्य करु लागला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा नादाबनादाब

25 यहूदाचा राजा म्हणून आसाचे दसुर ेवषर् चालू असताना यराबामचा
मुलगा नादाब इस्राएलचा राजा झाला. त्याने इस्राएलवर दोन वषेर् राज्य
केले. 26 नादाबने परमेश्वरिवरोधी कृत्ये केली. आपले वडील यराबाम
यांच्यासारखीच दषु्कृत्ये त्याने केली यराबामने इस्राएल लोकांनाही पाप
करायला लावले होते.

27 बाशा हा अहीयाचा मुलगा. हे इस्साखारच्या वंशातले. बाशाने
नादाब राजाला मारायचा कट केला. नादाब आिण इस्राएल लोक
िगब्बथोन या पिलष्ट्यांच्या नगराला वेढा घालत होते तेव्हाची ही गोष्ट
आहे. बाशाने या िठकाणी नादाबला ठार केले. 28 आसाचे हे यहूदाचा
राजा म्हणून ितसर ेवषर् होते. मग बाशा इस्राएलचा राजा झाला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा बाशाबाशा

29 बाशा राजा झाल्यावर त्याने यराबामच्या कुळातील सवार्ंना ठार
केले. कोणाचीही त्याने गय केली नाही. िशलोचा संदेष्टा अहीया
याच्यामाफर् त परमेश्वराने जी भिवष्यवाणी केली होती तसेच हे झाले. 30

राजा यराबामने बरीच पापे केली होती, तसेच इस्राएल लोकांनाही ती
करायला लावली म्हणून हे घडले. इस्राएलचा परमेश्वर देव याचा
यराबामवर कोप झाला.

31 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात नादाबचे इतर पराक्रम
नोंदलेले आहेत. 32 बाशा इस्राएलवर राज्य करत असताना यहूदाचा
राजा आसा याच्याशी त्याचे सवर्काळ यधु्द चालले होते.

33 आसाच्या कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर् अहीयाचा मुलगा बाशा हा
इस्राएलचा राजा झाला. ितरसामध्ये राहून त्याने चोवीस वषेर् राज्य केले.
34 पण परमेश्वराच्या मते जे गरै ते त्याने केले. आपले वडील यराबाम
यांनी केली तीच पातके बाशानेही केली. यराबामने इस्राएल लोकांनाही
पापे करायला लावली होती.

यानतंर परमेश्वर हनानीचा मुलगा येहू याच्याशी बोलला. हे
बोलणे राजा बाशा याच्यािवरुध्द होते. 2 “तुला मी मोठे
केले. माझ्या इस्राएली लोकांचा नायक म्हणून तुला मी

नेमले. पण तू यराबामच्या वाटेनेच गेलास. इस्राएलींच्या पापाला
कारणीभूत झालास. त्यांच्या पातकांनी माझा क्रोध जागा झाला आहे. 3

तेव्हा बाशा, मी तुझा आिण तुझ्या कुटंुबाचा नाश करणार आहे. नबाटाचा
मुलगा यराबाम याच्या घराण्याचे केले तसेच मी तुझ्या बाबतीत करीन.
4 तुझ्या कुटंुबातील लोक नगरातल्या रस्त्यावर मरतील. कुत्री त्यांची
प्रेते खातील. जे रानावनात मरतील ते पक्ष्यांचे भक्ष्य होतील.”

5 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात बाशाच्या इतर पराक्रमांची
हकीकत िलहीली आहे. 6 बाशाच्या मृत्यूनतंर ितरसा येथे त्याचे दफन
झाले. त्याचा मुलगा एला हा त्याच्यानतंर राज्य करु लागला.

7 तेव्हा परमेश्वराने येहू या संदेष्ट्याला संदेश िदला. हा संदेश बाशा
आिण त्याचे कुटंुबीय यांच्या िवरुध्द होता. बाशाने परमेश्वरािवरुध्द बरीच

1 राजे 14:28 227 1 राजे 16:7
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पापे केली होती. त्याचा परमेश्वराला फार संताप आला होता. आधी
यराबामच्या कुटंुबाने केले तेच बाशाने केले. बाशाने यराबामच्या कुळाचा
संहार केला म्हणूनही परमेश्वराचा कोप झाला होता.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा एलाएला

8 यहूदाचा राजा म्हणून आसाचे सिव्वसावे वषर् चालू असताना एला
हा राजा झाला. एला हा बाशाचा मुलगा ितरसामध्ये त्याने दोन वषेर् राज्य
केले.

9 िजम्री हा एला राजाचा अिधकारी होता. एलाच्या एकूण रथांपकैी
अधेर् िजम्रीच्या ताब्यात होते. तरीही त्याने एलािवरुध्द कट केला. एला
राजा ितरसा येथे अरसाच्या घरी मद्याच्या धंुदीत होता. अरसा हा ितरसा
येथील महालावरचा मुख्य अिधकारी होता. 10 िजम्रीने सरळ घरात
घुसून एला राजाला ठार केले. आसाचे हे यहूदाचा राजा म्हणून
सत्तािवसावे वषर् होते. एलानतंर हा िजम्री इस्राएलचा राजा झाला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा िजम्रीिजम्री

11 िजम्रीने राज्यावर आल्याबरोबर बाशाच्या घरातील सवार्ंची हत्या
केली. कोणालाही िजवंत ठेवले नाही. बाशाच्या िमत्रांनाही त्याने ठार
केले. 12 बाशाबद्दल येहू या संदेष्ट्यामाफर् त परमेश्वराने जी भिवष्यवाणी
उच्चारली त्याप्रमाणेच बाशाच्या घराण्याचा उच्छेद झाला 13 बाशा आिण
त्याचा मुलगा एला यांच्या पापांमुळे हे झाले. त्यांनी स्वतः पापे केली
आिण लोकांच्या पापांनाही ते कारण झाले. त्यांनी अनेक मूतीर् केल्यामुळे
परमेश्वराचा कोप झाला.

14 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात एलाच्या बाकीच्या गोष्टी
आलेल्या आहेत.

15 आसाचे यहूदाचा राजा म्हणून सत्तािवसावे वषर् असताना िजम्री
इस्राएलचा राजा झाला. िजम्रीने ितरसा येथे सात िदवस राज्य केले.
त्याचे असे झाले, इस्राएलच्या सनै्याने पिलष्ट्यांच्या िगब्बथोन येथे तळ
िदला होता. ते चढाई करण्याच्या तयारीत होते. 16 िजम्रीने राजािवरुध्द
केलेल्या कारस्थानाची मािहती छावणीतल्या लोकांनी ऐकली. त्याने
राजाचा वध केल्याचे त्यांना कळले. तेव्हा त्यांनी अम्री याला ितथल्या
ितथे राजा केले. अम्री सेनापती होता. 17 तेव्हा अम्री आिण सवर्
इस्राएली यांनी िगब्बथोन सोडून ितरसावर हल्ला केला. 18 नगर कब्जात
घेतलेले िजम्रीने पािहले. तेव्हा तो महालात घुसला आिण त्याने आग
लावली. महाल आिण तो, दोघही आगीत भस्मसात झाले. 19 आपल्या
पापांमुळेच तो मेला. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे गरै ते त्याने केले. यानेही
यराबामप्रमाणेच दषु्कृत्ये केली. इस्राएलच्या लोकांच्या पापांनाही
यराबाम कारणीभूत झाला.

20 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात िजम्रीच्या कारस्थानांची
आिण बाकीच्या गोष्टींची मािहती आहे. एला राजािवरुध्द तो बडं करुन
उठला तेव्हाची हकीकतही या पुस्तकात आहे.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा अम्रीअम्री

21 इस्राएलच्या लोकांमध्ये दोन गट पडलेले होते. अधेर् लोक
िगनथचा मुलगा ितब्री याच्या बाजूचे असून त्याला राजा करावे अशा
मताचे होते. उरलेले अम्रीचे चाहते होते. 22 ितब्रीच्या बाजूला असलेल्या
गटापेक्षा अम्रीला पािंठबा देणाऱ्यांचा गट वरचढ होता. त्यामुळे ितब्री
मारला गेला आिण अम्री राजा झाला. 23 यहूदाचा राजा आसा याला
सत्तेवर आल्यावर एकितसावे वषर् चालू असताना अम्री इस्राएलचा राजा
झाला. अम्रीने इस्राएलवर बारा वषेर् राज्य केले. त्यापकैी सहा वषेर् तो
ितरसामध्ये होता. 24 त्याने शोमरोन टेकडी शेमर याच्याकडून सुमारे
दीडशे पौंड चांदी देऊन िवकत घेतली. या टेकडीवर त्याने नगर बांधले.
शेमर या नावावरुनच त्याने नगराचे नाव शोमरोन ठेवले.

25 अम्रीच्या हातूनही परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै गोष्टी घडल्या. आपल्या
आधीच्या सवर् राजांपेक्षा हा वाईट होता. 26 नबाटाचा मुलगा यराबाम
याने जी पापे केली तीच यानेही केली. यराबामने इस्राएल लोकांनाही पापे
करायला लावली. त्यामुळे इस्राएलवर परमेश्वर देवाचा कोप ओढवला.
दीडदमडीच्या दवैतांची त्याने पूजा केली म्हणून परमेश्वर संतापला.

27 अम्रीच्या इतर गोष्टी आिण त्याचे पराक्रम याची हकीकत
इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात िलिहलेली आहे. 28 अम्री मरण
पावल्यावर त्याचे शोमरोन येथे दफन झाले. त्याच्यानतंर त्याचा मुलगा
अहाब हा राज्य करु लागला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा अहाबअहाब

29 यहूदाचा राजा आसा याच्या कारािकदीर्ंच्या अडितसाव्या वषीर्
अम्रीचा मुलगा अहाब इस्राएलचा राजा झाला. शोमरोन या नगरातून
त्याने इस्राएलवर बावीस वषेर् राज्य केले. 30 परमेश्वराने जे चुकीचे
म्हणून सांिगतले होते, ते सवर् अहाबने केले. आपल्या आधीच्या
राजांपेक्षाही हा दवुर्तर्नी होता. 31 नबाटाचा मुलगा यराबाम याने केले ते
तर अहाबने केलेच, पण ते पुरसेे वाटले नाही म्हणून की काय त्याने
आणखी ही दषु्कृत्ये केली. एथबाल याची मुलगी ईजबेल िहच्याशी त्याने
लग्न केले. एथबाल हा िसदोन्यांचा राजा होता. त्यानतंर अहाब बाल या
दवैताच्या भजनी लागला. 32 शोमरोन येथे त्याने बालच्या पूजेसाठी
देऊळ बांधले. वेदीही बांधली. 33 अशेराच्या पूजेसाठी स्तभं उभारला.
आपल्या आधींच्या राजापेक्षा याच्यावर इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचा कोप
जास्त झाला.

34 याच काळात बेथेलच्या िहएलने यरीहो नगर पुन्हा बांधले. हे काम
त्याने सुरु केले तेव्हा त्याचा मोठा मुलगा अबीराम वारला. आिण नगराचे
दरवाजे बांधून होत आले तेव्हा त्याचा सवार्त धाकटा मुलगा सगूब हा
वारला. नूनचा मुलगा यहोशवा याच्यामाफर् त परमेश्वराने जे भािकत केले
त्यानुसार हे घडले.

एलीयाएलीया आिणआिण ददुषु्काळष्काळ

िगलादमधील ितश्बी या गावात एलीया हा संदेष्टा होता.
एलीया अहाब राजाला म्हणाला, “मी इस्राएलच्या परमेश्वर
देवाचा सेवक आहे. त्याच्या सामथ्यार्वर मी हे सांगतो की

येती काही वषेर् पाऊसच काय दवंसुध्दा पडणार नाही. पाऊस पडलाच
तर माझ्या आजे्ञने पडेल.”

2 मग परमेश्वर एलीयाला म्हणाला, 3 “हा भाग सोड आिण पूवेर्ला जा.
करीथ या ओहोळापाशी लपून राहा. यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला हा ओहोळ
आहे. 4 त्या ओहोळाचे पाणी तू पी. कावळे ितथे तुला अन्न आणून
देतील. त्यांना मी तसे सांिगतले आहे.” 5 तेव्हा एलीया परमेश्वराच्या
सांगण्याप्रमाणे यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला असलेल्या करीथ या ओहोळा
जवळ राहायला गेला. 6 रोज सकाळ संध्याकाळ त्याला कावळे जेवण
आणून देत. ओहोळाचे पाणी एलीया पीत असे.

7 पाऊस नव्हताच, तेव्हा काही काळानतंर ओहोळ सुकला. 8 तेव्हा
परमेश्वर एलीयाला म्हणाला, 9 “िसदोनमधील सारफथ येथे जाऊन
राहा तेथे एक िवधवा राहते. ितला मी तुला अन्न द्यायला सांिगतले आहे.”

10 तेव्हा एलीया सारफथ येथे गेला. तो वेशीजवळ जातो तर त्याला
एक बाई भेटली. ती िवधवा होती. ती सरपण गोळा करत होती. एलीया
ितला म्हणाला, “मला थोडे पाणी प्यायला िमळेल का?” 11 ती पाणी
आणायला िनघाली तेव्हा एलीया ितला म्हणाला, “मला एखादा
भाकरीचा तुकडाही िदलास तर बर!े”

12 तेव्हा ती बाई म्हणाली, “परमेश्वर देवाची शपथ सांगते, माझ्याकडे
भाकर अिजबात नाही. थोडेसे पीठ िशल्लक आहे. आिण बरणीच्या
तळाला थोडेसे तेल आहे. इथे मी सरपण गोळा करायला आले. ते घेऊन
मी घरी जाईन, स्वयपंाक करीन तो शेवटचाच. माझा मुलगा आिण मी
जेवू आिण मग भुकेने मरु.”

13 तेव्हा एलीया ितला म्हणाला, “काही काळजी करु नकोस. घरी जा
आिण आत्ता म्हणालीस त्याप्रमाणे स्वयपंाक कर. पण आधी जे पीठ
िशल्लक आहे त्याची लहानशी भाकर करुन मला आणून दे मग तुमच्या
दोघांचा स्वयपंाक कर. 14 इस्राएलचा परमेश्वर देव म्हणाला आहे,
‘तुझ्या डब्यातील पीठ कधी सरणार नाही. तुझ्या बरणीत नेहमीच तेल
असेल. पुन्हा परमेश्वर पृथ्वीवर पाऊस पाडेपयर्ंत असे चालेल.’”

15 तेव्हा ती घरी गेली. एलीयाच्या सांगण्याप्रमाणे ितने केले. एलीया,
ती आिण ितचा मुलगा यांना बरचे िदवसपयर्ंत पुरसेे खायला िमळत गेले.

1 राजे 16:8 228 1 राजे 17:15
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16 पीठ आिण तेल कधीच संपले नाही. एलीयाला परमेश्वराने जे
सांिगतले त्याप्रमाणेच हे घडत गेले.

17 काही िदवसांनतंर या बाईचा मुलगा आजारी पडला. त्याचे दखुणे
वाढत गेले शेवटी त्याचा श्वास थांबला. 18 तेव्हा ती बाई म्हणाली,
“एलीया, तू तर संदेष्टा आहेस मला तुझी काही मदत होईल का? की
माझ्या पापांची आठवण द्यायलाच तू आला आहेस? की माझ्या मुलाला
मारायला आला आहेस?”

19 एलीया ितला म्हणाला, “तुझ्या मुलाला माझ्याकडे आण.” मग
त्याने त्या मुलाला घेतले आिण वरच्या मजल्यावर तो गेला. आपल्या
खोलीत, आपल्या िबछान्यावर त्याने त्याला ठेवले. 20 एलीयाने मग
प्राथर्ना केली, “परमेश्वर देवा, या िवधवेने मला ितच्या घरी आश्रय िदला
आहे. ितच्यावर ही वेळ का आणतोस? ितच्या मुलाला तू मारणार का?”
21 मग एलीयाने तीनदा त्याच्यावर पाखर घातल्यासारखे करुन प्राथर्ना
केली, “परमेश्वर देवा याला वाचव.”

22 एलीयाच्या हाकेला परमेश्वराने उत्तर िदले. मुलाचा श्र्वासेच्छवास
पुन्हा सुरू झाला व तो िजवंत झाला. 23 एलीयाने मुलाला खाली
आणले. त्याच्या आईकडे त्याला सोपवून एलीया म्हणाला, “बघ, तुझा
मुलगा िजवंत आहे.”

24 ती बाई म्हणाली, “तू खरोखरच देवाचा माणूस आहेस हे मला
पटले. खरोखरच परमेश्वर तुझ्यामाफर् त बोलतो हे आता मला कळले.”-

एलीयाएलीया आिणआिण बालचबालचेे ससंदंदेेष्टषे्टे

लागोपाठ ितसऱ्या वषीर् पाऊस पडला नाही तेव्हा परमेश्वर
एलीयाला म्हणाला, “अहाब राजाला जाऊन भेट मी
लौकरच पाऊस पाडणार आहे.” 2 तेव्हा एलीया अहाबला

भेटायला गेला.
शोमरोनमध्ये तेव्हा अन्नधान्याचे दिुर्भक्ष्य होते. 3 अहाब राजाने

आपल्या महालाचा प्रमुख ओबद्या याला बोलावणे पाठवले. (ओबद्या
परमेश्वराचा खरा अनुयायी होता. 4 एकदा ईजबेल परमेश्वराच्या सवर्
संदेष्ट्यांना ठार करायला िनघाली होती. तेव्हा ओबद्याने शभंर
संदेष्ट्यांचे जीव वाचवले. पन्नास जण एका गुहेत, असे दोन गुहांमध्ये
त्याने त्यांना लपवले. त्यांच्या अन्नपाण्याची तरतूद केली.) 5 अहाब
राजा ओबद्याला म्हणाला, “माझ्याबरोबर चल आपण सगळ्या
ओहोळझऱ्यांचा शोध घेऊ. आपली खेचर,े घोडी तग धरुन राहतील
इतपत चारा शोधून काढू म्हणजे मग आपल्याला आपले पशू मारावे
लागणार नाहीत.” 6 त्या दोघांनी मग आपापसात पाहणी करायच्या
प्रदेशाची वाटणी केली आिण सगळा प्रदेश पाण्यासाठी पायाखाली
घातला. दोघेजण दोन वाटांनी गेले. 7 ओबद्याला वाटेत एलीया भेटला.
ओबद्याने त्याला ओळखून अिभवादन केले. ओबद्या त्याला म्हणाला,
“एलीया? स्वामी, खरोखर तुम्हीच आहात का?”

8 एलीया म्हणाला, “होय, मीच आहे. आता मी इथे असल्याचे
आपल्या राजाला जाऊन सांग.”

9 तेव्हा ओबद्या म्हणाला, “तुमचा ठाविठकाणा मी अहाबला
सांिगतला तर तो मला मारुनच टाकील. मी आपला काही अपराध केला
नाही, मग तुम्ही माझ्या िजवावर का उठलात? 10 परमेश्वर देवाशपथ,
राजा सवर्त्र तुमचा शोध घेत आहे. त्यासाठी त्याने गावोगाव माणसे
पाठवली आहेत. जेथे जेथे तुम्ही सापडला नाहीत असे कळले ितथे ितथे
त्याने ितथल्या राजांना एलीया इथे नाही असे शपथेवर सांगायला
सांिगतले. 11 आिण आता तुम्ही मला म्हणता, जा त्याला जाऊन सांग
म्हणून! 12 तुम्ही इथे आहात म्हणून मी अहाब राजाला सांिगतले तर
परमेश्वराचा आत्मा तुम्हाला दसुऱ्या एखाद्या िठकाणी घेऊन जाईल.
अहाब राजाला मग इथे तुम्ही सापडणार नाही. मग तो माझा जीव घेईल.
मी लहानपणापासून देवािवषयी आदर बाळगून आहे. 13 मी काय केले ते
तुम्हाला माहीत आहे ना? ईजबेल परमेश्वराच्या संदेष्ट्यांना मारायला
िनघाली होती तेव्हा मी एकेका गुहेत पन्नास असे शभंर संदेष्ट्यांना दोन
गुहांमध्ये लपवले होते. त्यांना खायला प्यायला िदले. 14 आिण आता
तुम्ही मला राजाला आपली खबर द्यायला सांगत आहात. तो िन:संशय
मला मारणार!”

15 यावर एलीया त्याला म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वराची शपथ
घेऊन सांगतो, आज मी राजासमोर उभा राहाणार आहे, असे मी वचन
देतो.”

16 तेव्हा ओबद्या राजाकडे गेला. त्याने अहाब राजाला एलीयाचा
ठाविठकाणा सांिगतला. राजा एलीयाला भेटण्यासाठी आला.

17 अहाबने एलीयाला पािहले तेव्हा अहाब त्याला म्हणाला,
“इस्राएलला त्रस्त करुन सोडणारा तूच का तो?”

18 एलीया यावर म्हणाला, “माझ्यामुळे इस्राएलवर संकट आलेले
नाही. ते तुम्ही आिण तुमचे वडील यांच्यामुळे उद्भवलेले आहे.
परमेश्वराच्या आज्ञा पाळायचे सोडून तुम्ही इतर अमगंळ दवैतांच्या नादी
लागलात तेव्हा हा त्रास सुरु झाला. 19 आता कमेर्ल पवर्तावर समस्त
इस्राएलींना जमायला सांग. बालच्या साडेचारशे संदेष्ट्यांनाही तेथे
घेऊन ये. तसेच अशेरा देवीच्या चारशे संदेष्ट्यांनाही. ईजबेल राणीचा
त्या संदेष्ट्यांना पािंठबा आहे.”

20 तेव्हा, सवर् इस्राएलींना आिण संदेष्ट्यांना अहाबने कमेर्ल पवर्तावर
बोलावून घेतले. 21 एलीया तेथे सवार्ंसमोर आला आिण म्हणाला,
“कोणाच्या मागे जायचे हे तुम्ही केव्हा ठरवणार? जर परमेश्वरच खरा देव
असेल तर तुम्ही त्याला अनुसरायला हवे. पण बाल खरा देव असेल तर
त्याला तुम्ही अनुसरा.”
लोक यावर काहीच बोलले नाहीत. 22 तेव्हा एलीया म्हणाला,

“परमेश्वराचा संदेष्टा असा इथे मी अगदी एकटाच आहे. दसुरा कोणीही
नाही. पण बालचे चारशेपन्नास संदेष्टे आहेत. 23 तेव्हा दोन गोऱ्हे आणा.
बालच्या संदेष्ट्यांनी त्यातला एक घ्यावा. त्याला मारुन त्याचे तुकडे-
तुकडे करावे. मग ते मांस लाकडे रचून त्यावर ठेवावे. िवस्तव मात्र पेटवू
नका. दसुऱ्या गोऱ्ह्याचे मी तसेच करीन. मीही िवस्तव पेटवणार नाही.
24 तुम्ही बालचे संदेष्टे िमळून तुमच्या देवाची प्राथर्ना करा. मी
परमेश्वराची प्राथर्ना करीन. ज्याच्या प्राथर्नेने िवस्तव पेटेल तोच खरा
देव.”
ही कल्पना सवर् लोकांना पटली.
25 मग एलीया बालच्या संदेष्ट्यांना म्हणाला, “तुम्ही बरचेजण

आहात, तेव्हा तुम्हीच आधी सुरुवात करा. एक गोऱ्हा िनवडा आिण
आपल्या देवाची नावे घ्यायला लागा. फक्त िवस्तव लावू नका.”

26 तेव्हा त्या संदेष्ट्यांनी एक गोऱ्हा घेतला आिण ते तयारीला
लागले. दपुारपयर्ंत त्यांनी बालची प्राथर्ना केली. “बाल आमच्या हाकेला
ओ दे” अशी त्यांनी िवनवणी केली. पण कसलाही आवाज आला नाही
िंकवा उत्तर िदले नाही. आपण रचलेल्या वेदीभोवती ते संदेष्टे नाचले तरी
अग्नी काही प्रज्विलत झाला नाही.

27 दपुारी एलीया त्यांची थट्टा करायला लागला. तो त्यांना म्हणाला,
“बाल खरचं देव असेल तर तुम्ही आणखी मोठ्याने प्राथर्ना करा.
कदािचत् तो अजून िवचारात असेल. िंकवा कदािचत् कामात गंुतलेला
असेल. एखादेवेळी प्रवासात िंकवा झोपेत असेल. तेव्हा आणखी
मोठ्याने प्राथर्ना करुन त्याला उठवा.” 28 तेव्हा त्या संदेष्ट्यांनी
मोठमोठ्याने प्राथर्ना केली. भाल्यांनी आिण सुऱ्यांनी स्वतःवर वार करुन
घेतले. (ही त्यांची पूजेची पध्दत होती) त्यांचे अगं रक्ताळले. 29 दपुार
उलटली पण लाकडे पेटली नाहीत. संध्याकाळच्या यज्ञाची वेळ होत
आली तोपयर्ंत ते अगंात आल्यासारखे वागत रािहले. पण काहीही घडले
नाही बालकडून प्रितसाद िमळाला नाही. कुठलाही आवाज आला नाही.
कारण ऐकणारचे कोणी नव्हते!

30 मग एलीया सवर् लोकांना उद्देशून म्हणाला, “आता सगळे
माझ्याजवळ या.” तेव्हा सगळे त्याच्याभोवती जमले. परमेश्वराच्या
वेदीची मोडतोड झालेली होती. तेव्हा एलीयाने आधी ते सवर् नीट केले.
31 त्याला बारा दगड िमळाले. प्रत्येकाच्या नावाचा एकेक याप्रमाणे बारा
वंशांचे ते बारा दगड होते. याकोबच्या बारा मुलांच्या नावाचे ते वंश होते.
याकोबलाच परमेश्वराने “इस्राएल” या नावाने संबोधले होते. 32

परमेश्वराच्या सन्मानाथर् हे दगड वेदीच्या डागडुजीसाठी एलीयाने
वापरले. मग त्याने वेदीभोवती एक चर खणला. सात गॅलन पाणी
मावण्याइतकी त्याची खोली आिण रंुदी होती. 33 एलीयाने मग वेदीवर
लाकडे रचली. गोऱ्हा कापला. त्याचे तुकडे लाकडावर ठेवले. 34 मग तो
म्हणाला, “चार घागरी भरुन पाणी घ्या आिण ते मांसाच्या तुकड्यावर
आिण खालच्या लाकडांवर ओता.” ते झाल्यावर दसुऱ्यांदा आिण मग
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ितसऱ्यांदा त्याने तसेच करायला सांिगतले. 35 वेदीवरुन वाहात जाऊन
ते पाणी खालच्या चरात साठले.

36 दपुारच्या यज्ञाची वेळ झाली. तेव्हा संदेष्टा एलीया वेदीपाशी गेला
आिण त्याने प्राथर्ना केली, “परमेश्वरा, अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब
यांच्या देवा, तूच इस्राएलचा देव आहेस हे तू आता िसध्द करुन
दाखवावेस अशी माझी तुला िवनतंी आहे. हे सवर् तूच माझ्याकडून
करवून घेतलेस हे यांना कळू दे. मी तुझा सेवक आहे हे ही कळू दे. 37 हे
परमेश्वरा, माझ्या िवनवणीकडे लक्ष दे. तूच खरा परमेश्वर देव आहेस हे
यांना दाखव. म्हणजे तू त्यांना पुन्हा स्वतःजवळ घेत आहेस हे त्यांना
पटेल.”

38 तेव्हा परमेश्वराने अग्नी पाठवला. यज्ञ, लाकडे, दगड, वेदीभोवतीची
जमीन हे सवर् पेटले. भोवतीच्या चरातले पाणी सुध्दा त्या अग्नीने सुकून
गेले. 39 सवार्ंच्या देखतच हे घडले. तेव्हा लोकांनी जमीनीवर पालथे
पडून “परमेश्वर हाच देव आहे, परमेश्वर हाच देव आहे” असे म्हटले.

40 एलीया म्हणाला, “त्या बालच्या संदेष्ट्यांना पकडून आणा. त्यांना
िनसूट देऊ नका” तेव्हा लोकांनी त्या सगळ्यांना धरले एलीयाने मग
त्यांना िकशोन झऱ्याजवळ नेले आिण तेथे सवर् संदेष्ट्यांची हत्या केली.

पावसाचपावसाचेे आगमनआगमन

41 एलीया मग अहाब राजाला म्हणाला, “जा, आता तू तुझे खाणेिपणे
उरकून घे कारण खूप जोराचा पाऊस पडणार आहे.” 42 तेव्हा आहाब
राजा त्यासाठी िनघाला. त्याचवेळी एलीया कमेर्ल डोंगराच्या माथ्यावर
चढून गेला. तेथे पोहोंचल्यावर ओणवून, गुडघ्यांत डोके घालून बसला.
43 आिण आपल्या बरोबरच्या सेवकाला म्हणाला, “समुद्राकडे पाहा.”
समुद्र िदसेल अशा जागी हा सेवक गेला पण परत येऊन म्हणाला,

“ितथे काहीच िदसले नाही” एलीयाने त्याला पुन्हा जाऊन पाहायला
सांिगतले. असे सातवेळा झाले. 44 सातव्यांदा मात्र सेवक परत येऊन
म्हणाला, “एक लहानसा, मुठीएवढा ढग मला िदसला. समुद्रावरुन तो
येत होता.”
तेव्हा एलीयाने त्या सेवकाला सांिगतले, “अहाब राजाकडे जाऊन

त्याला रथात बसून ताबडतोब घरी जायला सांग. कारण तो आत्ता
िनघाला नाही तर पावसामुळे त्याला थांबावे लागेल.”

45 पाहता पाहता आकाश ढगांनी भरुन गेले. वारा सुटला आिण
मुसळधार पाऊस सुरु झाला. अहाब आपल्या रथात बसून इज्रेलला
परत जायला िनघाला. 46 यावेळी एलीयात परमेश्वरी शक्ती संचारली.
धावता यावे म्हणून त्याने आपले कपडे सावरुन घटृ खोचले आिण थेट
इज्रेलपयर्ंत तो अहाबच्या पुढे धावत गेला.

िसनायिसनाय पवपवर्र्तावरतावर एलीयाएलीया

अहाब राजाने घडलेली सवर् हकीकत ईजबेलला सांिगतली.
सवर् संदेष्ट्यांना एलीयाने कसे तलवारीने कापून काढले तेही
सांिगतले. 2 तेव्हा ईजबेलने एलीयाला दतूाकरवी िनरोप

पाठवला. तो असा, “तू त्या संदेष्ट्यांना मारलेस तसे मी तुला उद्या या
वेळेपयर्ंत मारणार आहे. यात मला यश आले नाही तर देवतांनीच मला
मारावे.”

3 एलीया हे ऐकून घाबरला. आपला जीव वाचवायला त्याने पळ
काढला. बरोबर त्याने आपल्या नोकराला घेतले होते. यहूदामधील
बरैशेबा येथे ते गेले. आपल्या नोकराला ितथेच सोडून 4 तो पुढे
िदवसभर वाळवंट तुडवत गेला. एका झुडुपाखाली तो बसला. आता
मरण यावे असे त्याला वाटले. एलीया म्हणाला, “आता हे पुर ेझाले,
परमेश्वरा! मला आता मरु दे माझ्या पूवर्जांपेक्षा माझ्यात काय बर ेआहे?”

5 एका झाडाखाली तो आडवा झाला आिण त्याला झोप लागली.
तेव्हा एक देवदतू ितथे आला एलीयाला स्पशर् करुन म्हणाला, “उठ
खाऊन घे.” 6 एलीया उठून पाहतो तर िनखाऱ्यावर भाजलेली गोड
भाकर आिण पाण्याचे मडके शेजारी ठेवलेले होते. एलीयाने ते खाल्ले,
पाणी प्याला आिण तो पुन्हा झोपी गेला.

7 आणखी काही वेळाने तो देवदतू पुन्हा त्याच्याजवळ आला त्याने
त्याला स्पशर् केला आिण त्याला म्हणाला, “ऊठ आिण थोडे खाऊन घे,
नाहीतर पुढचा मोठा प्रवास करायला तुला शक्ती राहणार नाही.” 8 तेव्हा

एलीया उठला त्याने खाल्ले आिण पाणी प्याला. त्याबळावर पुढे तो
चाळीस िदवस आिण रात्री चालत रािहला. देवाचा डोंगर होरबे येथपयर्ंत
तो चालला. 9 ितथे एका गुहेत िशरुन त्याने रात्र काढली.
तेव्हा परमेश्वर एलीयाशी बोलला. तो म्हणाला, “एलीया, तू येथे का

आला आहेस?”
10 एलीया म्हणाला, “सवर् शिक्तमान परमेश्वर देवा, मी आतापयर्ंत

तुझीच सेवा करत आलेलो आहे. माझ्याकडून होईल िततके मी केले पण
इस्राएलच्या लोकांनी तुझ्याशी केलेल्या कराराचा भगं केलेला आहे.
त्यांनी तुझ्या वेदीचा िवध्वंस केला. तुझ्या संदेष्ट्यांना मारले. मीच
एकटा काय तो अजून िजवंत आहे. पण आता ते माझ्याही िजवावर
उठले आहेत.”

11 यावर परमेश्वर एलीयाला म्हणाला, “जा, या डोंगरावर माझ्यासमोर
उभा राहा. मी तुझ्या जवळून जातो” मग जोराचा वारा सुटला. त्या
सोसाट्याच्या वाऱ्याने डोंगरालाही तडे जाऊन मोठे मोठे खडक
परमेश्वरासमोर पडले. पण त्या वाऱ्यात परमेश्वर नव्हता. त्यानतंर
धरणीकंप झाला, पण त्यातही परमेश्वर नव्हता. 12 धरणीकंपानतंर अग्नी
प्रकटला. पण त्यातही परमेश्वर नव्हता. अग्री शमल्यावर मात्र शांत,
मजंुळ स्वर ऐकू आला.

13 एलीयाने हा ध्वनी ऐकला तेव्हा अगंरख्याने चेहरा झाकून घेऊन
तो गुहेच्या दाराशी जाऊन उभा रािहला. “एलीया, तू इथे का आला
आहेस?” अशी वाणी त्याला ऐकू आली.

14 एलीया म्हणाला, “सवर् शिक्तमान परमेश्वर देवा, आतापयर्ंत मी
तुझ्याच सेवेत आयषु्य घालवले आहे. पण इस्राएल लोकांनी आपला
करार मोडला आहे. त्यांनी तुझ्या वेदींचा िवध्वंस केला. तुझ्या
संदेष्ट्यांना ठार केले. मीच काय तो अजून िजवंत आहे. आिण आता ते
माझ्या िजवावर उठलेत.”

15 तेव्हा परमेश्वर त्याला म्हणाला, “आता मागे जा आिण वाळवंटातून
जाणाऱ्या रस्त्याने िदिमष्काला पोहोंचेपयर्ंत चालत जा. िदिमष्कामध्ये जा
आिण अरामचा राजा म्हणून हजाएलला अिभषेक कर. 16 िनमशीचा
मुलगा येहू याला इस्राएलचा राजा म्हणून अिभषेक कर. आिण आबेल
महोला इथला शाफाटाचा मुलगा अलीशा याला पुढे तुझी जागा घेणारा
संदेष्टा म्हणून अिभषेक कर. 17 हजाएल अनेक पापी माणसांना ठार
करले, त्याच्या तावडीतून जे सुटतील त्यांना येहू मारील. आिण यातूनही
कोणी िनसटले तर त्याला अलीशा मारील. 18 एलीया, इस्राएलमध्ये
तूच काही एकटा िनष्ठावान नाहीस, तेही बरचे जणांना मारतील. आिण
तरीही बालपुढे कधी वाकले नाहीत असे सातजार लोक अजूनही आहेत.
यांना मी जगू देईल. त्यांनी आयषु्यात कधी बालमूतीर्चे चंुबन घेतलेले
नाही.”

अलीशाअलीशा ससंदंदेेष्टाष्टा होतोहोतो

19 तेव्हा एलीया ितथून िनघाला आिण शाफाटाचा मुलगा अलीशा
याच्या शोधात िनघाला. अलीशा तेव्हा आपली बारा एकरांची जमीन
नांगरत होता. एलीया आला तेव्हा अलीशा अगदी शेवटच्या एकरात
होता. एलीया अलीशा जवळ आला. एलीयाने मग आपला संदेष्ट्याचा
खास अगंरखा अलीशावर पांघरला. 20 अलीशाने लगेच बलै सोडून
िदले आिण तो एलीयाच्या मागे धावत गेला. अलीशा त्याला म्हणाला,
“मला माझ्या आईवडीलांचा िनरोप घेऊ दे. मग मी तुझ्याबरोबर येतो.”
एलीया म्हणाला, “ठीक आहे, जा माझी काही हरकत नाही.”
21 अलीशाने मग आपल्या आईवडीलांसमवेत सणासुदीसारखे जेवण

घेतले. त्याने आपली बलैांची जोडी कापली. त्यांच्या मानेवरचे जू सरपण
म्हणून वापरले त्यावर बलैांचे मांस िशजवले. सवर् लोकांना जेवायला
बोलावले. मग अलीशा एलीयाच्या पाठोपाठ गेला. एलीयाच्या तो
मदतनीस झाला.

बबेेनन-हदादहदाद आिणआिण अहाबअहाब यांच्यातयांच्यात लढाईलढाई

बेन-हदाद अरामचा राजा होता. त्याने आपल्या सवर् सनै्याची
जमवाजमव केली. त्याच्या बाजूला बत्तीस राजे होते.
त्यांच्याकडे घोडे आिण रथ होते. त्यांनी शोमरोनला वेढा

घातला आिण यधु्द पुकारले. 2 इस्राएलचा राजा अहाब याच्याकडे बेन-
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हदादने दतूांकरवी िनरोप पाठवला. 3 संदेश असा होता, “बेन-हदादचे
म्हणणे आहे, ‘तुमच्याकडील सोने रुपे तुम्ही मला द्यावे. तसेच तुझ्या
बायका आिण मुलेही माझ्या हवाली करावी.’”

4 यावर इस्राएलच्या राजाचे उत्तर असे होते, “महाराज मी तर आता
तुमच्याच ताब्यात आहे, हे मला मान्य आहे. त्यामुळे जे माझे ते सवर्
तुमचेच आहे.”

5 अहाबकडे हे दतू पुन्हा एकदा आले आिण म्हणाले, “बेनहदादचे
म्हणणे असे आहे, ‘तुझ्याजवळचा सोन्याचांदीचा ऐवज तसेच बायकामुले
तू माझ्या स्वाधीन केली पािहजेस. 6 उद्याच मी माझ्या माणसांचे एक
शोधपथक ितकडे पाठवणार आहे. ते तुझ्या तसेच तुझ्या कारभाऱ्यांच्या
घराची झडती घेतील. तुमच्याजवळच्या सवर् मौल्यवान चीजा त्या
माणसांच्या हवाली करा. ती माणसे त्या वस्तू मला आणून देतील.’”

7 तेव्हा राजा अहाबने आपल्या देशातील सवर् वडीलधाऱ्या माणसांची
सभा घेतली. अहाब त्यांना म्हणाला, “हे पाहा, बेन-हदाद हा िवघ्न
आणत आहे. आधी त्याने माझ्या जवळचे सोने-चांदी तसेच माझी
बायका मुले मािगतली. त्याला मी कबूल झालो. आिण आता त्याला
सवर्च हवे आहे.”

8 यावर ती वडीलधारी मडंळी आिण इतर लोक म्हणाले, “त्याच्या
म्हणण्याला मान तुकवू नको. तो म्हणतो तसे करु नको.”

9 तेव्हा अहाबने बेन-हदादकडे िनरोप पाठवला. अहाबने सांिगतले,
“तुझी पिहली मागणी मला मान्य आहे. पण तुझ्या दसुऱ्या आजे्ञचे मी
पालन करु शकत नाही.”
बेनहदादला त्याच्या दतूांनी हा िनरोप सांिगतला. 10 तेव्हा बेन-

हदादकडून दसुरा िनरोप आला. त्या िनरोपात म्हटले होते, “शोमरोनचा
मी पूणर् िवध्वंस करीन. ितथे काहीही िशल्लक उरणार नाही. आठवणी
दाखल काही घेऊन यावे असेही माझ्या माणसांना काही राहणार नाही.
असे झाले नाही तर देवाने माझे वाटोळे करावे.”

11 अहाब राजाचे त्याला उत्तर गेले. त्यात म्हटले होते. “बेनहदादला
जाऊन सांगा की, जो िचलखत चढवतो त्याने, जो ते उतरवण्याइतक्या
दीखर् काळापयर्ंत जगतो त्याच्या इतके फुशारुन जाऊ नये.”

12 राजा बेन-हदाद इतर राजांच्या बरोबर आपल्या तबंूत मद्यपान
करत बसला होता. त्यावेळी हे दतू आले आिण राजाला हा संदेश िदला.
त्याबरोबर बेनहदादने आपल्या माणसांना चढाईचा व्यूह रचायला
सांिगतले. त्याप्रमाणे लोकांनी आपापल्या जागा घेतल्या.

13 त्याच वेळी इकडे एक संदेष्टा अहाब राजांकडे आला. राजाला तो
म्हणाला, “अहाब राजा, परमेश्वराचे तुला सांगणे आहे की, ‘एवढी मोठी
सेना बिघतलीस? मी, प्रत्यक्ष परमेश्वर, तुझ्या हातून या सनै्याचा पराभव
करवीन. म्हणजे मग मीच परमेश्वर असल्याबद्दल तुझी खात्री पटेल.’”

14 अहाबने िवचारले. “या पराभवासाठी तू कोणाला हाताशी
धरशील?”
तेव्हा तो संदेष्टा म्हणाला, “प्रांत अिधकाऱ्यांच्या हाताखालच्या

तरुणांची परमेश्वर मदत घेईल.”
यावर राजाने िवचारले, “या सनै्याचे नेतृत्व कोण करील?”
“तूच ते करशील” असे संदेष्ट्याने सांिगतले.
15 तेव्हा अहाब राजाने अिधकाऱ्यांच्या हाताखालच्या तरुणांची

कुमक गोळा केली. त्या तरुणांची संख्या दोनशे बत्तीस भरली. मग
राजाने इस्राएलच्या सवर् फौजेला एकत्र बोलावले. तेव्हा ते एकंदर सात
हजार होते.

16 राजा बेन-हदाद आिण त्याच्या बाजूचे बत्तीस राजे दपुारी
आपापल्या तबंूमध्ये मद्यपान करण्यात आिण नशेत गंुग होते. त्यावेळी
अहाबने हल्ला चढवला. 17 तरुण मदतनीस आधी चालून गेले. तेव्हा
शोमरोनमधून सनै्य बाहेर आल्याचे राजा बेनहदादच्या माणसांनी त्याला
सांिगतले. 18 तेव्हा बेनहदाद म्हणाला, “ते हल्ला करायला आले
असतील िंकवा सलोख्याची िकनतंी करायला आले असतील. त्यांना
िजवंत पकडा.”

19 राजा अहाबच्या तरुणांची तुकडी पुढे होती आिण इस्राएलचे सनै्य
मागोमाग येत होते. 20 प्रत्येक इस्राएलीने समोरुन येणाऱ्याला ठार केले.
त्याबरोबर अराममधली माणसे पळ काढू लागली. इस्राएलच्या सनै्याने
त्यांचा पाठलाग केला. राजा बेनहदाद तर एका रथाच्या घोड्यावर बसून

पळाला. 21 राजा अहाबने सेनेचे नेतृत्व करुन अरामच्या फौजेतील सवर्
घोडे आिण रथ पळवले. अरामचा दारुन पारभव झाला.

22 यानतंर तो संदेष्टा राजा अहाबकडे गेला आिण म्हणाला, “अरामचा
राजा बेनहदाद पुढच्या वसंत ऋतुत पुन्हा तुझ्यावर चालून येईल. तेव्हा
तू आता परत जा आिण आपल्या सनै्याची ताकद आणखी वाढव.
काळजीपूवर्क आपल्या बचावाचे डावपेच आखा.”

बबेेनन हदादचीहदादची आणखीआणखी एकएक स्वारीस्वारी

23 राजा बेन-हदादचे अिधकारी त्याला म्हणाले, “इस्राएलचे देव हे
पवर्तराजीतले देव आहेत. आपण डोंगराळ भागात लढलो. म्हणून
इस्राएलांचा जय झाला. तेव्हा आता आपण सपाटीवर लढू म्हणजे िंजकू.
24 आता तुम्ही असे करायला हवे त्या 32 राजांकडे सनै्याचे नेतृत्व न
देता त्यांच्या जागी सेनापती नेमा. 25 जेवढ्या सेनेचा संहार झाला
तेवढी पुन्हा उभी करा. घोडे आिण रथ मागवा. मग आपण सपाटीवर
इस्राएलोकांचा सामना करु म्हणजे जय आपलाच.” बेनहदादने हा सल्ला
मानला आिण सवर् तजवीज केली.

26 वसंत ऋतुत बेनहदादने अराममधील लोकांना एकत्र आणले आिण
तो इस्राएलवरील हल्ल्यासाठी अफेक येथे आला.

27 इस्राएलही यधु्दाला सज्ज झाले. अरामी सनै्यािवरुध्द लढायला
गेले. अराम्यांच्या समोरच त्यांनी आपला तळ िदला. शत्रूसनै्याशी तुलना
करता, इस्राएल म्हणजे शेरडांच्या दोन लहान कळपांसारखे िदसत होते.
अरामी फौजेने सगळा प्रदेश व्यापला होता.

28 एक देवाचा माणूस (संदेष्टा) इस्राएलच्या राजाकडे एक िनरोप
घेऊन आला. िनरोप असा होता: “परमेश्वर म्हणतो, ‘मी डोंगराळ
भागातला देव आहे असे या अरामी लोकांचे म्हणणे आहे. सपाटीवरचा
मी देव नव्हे असे त्यांना वाटते. तेव्हा या मोठ्या सेनेचा मी तुमच्या हातून
पराभव करवणार आहे. म्हणजे संपूणर् प्रदेशाचा मी परमेश्वर आहे हे तुम्ही
जाणाल.’”

29 दोन्ही सेना सात िदवस समोरासमोर तळ देऊन बसल्या होत्या.
सातव्या िदवशी लढाईला सुरुवात झाली. इस्राएल लोकांनी अरामचे
एकलक्ष सिैनक एका िदवसात ठार केले.

30 जे बचावले ते अफेक येथे पळून गेले. यातील सत्तावीस हजार
सिैनकांवर शहराची िंभत कोसळून पडली. बेनहदादनेही या शहरात पळ
काढला होता. तो एका खोलीत लपला होता. 31 त्याचे सेवक त्याला
म्हणाले, “इस्राएलचे राजे दयाळू आहेत असे आम्ही ऐकून आहो. आपण
जाडेभरडे कपडे घालून आिण डोक्याभोवती दोरखडं आवळून
इस्राएलच्या राजाकडे जाऊ कदािचत् तो आपल्याला जीवदान देईल
सुध्दा.”

32 त्या सवार्ंनी मग भरडे कपडे घातले. डोक्याभोवती दोरी बांधली
आिण ते इस्राएलच्या राजाकडे आले. त्याला म्हणाले, “तुमचा दास
बेनहदाद तुमच्याकडे ‘जीवदान मागत आहे’”
अहाब म्हणाला, “म्हणजे तो अजून िजवंत आहे? तो माझा भाऊच

आहे.”
33 बेनहदादला अहाब ठार करणार नाही अशा अथार्चे त्याने काहीतरी

आश्वासक बोलावे अशी बेनहदादच्या बरोबरच्या लोकांची इच्छा होती.
तेव्हा अहाबने बेनहदादला भाऊ म्हटल्यावर ते ताबडतोब, “हो,
बेनहदाद तुमचा भाऊच आहे.”
अहाबने बेनहदादला “आपल्यासमोर बोलावून घेतले.” त्याप्रमाणे तो

आला. मग राजा अहाबने त्याला आपल्याबरोबर रथात बसायला
सांिगतले.

34 बेनहदाद अहाबला म्हणाला, “माझ्या वडीलांनी तुझ्या
वडीलांकडून जी गावे घेतली ती मी तुला परत करीन. मग, माझ्या
वडीलांनी शोमरोन मध्ये बाजारपेठा वसवल्या तशा तुला िदिमष्कात
करता येतील”
अहाब त्यावर म्हणाला, “या करारावर मी तुला मुक्त करायला तयार

आहे.” तेव्हा या दोन राजांनी आपसात शांितचा करार केला. मग राजा
अहाबने राजा बेन-हदादला मुक्त केले.
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अहाबलाअहाबला ससंदंदेेष्ट्याचाष्ट्याचा िवरोधिवरोध

35 एका संदेष्ट्याने दसुऱ्या संदेष्ट्याला सांिगतले, “मला एक फटका
मार.” परमेश्वराचीच तशी आज्ञा होती म्हणून तो असे म्हणाला, पण
दसुऱ्या संदेष्ट्यांने तसे करायचे नाकारले. 36 तेव्हा पिहला संदेष्टा
म्हणाला, “तू परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाहीस. तेव्हा तू इथून बाहेर
पडशील तेव्हा िंसह तुझा जीव घेईल” तो दसुरा संदेष्टा तेथून िनघाला
तेव्हा खरोखरच िंसहाने त्याला ठार मारले.

37 मग हा पिहला संदेष्टा एका माणसाकडे गेला. त्याला त्याने
स्वतःला “फटका मारायला!” सांिगतले.
त्या माणसाने तसे केले आिण संदेष्ट्याला घायाळ केले. 38 त्या

संदेष्ट्याने मग स्वतःच्या तोंडाभोवती एक फडके गंुडाळून घेतले.
त्यामुळे तो कोण हे कोणालाही ओळखू येऊ शकत नव्हते. हा संदेष्टा मग
वाटेवर राजाची वाट पाहात बसला. 39 राजा ितथून जात होता. तेव्हा
संदेष्टा त्याला म्हणाला, “मी लढाईवर गेलो होतो. आपल्यापकैी एकाने
एका शत्रू सिैनकाला माझ्यापुढे आणले आिण मला सांिगतले, ‘याच्यावर
नजर ठेव. हा पळाला तर याच्या जागी तुला आपला जीव द्यावा लागेल
िंकवा पचंाहत्तर पौंड चांदीचा दडं भरावा लागेल.’ 40 पण मी इतर
कामात गंुतलो होतो. तेव्हा तो माणूस पळून गेला.”
यावर इस्राएलचा राजा म्हणाला, “त्या सिैनकाला तू िनसटू िदलेस हा

तुझा गुन्हा तुला मान्य आहे. तेव्हा िनकाल उघडच आहे. तो माणूस
म्हणाला ते तू केले पािहजेस.”

41 आता त्या संदेष्ट्याने तोंडावरचे फडके काढले. राजाने त्याला
पािहले आिण तो संदेष्टा असल्याचे त्याने ओळखले. 42 मग तो संदेष्टा
राजाला म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो, ‘मी ज्याचा वध करावा म्हणून
सांिगतले. त्याला तू मोकळे सोडलेस. तेव्हा आता त्याच्या जागी तू
आहेस. तू मरशील. तुझ्या शत्रूच्या िठकाणी तुझे लोक असतील तेही
िजवाला मुकतील.’”

43 यानतंर राजा शोमरोनला आपल्या घरी परतला. तो अितशय
िंचताग्रस्त आिण िखन्न झाला होता.

नाबोथचानाबोथचा द्राक्षमळाद्राक्षमळा

अहाब राजाचा राजवाडा शोमरोनमध्ये होता. त्याच्या
महालाशेजारी एक द्राक्षाचा मळा होता. तो नाबोथ नावाच्या
माणसाचा होता. नाबोथचा द्राक्षमळा. 2 एकदा अहाब

नाबोथला म्हणाला, “तुझा मळा मला दे. ितथे मला भाजीचा मळा
करायचा आहे. तुझा मळा माझ्या महालाला लागूनच आहे. त्याच्या
ऐवजी मी तुला आणखी चांगला द्राक्षमळा देईन. िंकवा तुला हवे असेल
तर याचा मोबदला मी पशैात देईन.”

3 नाबोथ म्हणाला, “माझी जमीन मी देणार नाही. ती माझ्या कुटंुबाचे
वतन आहे.”

4 तेव्हा अहाब घरी परतला. पण तो नाबोथवर रागावलेला होता.
ईज्रेलचा हा माणूस जे बोलला ते त्याला आवडले नाही. नाबोथ म्हणाला
होता, “माझ्या कुटंुबाची जमीन मी तुम्हाला देणार नाहीं.” अहाब
अथंरुणावर पडला त्याने तोंड िफरवून घेतले आिण अन्नपाणी नाकराले.

5 अहाबची पत्नी ईजबेल त्याच्याजवळ गेली. त्याला म्हणाली, “तुम्ही
असे िखन्र का? तुम्ही जेवत का नाही?”

6 अहाब म्हणाला, “इज्रेल येथल्या नाबोथला मी त्याचा मळा मला
द्यायला सांिगतला. त्याची पूणर् िंकमत मी मोजायला तयार आहे िंकवा
हवे तर दसुरी जमीन द्यायला तयार आहे हे ही मी त्याला सांिगतले. पण
नाबोथ त्याचा मळा द्यायला कबूल होत नाही.”

7 ईजबेल त्याला म्हणाली, “पण तुम्ही तर इस्राएलचे राजे आहात.
उठा, काही तरी खा म्हणजे तुम्हाला बर ेवाटेल. त्याचा मळा मी
आपल्याला िमळवून देईन.”

8 ईजबेलने मग काही पत्रे िलिहली. पत्रांवर ितने अहाबची सही केली.
अहाबचा िशक्का वापरुन पत्रांवर तो िशक्का उमटवला. मग ितने ही पत्रे
नाबोथाच्या गावच्या वडीलधाऱ्या मडंळींना आिण थोरामोठ्यांना
पाठवली. 9 पत्रातला मजकूर असा होता:

“एक िदवस उपवासाची घोषणा करा. मग गावातल्या लोकांना एकत्र
बोलवा. ितथे नाबोथिवषयी बोलणे होईल. 10 नाबोथबद्दल खोट्या गोष्टी
सांगणारी काही माणसे जमवा. नाबोथ राजािवरुध्द आिण देवािवरुध्द
बोलला, हे आम्ही ऐकले, असे त्या माणसांनी म्हणावे. एवढे झाल्यावर
नाबोथला गावाबाहेर घालवून दगडांनी ठेचून मारा.”

11 इज्रेलमधल्या वयाने आिण मानाने विडलधाऱ्या (पुढ्याऱ्यांनी)
अशा मडंळींनी ही आज्ञा मानली. 12 त्यांनी उपवासाचा म्हणून एक
िदवस घोिषत केला. त्या िदवशी सवर् लोकांना सभेत बोलावले.
नाबोथला सवार्ंसमोर खास आसनावर बसवले. 13 मग, नाबोथ
देवािवरुध्द आिण राजािवरुध्द बोलल्याचे आपण ऐकले आहे असे दोन
माणसांनी सांिगतले. तेव्हा लोकांनी नाबोथला गावाबाहेर घालवले आिण
तो मरपेयर्ंत त्याच्यावर दगडांचा वषार्व केला. 14 मग त्या प्रितिष्ठत
माणसांनी ईजबेलकडे िनरोप पाठवला. “नाबोथचा वध झाला आहे.”
असा तो िनरोप होता.

15 ईजबेलने हे ऐकले तेव्हा ती अहाबला म्हणाली, “नाबोथ मेला.
आता तुम्हाला हवा होता तो मळा तुम्ही जाऊन ताब्यात घेऊ शकता”
16 यावर अहाबने तो द्राक्षमळा आपल्या ताब्यात घेतला.

17 यावेळी परमेश्वर एलीयाशी बोलला. (एलीया हा ितश्बी येथील
संदेष्टा) परमेश्वर म्हणाला, 18 “शोमरोनमधल्या राजा अहाबकडे जा तो
नाबोथाच्या द्राक्षमळ्यात असेल. तो त्या मळ्यावर कब्जा करायला ितथे
गेला आहे. 19 अहाबला जाऊन सांग की परमेश्वर म्हणतो, ‘अहाब,
नाबोथला तू मारलेस. आता त्याचा मळा घ्यायला िनघालास तेव्हा
आता मी सांगतो ते ऐक. नाबोथ मेला त्याच जागी तू सुध्दा मरशील ज्या
कुत्र्यांनी नाबोथाचे रक्त चाटले तीच कुत्री त्याच िठकाणी तुझे रक्त
चाटतील.’”

20 तेव्हा एलीया अहाबकडे गेला. अहाबने एलीयाला पािहले आिण तो
म्हणाला, “तुला मी पुन्हा सापडलो. तू नेहमीच माझ्यािवरुध्द आहेस.”
एलीया म्हणाला, “हो, तुला मी पुन्हा शोधून काढले आहे. तुझे आयषु्य

तू परमेश्वराचे अपराध करण्यातच घालवलेस. 21 तेव्हा परमेश्वर तुला
काय सांगतो ते ऐक, ‘मी तुझा नाश करीन. मी तुला आिण तुझ्या
कुटंुबातील सवर् पुरुषांना ठार करीन. 22 नबाटाचा मुलगा यराबाम
याच्या कुटंुबासारखीच तुझ्या घराचीही वाताहत होईल. बाशाच्या
कुटंुबासारखीच तुझी दशा होईल. या दोन्ही घराण्यांचा समूळ नाश
झाला. तू माझा क्रोध जागा केलास. इस्राएल लोकांनाही पाप करायला
लावलेस.’ 23 िशवाय परमेश्वर असे म्हणतो, ‘तुझी बायको ईजबेल
िहच्या शरीरावर इज्रेल मध्ये कुत्री तुटून पडतील. 24 तुझ्या घरातल्या
ज्याला कुणाला गावात मरण येईल त्याला कुत्री खातील आिण जो कोणी
शेतात मरले तो पक्ष्यांचे भक्ष्य होईल.’”

25 अहाबने िजतकी पापे केली, िजतके अपराध केले तेवढे कोणीच
केले नाहीत. त्याची बायको ईजबेल िहने त्याला हे सवर् करायला लावले.
26 अहाबने आणखी एक पातक केले ते म्हणजे त्या लाकडी
ठोकळ्यांची, मूतीर्ंची पूजा केली. अमोरी लोकांनीही हेच केले तेव्हा
परमेश्वराने त्यांच्याकडून हा प्रदेश काढून घेऊन इस्राएल लोकांना िदला.

27 एलीयाचे बोलून झाल्यावर अहाबला फार द:ुख झाले. द:ुखाने
त्याने अगंावरचे कपडे फाडले. मग िवशेष शोकवस्त्रे पिरधान केली. त्याने
अन्नत्याग केला. त्याच कपड्यात तो झोपला. तो अितशय द:ुखी आिण
िखन्न झाला होता.

28 परमेश्वर एलीया संदेष्ट्याला म्हणाला, 29 “अहाब माझ्यापुढे
नतमस्तक झाला आहे असे िदसते. तेव्हा तो िजवंत असेपपयर्ंत मी
त्याला संकटात लोटणार नाही. त्याचा मुलगा राज्यावर येईपयर्ंत मी
थांबेन. मग त्याच्या घराला मी उपद्रव देईन.”

मीखायाचामीखायाचा अहाबलाअहाबला सावधिगरीचासावधिगरीचा इषाराइषारा

पुढील दोन वषेर् इस्राएल आिण अराम यांच्यामध्ये शांततेची
गेली. 2 ितसऱ्या वषीर्, यहूदाचा राजा यहोशाफाट
इस्राएलचा राजा अहाब याला भेटायला गेला.

3 यावेळी अहाबने आपल्या अिधकाऱ्यांना िवचारले, “अरामच्या
राजाने िगलाद मधील रामोथ आपल्याकडून घेतले होते ते आठवते ना?
ते परत िमळवण्यासाठी आपण काहीच का केले नाही? रामोथ आपले
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असायला हवे.” 4 आिण अहाब राजा यहोशाफाटला म्हणाला, “तुम्ही
आमच्या बाजूने रामोथला अरामी सनै्याशी लढाल का?”
यहोशाफाट म्हणाला, “अवश्य माझे सनै्य आिण घोडे तुमचेच आहेत.

5 पण प्रथम आपण परमेश्वराचा सल्ला घेतला पािहजे.”
6 तेव्हा अहाबने संदष्ट्यांची एक सभा घेतली. तेव्हा ितथे चारशे

संदेष्टे हजर होते. अहाबने त्यांना िवचारले, “आपण आत्ताच रामोथ येथे
अरामी फौजेवर चालून जावे का? की काही काळ थांबावे?”
संदेष्टे म्हणाले, “तुम्ही खशुाल आत्ताच हल्ला करा. परमेश्वर तुम्हाला

जय िमळवून देईल.”
7 पण यहोशाफाटने शकंा काढली, “परमेश्वराचा आणखी कोणी संदेष्टा

यांच्या खेरीज इथे आहे का? तसा असेल तर त्यालाही देवाचे मत
िवचारलेले बर.े”

8 राजा अहाब म्हणाला, “तसा आणखी एक संदेष्टा आहे. इम्ला याचा
मुलगा मीखाया. पण मी त्याचा द्वेष करतो. कारण तो काही सांगतो तेव्हा
माझ्याबद्दल कधीच चांगले भिवष्यकथन करत नाही. त्याचे बोलणे मला
अिप्रय वाटते.”
यहोशाफाट म्हणाला, “अहाब राजा, तुझे असे बोलणे बरोबर नव्हे.”
9 तेव्हा अहाब राजाने आपल्या एका सेवकाला मीखायाला घेऊन

येण्यास सांिगतले.
10 यावेळी दोन्ही राजे राजवस्त्रे घालून िंसहासनावर बसले होते.

शोमरोनच्या वेशीजवळ न्यायदान चालते त्या िठकाणी ते होते. सवर् संदेष्टे
त्यांच्या समोर उभे होते. त्यांचे भिवष्यकथन चालले होते. 11

त्यांच्यापकैी एक कनानाचा मुलगा िसद्कीया हा होता. त्याने प्रचंड
शक्तीचे प्रतीक अशी लोखडंाची िंशगे केली होती. तो अहाबला म्हणाला,
“परमेश्वराचे म्हणणे, ‘ही िंशगे तू अरामी सनै्यािवरुध्द लढताना वापरावीस
असे देवाचे म्हणणे आहे. म्हणजे तू शत्रूचा पराभव करशील, त्याचा संहार
करशील.’” 12 िसद्कीयाचे हे म्हणणे इतर सवर्च संदेष्ट्यांना पटले. पुढे
िसद्कीया म्हणाला, “आता तुझ्या सनै्याने चढाई करावी. रामोथ येथे
अरामी सनै्यावर हल्ला करावा. िवजय तुमचाच आहे. परमेश्वर तुम्हाला
यश देईल.”

13 हे चाललेले असतानाच एक सेवक मीखायाच्या शोधात गेला.
त्याला भेटून म्हणाला, “राजा या यधु्दात िवजयी होईल असे सवर्च
संदेष्ट्यांचे म्हणणे आहे. तेव्हा तूही तसेच म्हणणे शे्रयस्कर ठरले व ते
सुरिक्षतपणाचे होईल.”

14 पण मीखाया म्हणाला, “नाही, कदािप नाही. जे परमेश्वर
माझ्याकडून वदवतो तेच मी सांगीन. माझी तशी प्रितज्ञाच आहे.”

15 मीखाया मग राजाकडे आला. राजाने त्याला िवचारले, “मीखाया,
मी आिण राजा यहोशाफाट हातिमळवणी करु ना? रामोथला अरामच्या
सनै्यावर आता चढाई करु का?”
मीखाया म्हणाला, “हो तुम्ही आत्ताच ही लढाई करा. परमेश्वर तुम्हाला

यश देईल.”
16 पण अहाब त्याला म्हणाला, “तू हे परमेश्वराच्या शक्तीने सांगत

नाहीस. आपल्या मनचे सांगतो आहेस. तेव्हा खर ेकाय ते सांग
परमेश्वराचे म्हणणे सांग. िकतीदा मी तुला तेच सांगू?”

17 तेव्हा मीखायाने सांिगतले, “काय होणार ते मला िदसते आहे.
इस्राएलचे सनै्य डोंगरांवर इतस्ततः पसरले. मेंढपाळ नसलेल्या
मेंढरांसारखी त्यांची अवस्था होईल. परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे: ‘यांना
कोणी नेता नाही. यांनी घरी जावे. लढाईच्या भानगडीत पडू नये.’”

18 मग अहाब यहोशाफाटला म्हणाला, “पाहा, हेच बोललो होतो ना
मी! हा संदेष्टा कधीही माझ्याबद्दल चांगले भिवष्यकथन करत नाही. हा
नेहमी अिप्रय गोष्टीच मला ऐकवतो.”

19 इकडे परमेश्वराचे म्हणणे काय आहे ते मीखाया सांगतच होता.
मीखाया म्हणाला, “ऐका परमेश्वर काय म्हणतो ते पाहा परमेश्वर स्वगार्त
िंसहासनावर बसलेला मी पािहला. त्याचे दतू त्याच्या शेजारी उभे
आहेत. 20 देव म्हणाला, ‘अहाब राजाची कोणी फसगत करले का?
त्याने रामोथला अरामवर हल्ला करावा असे मला वाटते. त्यात त्याला
मरण येईल.’ तेव्हा आता काय करावे याबद्दल देवदतूांमध्ये एकमत
होईना. 21 मग त्यापकैी एकजण परमेश्वराकडे गेला आिण म्हणाला, ‘मी
हे काम करीन.’ 22 परमेश्वर त्याला म्हणाला, ‘तू अहाबची फसगत कशी
करशील?’ यावर तो देवदतू म्हणाला, ‘मी अहाबच्या संदेष्ट्यांमध्ये

गोंधळ माजवून देईन. त्यांना मी राजाशी खोटे बोलायला प्रवृत्त करीन
संदेष्टे राजाला सांगतील ते खोटे असेल.’ यावर परमेश्वर म्हणाला, ‘हे
चांगले झाले जा आिण अहाब राजाला या मोहात पाड तुला यश येईल.’”

23 मीखायाचे सांगून झाले. मग तो म्हणाला, “तेव्हा खरी हकीकत
अशी आहे. परमेश्वरानेच तुमच्या संदेष्ट्यांना खोटे बोलायला लावले
आहे. तुमच्यावर मोठे संकट ओढवावे असे परमेश्वरालाच वाटते.”

24 मग िसद्कीया हा संदेष्टा मीखायाजवळ गेला. मीखायाला त्याने
एक थापड मारली. िसद्कीया म्हणाला, “माझ्यातली परमेश्वराची शक्ती
संपली आहे आिण तो आता तुझ्या माफर् तच बोलतो आहे अशी खरचे
तुझी समजूत आहे?”

25 मीखाया म्हणाला, “लवकरच आपत्ती येणार आहे. तेव्हा तू एका
लहानशा खोलीत दडून बसशील तेव्हा माझे म्हणणे खर ेअसल्याचे
तुझ्या लक्षात येईल.”

26 तेव्हा अहाब राजाने आपल्या एका सेवकाला मीखायाला
पकडायचा हुकूम केला. राजा म्हणाला, “याला धरा आिण नगरािधकारी
आमोन व राजपुत्र योवाश यांच्याकडे घेऊन जा. 27 मीखायाला तुरंुगात
घालायला त्यांना सांगा. त्याला फक्त भाकर आिण पाणी द्या. यधु्दावरुन
मी परत येईपयर्ंत त्याला ितथेच राहू द्या.”

28 मीखाया मोठ्याने म्हणाला, “मी काय म्हणतो ते सवर् लोकहो ऐका.
राजा, तू यधु्दावरुन िजवंत परत आलास तर परमेश्वरमाझ्या माफर् त
बोलला नाही असे खशुाल समजा.”

29 नतंर राजा अहाब आिण राजा यहोशाफाट रामोथ येथे अरामच्या
सनै्याशी लढायला गेले. िगलाद प्रांतात हे यधु्द झाले. 30 अहाब
यहोशाफाटला म्हणाला, “आपण आता यधु्दाचा व्यूह रचू. मला राजा
म्हणून कोणी ओळखणार नाही असे कपडे मी घालीन. पण तू मात्र
राजाला शोभेल असाच पोषाख कर.” अशाप्रकार ेइस्राएलच्या राजाने
अगदी चारचौघांसारखे कपडे करुन यधु्दाला सुरुवात केली.

31 अरामच्या राजाकडे बत्तीस रथािधपती होते. त्या राजाने या
बत्तीस जणांना इस्राएलच्या राजाचा शोध घ्यायला सांिगतले. राजाला
ठार करण्याबद्दल त्याने त्यांना बजावले. 32 तेव्हा यधु्द चालू असताना
या रथािधपतींनी राजा यहोशाफाटला पािहले. तोच इस्राएलचा राजा
असे त्यांना वाटले. त्यामुळे त्याचा ते वध करायला िनघाले. यहोशाफाट
आरडाओरडा करु लागला. 33 हा अहाब राजा नव्हे हे त्या
रथािधपतींच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याला मारले नाही.

34 तेव्हा एका सिैनकाने, कोणावर नेम धरुन नव्हे असा हवेतच एक
बाण सोडला. हा बाण नेमका इस्राएलाचा राजा अहाब याला लागला.
शरीराचा जो छोटा भाग िचलखताने झाकलेला नव्हता ितथे बाण
लागला. तेव्हा राजा अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “मला बाण
लागला आहे. रथ येथून हलव. आपण या लढाईपासून दरु जाऊ.”

35 यधु्द मात्र चालूच रािहले. राजा अहाब आपल्या रथात बसून
रािहला. रथात टेकून बसून तो अरामच्या सनै्याकडे पाहात होता. त्याला
एवढा रक्तस्त्राव झाला की रथाच्या बठैकीच्या भागात रक्ताचे थारोळे
झाले. संध्याकाळच्या सुमारास राजाला मृत्यू आला. 36 सूयार्स्ताच्या
वेळी इस्राएलच्या सवर्सनै्याला आपापल्या प्रांतात घरोघरी जायचा
आदेश िमळाला.

37 राजा अहाबला अशा तऱ्हेने मरण आले. काही जणांनी त्याचा देह
शोमरोनला आणला. त्याला त्यांनी ितथे पुरले.

38 शोमरोनमधल्या तळ्यावर या लोकांनी अहाबचा रथ धुतला.
रथातील रक्त कुत्र्यांनी चाटले आिण त्या तळ्यातील पाण्याने वेश्या
स्नान करीत असत. परमेश्वराने जे जे होईल असे सांिगतले होते तसेच
नेमके घडले.

39 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात राजा अहाबच्या सवर्
गोष्टींची नोंद केलेली आहे. आपला महाल सुशोिभत करण्यासाठी त्याने
हिस्तदतं कसे वापरले, त्याने नगर ेउभारली याबद्दलही या ग्रंथात
सांिगतलेले आहे. 40 अहाब मरण पावला व त्याला त्याच्या
पूवर्जांशेजारी दफन करण्यात आले. त्याचा पुत्र अहज्या त्याच्या जागी
राजा झाला.
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41 अहाब इस्राएलचा राजा झाल्यावर चौथे वषर् चालू असताना
यहोशाफाट यहूदाचा राजा झाला. यहोशाफाट हा आसाचा मुलगा. 42

यहोशाफाट वयाच्या पिस्तसाव्या वषीर् राजा झाला आिण यरुशलेममध्ये
त्याने पचंवीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव अजूबा. ती िशल्हीची
मुलगी. 43 यहोशाफाट चांगला राजा होता. हा आपल्या वडीलांप्रमाणेच
होता. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते त्याने केले. पण यहोशाफाटने
उंचावरील पूजास्थळे काढली नाहीत. लोक त्या िठकाणी होम करणे, धूप
जाळणे वगरै ेकरत रािहले.

44 इस्राएलच्या राजाशी त्याने शांततेचा करार केला. 45 राजा
यहोशाफाट शूर होता. त्याने बऱ्याच लढाया केल्या. त्याने जे केले त्याची
हकीकत यहूदाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात आहे.

46 धमार्च्या नावाखाली देह िवक्रय करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना
यहोशाफाटने प्राथर्नास्थळांमधून हाकलून लावले. यहोशाफाटचे वडील
आसा राज्य करीत असताना हे लोक त्या िठकाणी होते.

47 याच काळात अदोम प्रदेशाला राजा नव्हता. एक कारभारीच
इथला कारभार पाहात असे. त्याची नेमणूक यहूदाचा राजा करी.

48 राजा यहोशाफाटने काही मालवाहू गलबते बांधली. त्यात त्याचा
हेतू ओफीरहून सोने आणण्याचा होता. पण ती तेथपयर्ंत कधी पोहोंचू

शकली नाहीत कारण एसयोन गेबेरच्या बदंरात त्यांची नासधूस करण्यात
आली. 49 इस्राएलचा राजा अहज्या याने यहोशाफाटला मदतीचा हात
िदला. त्याच्या माणसांबरोबर आपले खलाशी देण्याची तयारी दशर्वली.
पण अहज्याची कुमक स्वीकारण्यास यहोशाफाटने नकार िदला.

50 यहोशाफाट मरण पावला त्या नतंर दावीद नगरात आपल्या
पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन करण्यात आले. त्याच्या जागी त्याचा मुलगा
यहोराम राज्य करु लागला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा अहज्याअहज्या

51 अहज्या अहाबचा मुलगा होता. यहोशाफाटच्या यहूदावरील
सत्तेच्या सतराव्या वषीर् अहज्या इस्राएलचा राजा झाला. शोमरोन मध्ये
त्याने दोन वषेर् राज्य केले. 52 अहज्याने परमेश्वराचे अनेक अपराध
केले. आपले वडील अहाब, आई ईजबेल आिण नबाटाचा मुलगा यरोबाम
या सगळ्यांनी केले तेच याने केले. या सवर् राज्यकत्यार्ंनी इस्राएली
लोकांना आणखी पापात लोटले. 53 आपल्या वडीलांप्रमाणेच
अहज्यानेही बाल या अमगंळ दवैताची पूजा केली. त्यामुळे इस्राएलचा
देव परमेश्वर याचा कोप ओढवला. परमेश्वर अहाबवर संतापला होता
तसाच अहज्यावर संतापला.
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अहज्यासाठीअहज्यासाठी ससंदंदेेशश

अहाबच्या मृत्यूनतंर मवाब इस्राएल पासून वेगळा झाला.
2 एकदा अहज्या आपल्या शोमरोनमधल्या घराच्या

माडीवर बसला होता. तेव्हा ितथल्या लाकडी कठडयावरुन
तो खाली पडला आिण जबर जखमी झाला. अहज्याने मग आपल्या
सेवकांना बोलावले आिण सांिगतले. “एक्रोनचे दवैत बाल-जबूब याच्या
पुरोिहतांना मी या दखुण्यातून बरा होईन का ते िवचारुन या.”

3 पण एलीया ितश्बी याला परमेश्वराचा दतू म्हणाला, “राजा अहज्याने
शोमरोनहून आपले काही दतू रवाना केले आहेत. त्यांना जाऊन भेट
त्यांना म्हण, ‘इस्राएलचा देव परमेश्वर आहे. तेव्हा एक्रोनचे दवैत बाल-
जबूब याला िवचारायला का जाता? 4 राजा अहज्याला हा िनरोप सांगा
तू बाल-जबूब कडे आपले दतू पाठवलेस याबद्दल परमेश्वर काय म्हणतो
ते ऐक तू आता अथंरुणावरुन उठणार नाहीस. तुला मरण येईल.’” मग
एलीया उठला आिण अहज्याच्या सेवकांना त्याने जाऊन हा िनरोप
सांिगतला.

5 तेव्हा ते दतू अहज्याकडे आले. अहज्याने त्यांना िवचारले, “तुम्ही
एवढ्या लौकर कसे आलात?”

6 ते अहज्याला म्हणाले, “आम्हाला एकजण भेटायला आला होता.
त्याने आम्हाला तुमच्याकडे परत येऊन परमेश्वराचा हा िनरोप सांगायला
सांिगतले, ‘इस्राएलात परमेश्वर आहे. तरी तू एक्रोनचे दवैत बाल-जबूब
याच्याकडे आपल्या सेवकांना का पाठवलेस? ज्याअथीर् तू असे केलेस
त्याअथीर् तू आता बरा होणार नाहीस. तू मृत्यू पावशील.’”

7 अहज्या आपल्या दतूांना म्हणाला, “ज्याने तुम्हाला भेटून हे
सांिगतले तो िदसायला कसा होता?”

8 तेव्हा ते दतू म्हणाले, “तो एक केसाळ माणूस होता आिण त्याने
कातडयाचा कंबरपट्टा बांधला होता.”
तेव्हा अहज्या म्हणाला, “म्हणजे तो एलीया ितश्बी होता.”

अहज्यानअहज्यानेे पाठवलपाठवलेेललेे सरदारसरदार आगीतआगीत भस्मसातभस्मसात

9 अहज्याने आपला एक सरदार पन्नास माणसांसह एलीयाकडे
पाठवला. हा सरदार एलीयाकडे गेला. एलीया तेव्हा एका डोंगराच्या
माथ्यावर बसला होता. तो सरदार एलीयाला म्हणाला, “हे देवाच्या
माणसा (संदेष्ट्या), राजाने तुला खाली बोलावले आहे.”

10 एलीयाने या सरदाराला उत्तर िदले, “मी खरचे देवाचा माणूस
(संदेष्टा) असेन तर आकाशातून अग्नी प्रकट होऊन तुला आिण या
पन्नास जणांना भस्मसात करु दे.”
तेव्हा आकाशातून अग्नी खाली आला आिण त्यात सरदारासह ती

पन्नास माणसे जळून खाक झाली.
11 अहज्याने दसुऱ्या सरदाराला पन्नास जणांसह पाठवले. तो सरदार

एलीयाला म्हणाला, “हे देवाच्या माणसा, ‘खाली ये असा राजाचा िनरोप
आहे.’”

12 एलीयाने त्या सवार्ना सांिगतले “मी परमेश्वराचा माणूस असेन तर
आकाशातून अग्नी उतरुन त्यात तुम्ही सवर् जळून जाल.”
तेव्हा आकाशातून परमेश्वराचा अग्नी उत्पन्न झाला आिण त्यात ते

सवर्जण जळून गेले.
13 अहज्याने ितसऱ्या सरदाराला पन्नास जणांसह पाठवले. तो ही

सरदार आपल्या बरोबरच्या लोकांसह एलीयाकडे आला. हा सरदार
गुडघे टेकून बसला आिण एलीयाची त्याने िवनवणी केली. तो म्हणाला,
“हे देवाच्या माणसा, मी आिण माझ्याबरोबरचे हे पन्नासजण यांच्या

प्राणांचे मोल तू जाणावेस. 14 आधीचे दोन सरदार आिण त्यांच्या
बरोबरची पन्नास पन्नास माणसे आकाशातून आलेल्या अग्नीत नष्ट झाली.
पण आता आमच्यावर दया कर आिण आम्हाला जीवदान दे.”

15 तेव्हा परमेश्वराचा दतू एलीयाला म्हणाला, “या सरदाराबरोबर जा
व त्याला िभऊ नकोस.”
तेव्हा एलीया त्या सरदाराबरोबर राजा अहज्याला भेटायला गेला.
16 एलीया अहज्याला म्हणाला, “इस्राएलचा देव परमेश्वर आहे. तरी

तू एक्रोनच्या बाल-जबूबकडे माणसे का पाठवलीस? तू असे केलेस
म्हणून तू आता अथंरुणावरुन उठणार नाहीस. तुला मरण येईल.”

अहज्याच्याअहज्याच्या जागीजागी यहोरामयहोराम

17 अहज्या मरण पावला. परमेश्वराने एलीयाला सांिगतले होते तसेच
झाले. अहज्याला मुलगा नव्हता. तेव्हा अहज्यानतंर यहोराम राजा
झाला. यहोशाफाटचा मुलगा यहोराम यहूदावर राज्य करत असताना
दसुऱ्या वषीर् हा यहोराम राज्य करु लागला.

18 इस्राएलाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात अहज्या ने केलेली
बाकीची कृत्ये िलिहलेली आहेत.

एलीयालाएलीयाला घघेेऊनऊन जाण्याचीजाण्याची परमपरमेेश्वराचीश्वराची योजनायोजना

एका वावटळीद्वार ेएलीयाला स्वगार्स परमेश्वराने घेऊन
जाण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपली होती. एलीया
अलीशाबरोबर िगलगालला गेला.

2 एलीया अलीशाला म्हणाला, “तू येथेच थांब कारण परमेश्वराने मला
बेथेलला जायला सांिगतले आहे.”
पण अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ घेऊन सांगतो की मी

तुम्हाला अतंर देणार नाही.” तेव्हा ते दोघेही जण बेथेल येथे गेले.
3 तेव्हा संदेष्ट्यांचा बेथेलमधला एक गट अलीशाला येऊन भेटला.

आिण म्हणाला, “आज तुझ्या स्वामीला परमेश्वर घेऊन जाणार आहे हे
तुला माहीत आहे ना?”
अलीशा म्हणाला, “होय, मला माहीत आहे, पण ह्या िवषयासबधंी बोलू

नका”
4 एलीया अलीशाला म्हणाला, “तू येथेच थांब, कारण परमेश्वराने मला

यरीहो येथे जायला सांिगतले आहे.”
पण अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ, मी तुम्हाला सोडून राहणार

नाही.” तेव्हा ते दोघे यरीहोला गेले.
5 तेव्हा यरीहोचे संदेष्टे अलीशाकडे आले आिण म्हणाले, “परमेश्वर

तुझ्या स्वामीला आज घेऊन जाणार आहे हे तुला माहीत आहे का?”
अलीशा म्हणाला, “हो, मला कल्पना आहे, पण त्याबद्दल आता बोलू

नका.”
6 एलीया अलीशाला म्हणाला, “तू तेथेच थांब कारण परमेश्वराने मला

यादेर्न नदीवर जायला सांिगतले आहे.”
अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराची आिण तुमच्या आयषु्याची शपथ, मी

तुम्हाला अतंर देणार नाही.” तेव्हा ते दोघे तसेच पुढे िनघाले.
7 संदेष्ट्यांपकैी पन्नास जण त्यांच्या मागोमाग िनघाले. एलीया आिण

अलीशा यादेर्न नदीजवळ थांबले. ते पन्नास जण मात्र बरचे लांब उभे
रािहले. 8 एलीयाने आपला अगंरखा अगंातून काढला त्याची घडी
घातली आिण पाण्यावर आपटली. त्याबरोबर पाणी मधोमध उजवीकडे
आिण डावीकडे दभुगंले. अलीशा आिण एलीया मधल्या कोरडया वाटेने
नदी पार करुन गेले.
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9 नदी ओलांडल्यावर एलीया अलीशाला म्हणाला, “परमेश्वराने मला
येथून घेऊन जायच्या अगोदर तुला माझ्याकडून काही हवे असल्यास
सांग.”
अलीशा म्हणाला, “तुमच्या ठायी असलेल्या आत्म्याचा दपु्पट वाटा

मला िमळावा.”
10 एलीया म्हणाला, “ही तर फारच कठीण गोष्ट तू मािगतलीस. मला

तुझ्या जवळून घेऊन जातील तेव्हा तुला मी िदसलो तर हे शक्य आहे.
नाहीतर नाही.”

परमपरमेेश्वरश्वर एलीयालाएलीयाला स्वगार्तस्वगार्त ननेेतोतो
11 एलीया आिण अलीशा बोलत बोलत पुढे चालले होते. तेवढयात

अचानक काही घोडे आिण एक रथ तेथे अवतीणर् झाले आिण त्यांनी
एलीया आिण अलीशाला एकमेकांपासून दरू केले. तो रथ आिण घोडे
अग्नीप्रमाणे होते नतंर एका वावटळीमधून एलीया स्वगार्त गेला.

12 अलीशाने ते पािहले आिण तो ओरडू लागला, “माझ्या बापा!
माझ्या बापा! काय हा इस्राएलचा रथ आिण हे स्वगीर्य घोडे स्वार!”
अलीशाला एलीयाचे पुन्हा कधीच दशर्न झाले नाही. अलीशाने

द:ुखाच्या भरात आपले कपडे फाडले. 13 एलीयाचा अगंरखा जिमनीवर
पडला होता तो अलीशाने उचलला. अलीशाने पाण्यावर तडाका देऊन
म्हटले, “एलीयाचा परमेश्वर देव कुठे आहे?” 14 अलीशाने पाण्यावर वार
केल्याबरोबर पाणी डावीउजवीकडे दभुगंले. मग अलीशा नदी पार करुन
गेला.

ससंदंदेेष्ट्यांकडष्ट्यांकडूूनन एलीयाचीएलीयाची चौकशीचौकशी

15 यरीहो येथील संदेष्ट्यांनी अलीशाला पािहल्यावर ते म्हणाले,
“एलीयाच्या आत्म्याचा आता अलीशात प्रवेश झाला आहे.” ते सवर्जण
अलीशाला भेटायला आले. त्याला त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवून अिभवादन
केले. 16 मग त्याला ते म्हणाले, “हे बघ, आमच्याकडे पन्नास एक
चांगली माणसे आहेत. त्यांना जाऊन तुझ्या स्वामीचा शोध घेऊ दे.
कदािचत् परमेश्वराच्या आत्म्याने एलीयाला वर नेऊन पुन्हा कोठेतरी
डोंगर-दऱ्यांमध्ये टाकले असेल.”
पण अलीशा म्हणाला, “नाही, आता एलीयाचा शोध घ्यायला माणसे

पाठवू नका.”
17 पण त्या संदेष्ट्यांनी खूप िमनतवाऱ्या करुन अलीशाची पचंाईत

करुन टाकली. शेवटी अलीशा म्हणाला, “ठीक आहे, पाठवा त्यांना
एलीयाच्या शोधात.”
मग त्या संदेष्ट्यांनी पन्नास जणांना एलीयाच्या शोधाथर् पाठवले.

त्यांनी एलीयाचा तीन िदवस शोध घेतला पण त्यांचा प्रयत्न िनष्फळ
ठरला. 18 शेवटी ती माणसे यरीहो येथे अलीशा राहात होता तेथे आली.
एलीयाचा शोध लागत नाही असे त्यांनी अलीशाला सांिगतले. तेव्हा
आपण या गोष्टीला नको म्हणत होतो असे अलीशाने त्यांना सांिगतले.

अलीशाकडअलीशाकडूूनन पाण्याचपाण्याचेे शुध्दीकरणशुध्दीकरण

19 एकदा त्या नगरातील माणसे अलीशाला म्हणाली, “हे नगर फार
चांगल्या िठकाणी वसले आहे हे तुम्ही पाहताच आहात पण इथले पाणी
खराब आहे. त्यामुळे या जिमनीत िपके िनघू शकत नाहीत.”

20 अलीशा त्यांना म्हणाला, “एक नवीन पात्र घेऊन या आिण त्यात
मीठ घाला.”
तेव्हा लोकांनी एक पात्र त्याला िदले. 21 अलीशा ते घेऊन त्या

झऱ्याच्या उगमापाशी गेला. ितथे त्याने मीठ टाकले. मग तो म्हणाला,
“परमेश्वर म्हणतो, ‘आता हे पाणी मी शुध्द करत आहे. आता या पाण्याने
मृत्यू ओढवणार नाही की िपकाची वाढ खुटंणार नाही.’”

22 अशाप्रकार ेपाणी शुध्द झाले ते पाणी अजूनही चांगले आहे.
अलीशा म्हणाला होता तसेच झाले.

अलीशाचीअलीशाची मुलांकडमुलांकडूूनन चचेेष्टाष्टा
23 अलीशा मग त्या नगरातून बेथेलला आला. तो डोंगर चढून जात

होता आिण काही मुले गावातून डोंगर उतरत होती. त्यांनी अलीशाची

िंटगल करायला सुरुवात केली. ती म्हणाली, “अर ेटकल्या वर जा, ए
टकल्या, वर जा.”

24 अलीशाने मागे वळून त्यांच्याकडे पािहले आिण शापवाणी
उच्चारली. त्याबरोबर जगंलातून दोन अस्वले बाहेर आली आिण त्यांनी
या मुलांवर हल्ला केला. बेचाळीस मुलांचा त्या अस्वलांनी िंचधड्या
केल्या.

25 अलीशाने बेथेल सोडून कमेर्ल डोंगराचा रस्ता धरला. आिण
ितथून मग तो शोमरोनला गेला.

इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा यहोरामयहोराम

अहाबाचा मुलगा यहोराम हा शोमरोन मध्ये इस्राएलचा राजा
म्हणून सत्तेवर आला. यहोशाफाटचे ते यहूदाचा राजा म्हणून
अठरावे वषर् होते. यहोरामने बारा वषेर् राज्य केले. 2 यहोरामने

परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली. पण आपल्या
आईवडीलांसारखे त्याने केले नाही. आपल्या वडीलांनी बाल मूतीर्च्या
पूजेसाठी जो स्तभं उभारला होता तो त्याने काढून टाकला. 3 पण
नबाटचा मुलगा यराबाम याने केली तीच पापे यहोरामनेही केली. िशवाय
इस्राएल लोकांनाही ती करायला लावली. यराबामच्या पापात त्याने खडं
पाडला नाही.

मवाबमवाब इस्राएलपासूनइस्राएलपासून ववेेगळागळा होतोहोतो

4 मेशा हा मवाबचा राजा होता. त्याच्याकडे मेंढयांचे बरचे कळप होते.
एक लक्ष मेंढया आिण एक लक्ष एडके यांची लोकर तो इस्राएलच्या
राजाला देत असे. 5 पण अहाबच्या मृत्यूनतंर तो इस्राएलच्या
सत्तेपासून फुटून वेगळा झाला.

6 यहोराम मग शोमरोन मधून बाहेर पडला आिण त्याने सवर् इस्राएल
लोकांना एकत्र केले. 7 यहूदाचा राजा यहोशाफाट याच्याकडे त्याने
आपले दतू पाठवले. यहोरामने िनरोप पाठवला, “मवाबच्या राजाने बडं
केले आहे तेव्हा त्याच्यावर हल्ला करायला तुम्ही माझ्या बाजूने याल
का?”
यहोशाफाटने सांिगतले, “होय, मी जरुर येईन तुझ्या माझ्यात काही

भेदभाव नाही. माझे सनै्य, ते तुझे सनै्य माझे घोडे ते तुझे घोडे.”

तीनतीन राजांचीराजांची अलीशाकडअलीशाकडेे िवचारणािवचारणा

8 “कोणत्या वाटेने हल्ला करायला जायचे” यहोशाफाटने यहोरामला
िवचारले.
यावर, “अदोमच्या वाळवंटाच्या िदशेने” असे यहोरामने सांिगतले.
9 इस्राएलचा राजा, यहूदा आिण अदोम यांच्या राजांबरोबर िनघाला.

सात िदवस त्यांनी वाटचाल केली. त्यांचे सनै्य, तसेच त्यांच्याबरोबरची
जनावर ेयांच्यासाठी पुरसेे पाणी नव्हते. 10 तेव्हा इस्राएलचा राजा
यहोराम म्हणाला, “मवाबांच्या हातून पराभव पत्करावा लागावा म्हणून
का परमेश्वराने आम्हा तीन राजांना एकत्र आणले आहे.?”

11 यावर यहोशाफाट म्हणाला, “येथे एखादा परमेश्वराचा संदेष्टा
नक्कीच असला पािहजे. आपण काय करावे असे परमेश्वराला वाटते ते
आपण त्यालाच िवचारु या.”
यहोरामचा एक सेवक म्हणाला, “शाफाटचा मुलगा अलीशा इथेच

आहे. एलीयाच्या हातावर तो पाणी घालत असे, त्याचा तो सेवक होता.”
12 यहोशाफाट म्हणाला, “अलीशाच्या मुखातून परमेश्वरच बोलतो.”
मग इस्राएलचा राजा यहोराम, यहोशाफाट आिण अदोमचा राजा असे

ितघे जण अलीशाकडे गेले.
13 अलीशा यहोरामला म्हणाला, “माझ्याकडून तुला काय पािहजे? तू

आपल्या वडीलांच्या िंकवा आईच्या संदेष्ट्यांकडे जा.”
तेव्हा इस्राएलच्या राजा अलीशाला म्हणाला, “नाही, आम्ही तुझ्याकडे

आलो आहोत कारण मवाबांचा पराभव करायला आम्हा तीन राजांना
परमेश्वराने एकत्र आणले आहे. आम्हाला तुझ्या मदतीची गरज आहे.”

14 अलीशा म्हणाला, “मी यहुदाचा राजा यहोशाफाट याचा आदर
करतो व सवर्शक्तीमान परमेश्वराचा मी सेवक आहे. त्याला स्मरुन मी
सांगतो की यहूदाचा राजा यहोशाफाट याच्यामुळे मी येथे आलो आहे. मी
तुम्हाला खर ेसांगतो जर यहूदाचा राजा यहोशाफाट इथे नसता तर मी
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तुझी दखलही घेतली नसती. 15 तेव्हा आता एखाद्या वीणावादकाला
इथे बोलावून आणा.”
एक वादक येऊन वीणा वाजवू लागला तेव्हा परमेश्वराचे सामथ्यर्

अलीशात आले. 16 मग अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे असे
आहे: या खोऱ्यात जागोजाग खणून ठेवा 17 परमेश्वर म्हणतो तुम्हाला
वारा, पाऊस काही िदसणार नाही पण तरीही हे खोर ेपाण्याने भरुन
जाईल. तुम्हाला आिण तुमच्या जनावरांना पाणी िमळेल. 18 परमेश्वराला
एवढे करणे सोपे आहे. मवाबांचाही तुम्हाला तो पराभव करु देईल. 19

प्रत्येक तटबदंीच्या व चांगल्या बदंोबस्त आिण िनवडक नगरांवर तुम्ही
हल्ला कराल. प्रत्येक चांगला वृक्ष तुम्ही तोडून टाकाल, पाण्याचे झर,े
िविहरी बुजवून टाकाल. दगडफेक करुन चांगल्या शेतांची नासाडी
कराल.”

20 नतंर सकाळी, सकाळच्या यज्ञाच्या वेळी, अदोमच्या बाजूने
पाण्याचा लोंढा आला आिण सगळे खोर ेपाण्याने भरले.

21 राजे आपल्यावर हल्ला करायला आले आहेत हे मवाबच्या लोकांनी
ऐकले तेव्हा त्यांनी आपल्याकडच्या यधु्दात उतरता येण्याजोग्या सवर्
पुरुषांना एकत्र केले. यधु्दासाठी सज्ज होऊन ते सीमेवर जाऊन थांबले.
22 मवाबचे लोक त्या िदवशी भल्या पहाटे उठले. उगवत्या सूयार्ची
लाली खोऱ्यातल्या पाण्यात प्रितिंबिबत होऊन चमकत होती. तेव्हा
मवाबी लोकांना ते रक्ताचे पाटच वाटले. 23 ते म्हणाले, “ते बघा रक्त! या
राजांची आपापसात लढाई झालेली िदसते. त्यांनी परस्परांना मारले
आहे. चला, आपण त्या मृतदेहावरील मौल्यवान वस्तू लुटून आणू.”

24 मवाबी लोक इस्राएलांच्या छावणीपाशी आले. तेव्हा इस्राएल
लोकांनी बाहेर येऊन मवाबी सनै्यावर हल्ला केला. मवाबी लोक पळत
सुटले. इस्राएल लोकांनी त्यांचा पाठलाग करत त्यांच्या प्रदेशात
िशरकाव केला. 25 इस्राएल लोकांनी त्यांची नगर ेउध्वस्त केली. िपके
उभी असलेल्या त्यांच्या शेतात दगडांचा मारा केला. झर,े िविहरी
बुजवल्या. झाडे आडवी केली.कीर हरसेेथ येथपयर्ंत इस्त्राएल
लोकांनीचढाई केली,कीर हरसेेथला वेढा घालून या नगराचाही पाडाव
केला.

26 या लढाईला तोंड देणे आपल्याला जड जात आहे हे मवाबाच्या
राजाने जाणले. तेव्हा त्याने तलवारधारी सातशे िनवडक माणसे बरोबर
घेतली आिण वेढा फोडून अदोमच्या राजाला तो मारायला िनघाला पण
त्याला ते जमले नाही. 27 मग मवाबच्या राजाने आपल्या थोरल्या
मुलाला बरोबर घेतले. हा मुलगा त्याच्यानतंर गादीवर बसणार होता.
नगराच्या तटबदंीच्या िंभतीवर या राजाने आपल्या मोठ्या मुलाचा
यज्ञात बळी िदला. इस्राएल लोकांना या गोष्टीचा धक्काबसला. मवाबच्या
राजाला सोडून ते आपल्या देशात चालते झाले.

एकाएका ससंदंदेेष्ट्याच्याष्ट्याच्या िवधविवधवेेचीची अलीशाकडअलीशाकडेे मदतीसाठीमदतीसाठी याचनायाचना

संदेष्ट्यांपकैी एकजण वारला तेव्हा त्याची बायको िवधवा
झाली. ती अलीशाकडे रडत रडत आली, आिण म्हणाली,
“माझा नवरा तुझा सेवक असल्यासारखा होता. परतंु आता तो

मरण पावला आहे. परमेश्वराचा तो मान राखत असे हे तुला माहीत आहे.
पण तो एका माणसाचे देणे लागत होता. तो माणूस आता माझ्या मुलांना
गुलाम करुन घ्यायला येतो आहे.”

2 अलीशा म्हणाला, “मी तुला काय मदत करु? घरात तुझ्या जवळ
काय आहे ते सांग.”
तेव्हा ती बाई म्हणाली, “एका तेलाचा बुधला सोडला तर माझ्याजवळ

काहीही नाही.”
3 यावर अलीशाने ितला सांिगतले, “आता जा आिण सगळ्या

शेजाऱ्यांकडून िरकामी भांडी मागून आण. चांगली बरीचशी आण. 4 मग
घराचे दार आतून लावून घे. फक्त तू आिण तुझी मुलेच घरात राहा. ते
सगळे तेल या िरकाम्या भांड्यामध्ये ओत आिण ती सगळी भरलेली
भांडी एका बाजूला ठेव.”

5 मग ती बाई अलीशाकडून िनघून आपल्या घरी आली आिण ितने
दार आतून लावून घेतले. फक्त ती आिण ितची मुलेच काय ती घरात
होती. मुलांनी िरकामी भांडी आणली आिण ती त्यात तेल ओतत गेली.

6 अशी अनेक भांडी भरली शेवटी ती आपल्या मुलाला म्हणाली,
“आणखी एक भांडे घेऊन ये.”
पण एकही भांडे िशल्लक नव्हते ितचा एक मुलगा ितला म्हणाला,

“आता एकही भांडे उरले नाही” त्यावेळी बुधल्यातले तेल संपले.
7 मग ती अलीशाकडे आली आिण ितने त्या परमेश्वराच्या माणसाला

हे सांिगतले. अलीशा ितला म्हणाला, “आता हे तेल वीक आिण कजर्फेड
कर. उरले त्या पशैावर तुझा आिण तुझ्या मुलांचा िनवार्ह चालेल.”

शूनशूनेेममधलीममधली बाईबाई अलीशालाअलीशाला एकएक खोलीखोली ददेेततेे
8 एकदा अलीशा शूनेम येथे गेला. तेथे एक प्रितिष्ठत बाई राहात होती.

ितने अलीशाला आपल्या घरी येऊन जेवायचा आग्रह केला. त्यामुळे
अलीशा जेव्हा जेव्हा ितकडून जाई तेव्हा तेव्हा या बाईकडे जेवणासाठी
मुक्काम करत असे.

9 एकदा ही बाई आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, “पाहा आपल्या इथे
नेहमी येतो तो अलीशा परमेश्वराचा पिवत्र माणूस आहे, तो नेहमी
आपल्या घरावरुन जातो. 10 तेव्हा त्याच्यासाठी वर एक लहानशी
खोली बांधू या आिण एक पलगं, एक टेबल खचुीर् आिण िदव्याची सोय
पण करु. म्हणजे तो जेव्हा येईल तेव्हा त्याला उतरायला ही खोली
होईल.”

11 मग एके िदवशी अलीशा त्या घरी आला तेव्हा त्याने त्या खोलीत
आराम केला. 12 अलीशाने तेव्हा आपला सेवक गेहजी याला त्या
शूनेमच्या बाईला बोलावून आणायला सांिगतले.
त्याप्रमाणे गेहजीने त्या बाईला बोलावले. ती येऊन अलीशा पुढे उभी

रािहली. 13 अलीशा आपल्या नोकराला म्हणाला, ितला सांग, “तू
आमची चांगली बडदास्त ठेवली आहेस. तेव्हा मी तुझ्यासाठी काय करु?
राजाशी िंकवा सेनापतीशी बोलू का?”
ती बाई म्हणाली, “मी सुखासमाधानाने माझ्या माणसांमध्ये राहात

आहे.”
14 अलीशा गेहजीला म्हणाला, “आपण ितच्यासाठी काय करु

शकतो?”
गेहजी म्हणाला, “मला माहीत आहे की ितला मूलबाळ नाही आिण

ितचा नवरा वृध्द आहे.”
15 मग अलीशा म्हणाला, “बोलाव ितला”
गेहजीने पुन्हा ितला बोलावले ती येऊन दाराशी उभी रािहली. 16

अलीशा ितला म्हणाला, “पुढील वसंत ऋतुत याच सुमारास तू आपल्या
पोटच्या मुलाला कुशीत घेऊन बसलेली असशील.”
ती म्हणाली, “नाही, माझे स्वामी, तुम्ही परमेश्वराचे माणूस आहात,

माझ्याशी खोटे बोलू नका.”

शूनशूनेेमच्यामच्या बाईलाबाईला मुलगामुलगा होतोहोतो

17 या बाईला िदवस रािहले. अलीशा म्हणाला त्याप्रमाणेच वसंतात
ितने एका मुलाला जन्म िदला.

18 मुलगा मोठा होत होता. एकदा हा मुलगा शेतात कापणी चाललेली
असताना वडीलांना आिण इतर लोकांना भेटायला गेला. 19 तो
वडीलांना म्हणाला, “माझे डोके पाहा िकती भयकंर दखुत आहे.”
यावर त्याचे वडील आपल्या नोकराला म्हणाले, “याला त्याच्या

आईकडे घेऊन जा.”
20 नोकराने मुलाला त्याच्या आईकडे पोंचवले. दपुारपयर्ंत हा मुलगा

आईच्या मांडीवर बसला होता. मग तो मेला.

हीही बाईबाई अलीशालाअलीशाला भभेेटायलाटायला जातजातेे

21 या बाईने आपल्या मुलाला परमेश्वराचा माणूस अलीशाच्या
पलगंावर ठेवले. खोलीचे दार लावून घेतले आिण ती बाहेर पडली. 22

नवऱ्याला हाक मारुन ती म्हणाली, “एक नोकर आिण एक गाढव
माझ्याबरोबर पाठवा,म्हणजे मी ताबडतोब परमेश्वराच्या माणसाला
(अलीशाला) भेटून येते.”

23 त्या बाईचा नवरा ितला म्हणाला, “आजच त्याच्याकडे कशाला
जातेस? आज अमावास्या नाही की शब्बाथ नाही.”
ती म्हणाली, “काही काळजी करु नका. सगळे ठीक होईल.”
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24 मग गाढवावर खोगीर चढवून ती नोकराला म्हणाली, “आता चल
आिण भरभर जाऊ मी सांिगतल्या िशवाय वेग कमी करु नको!”

25 परमेश्वराच्या माणसाला (अलीशाला) भेटायला ती कमेर्ल डोंगरावर
गेली.
अलीशाने ितला दरुुनच येताना पािहले. तो गेहजी या आपल्या

नोकराला म्हणाला, “बघ, ती शूनेमची बाई येतेय 26 पटकन धावत पुढे
जा आिण ितची खबरबात िवचार. ितचा नवरा, ितचा मुलगा यांचे कुशल
िवचार.”
गेहजीने ितला सवर् िवचारले, ितने सवर् काही ठीक असल्याचे

सांिगतले.
27 पण ती डोंगर चढून वर गेली. अलीशाला वंदन करुन त्याचे पाय

धरले. ितला दरू करायला गेहजी पुढे झाला. पण अलीशा त्याला
म्हणाला, “तू मधे पडू नको, ती काळजीत आहे. परमेश्वराने मला याबद्दल
सांिगतले नाही. या बाबतीत त्याने मला अधंारात ठेवले.” (त्याने ही
बातमी माझ्यापासून लपवली)

28 मग ती शूनेमची बाई म्हणाली, “माझे स्वामी, मी मुलगा मािगतला
नव्हता. ‘मला खोटी आशा दाखवू नका’ असे मी म्हणाले होते.”

29 तेव्हा अलीशा गेहजीला म्हणाला, “चल, िनघायची तयारी कर.
माझी काठी बरोबर घे. कुणाशीही बोलत थांबू नको. कोणी तुला भेटले
तर नमस्कार करण्यापुरताही थांबू नको. कोणाच्या अिभवादनाला उत्तर
देऊ नको. माझ्या काठीने त्या मुलाच्या चेहऱ्याला स्पशर् कर.”

30 पण ती मुलाची आई म्हणाली, “परमेश्वराची शपथ आिण तुमची
शपथ मी तुमच्या वाचून इथून हलणार नाही!”
तेव्हा अलीशा उठला आिण ितच्याबरोबर िनघाला.
31 अलीशा आिण ती बाई यांच्याअगोदरच गेहजी त्या घरी जाऊन

पोचला. त्याने काठी त्या मुलाच्या चेहऱ्यावर टेकवली. पण ते मूल बोलले
नाही की कसली चाहूल त्याला लागल्याचे िदसले नाही. तेव्हा गेहजी
परत िफरला आिण अलीशाला म्हणाला, “मूल काही उठत नाही.”

शूनशूनेेमच्यामच्या बाईचबाईचेे मूलमूल जगतजगतेे

32 अलीशा घरात आला. ते मूल त्याच्या अथंरुणावर मृतावस्थेत
पडले होते. 33 अलीशाने खोलीत िशरुन दार लावून घेतले. आता
खोलीत ते मूल आिण अलीशा अशी दोघचं होती. अलीशाने मग
परमेश्वराची प्राथर्ना केली. 34 अलीशा पलगंाजवळ आला आिण
मुलाच्या अगंावर पालथा पडला. त्याने आपले तोंड मुलाच्या तोंडावर
आिण डोळे मुलाच्या डोळ्यावर टेकवले. आपले हात त्याच्या हातावर
ठेवले. अशा प्रकार ेअलीशाने त्याला अगंाशी घेतल्यावर त्या मुलाच्या
अगंात ऊब िनमार्ण झाली.

35 अलीशा मग खोलीतून बाहेर पडला आिण घरातल्या घरात एक
चक्कर मारली. मग पुन्हा खोलीत िशरुन मुलाच्या अगंावर पालथा पडला.
मुलाला एकापाठोपाठ सात िंशका आल्या आिण त्याने डोळे उघडले.

36 अलीशाने गेहजीला हाक मारुन त्या शूनेमच्या बाईला बोलवायला
सांिगतले.
गेहजीने ितला तसे सांिगतल्यावर ती अलीशासमोर येऊन उभी

रािहली. अलीशा ितला म्हणाला, “घे आता मुलाला उचलून.”
37 यावर त्या शूनेमच्या बाईने खोलीत िशरुन अलीशाचे पाय धरले,

मुलाला उचलून घेतले आिण बाहेर आली.

अलीशाअलीशा आिणआिण िवषारीिवषारी शाकभाजीशाकभाजी

38 अलीशा िगलगाल येथे परत आला. तेव्हा त्या प्रदेशात दषु्काळ
पडलेला होता. संदेष्ट्यांचा गट अलीशासमोर बसला होता. अलीशा
आपल्या सेवकाला म्हणाला, “एक मोठे पातेले अिग्नवर ठेव आिण या
संदेष्ट्यांसाठी शाकभाजी कर.”

39 यावर एकजण रानात पाला गोळा करुन आणायला गेला. तेव्हा
त्याला एक रानवेल िदसला. त्याची फळे तोडून त्याने तीअगंरख्याच्या
िखशात भरून आणली व ती फळे कापून अिग्नवरच्या भांड्यात टाकली.
परतंु ती फळे कशाची आहेत ते काही त्या संदेष्ट्यांना माहीत नव्हते.

40 मग ही शाकभाजी सवार्ना खायला िदली. खायला लागल्यावर
सवर्जण अलीशाला ओरडून सांगायला लागले. “परमेश्वराच्या माणसा, या

भांड्यात तर िवष आहे.” शाकभाजी अपायकारक असल्याने त्यांना ते
खाता येईना.

41 तेव्हा अलीशा म्हणाला, “थोडे पीठ आणा.” पीठ आणून िदल्यावर
अलीशाने ते मोठ्या भांड्यात घातले. मग अलीशा म्हणाला, “आता हे
सगळ्यांना वाढा.”
आता त्या शाक भाजीत काही दोष रािहला नव्हता.

अलीशाअलीशा ससंदंदेेष्ट्यांनाष्ट्यांना खाऊखाऊ घालतोघालतो

42 बाल-शालीश येथून एकदा एक माणूस आपल्या नव्या िपकाची
भाकर परमेश्वराच्या माणसासाठी घेऊन आला. त्याने सातूच्या वीस
भाकऱ्या आिण पोतेभरुन कोवळी कणसे आणली होती. तेव्हा अलीशा
म्हणाला, “हे सवर् या लोकांना खायला दे.”

43 अलीशाचा सेवक म्हणाला, “काय? इथे तर शभंर माणसे आहेत.
एवढ्या सगळ्यांना हे कसे पुरले?”
पण अलीशाने त्याला सांिगतले, “तू खशुाल ते आहे तेवढे या सवार्ंना

दे. ‘ते पोटभर खातील आिण िशवाय त्यातून उरले,’ असे परमेश्वर
म्हणतो.”

44 मग अलीशाच्या नोकराने त्या संदेष्ट्यांसमोर सवर् अन्न ठेवले.
त्यांनी ते पोटभर खाल्यावरही काही अन्न िशल्लक उरलेच. परमेश्वर
म्हणाला तसेच झाले.

नामानचीनामानची समस्यासमस्या

नामान हा अरामच्या राजाचा सेनापती होता. तो राजाच्या
लेखी फार महत्वाचा माणूस होता कारण त्याच्या माफर् तच
परमेश्वर अरामाच्या राजाला िवजय िमळवून देत असे. नामान

चांगला शूर वीर होता खरा, पण त्याला कोड होते.
2 अरामी सनै्याच्या बऱ्याच फौजा इस्राएलमध्ये लढाईवर गेल्या

होत्या, तेथून त्या सिैनकांनी बरचे लोक गुलाम म्हणून धरुन आणले
होते. एकदा त्यांनी इस्राएलमधून एक लहान मुलगीही आणली. ती पुढे
नामानच्या बायकोची दासी झाली. 3 ती नामानच्या बायकोला म्हणाली,
“आपल्या मालकांनी शोमरोनमधला संदेष्टा अलीशा याला भेटावे असे
मला वाटते. तो यांचे कोड बर ेकरु शकेल.”

4 नामान मग अरामच्या राजाकडे गेला. त्याने राजाला ही इस्राएलची
मुलगी काय म्हणाली ते सांिगतले.

5 त्यावर राजा म्हणाला, “तू आत्ताच जा. इस्राएलच्या राजासाठी मी
पत्र देतो.”
तेव्हा नामान इस्राएलला िनघाला. आपल्याबरोबर त्याने नजराणा

घेतला. साडेसातशे पौंड चांदी, सहा हजार सुवणर्मुद्रा आिण दहा वस्त्रांचे
जोड घेतले. 6 आपल्या राजाकडून त्याने इस्राएलच्या राजासाठी पत्रही
घेतले. पत्रात म्हटले होते: “आिण पत्रास कारण की माझ्या सेवेतील
नामान याला तुमच्याकडे पाठवत आहे. त्याचे कोड बर ेकरावे.”

7 इस्राएलच्या राजाने हे पत्र वाचले तेव्हा आपण द:ुखी आिण हतबल
झालो आहोत हे दाखवण्यासाठी त्याने आपले कपडे फाडून घेतले. तो
म्हणाला, “मी परमेश्वर आहे की काय? छे छे! जीवन आिण मृत्यू यावर
माझी सत्ता नाही. असे असताना अरामच्या राजाने कोड असलेल्या
माणसाला उपचारासाठी माझ्याकडे का बर ेपाठवावे? तसा िवचार केला
तर यात काही तरी कारस्थान िदसते. अरामचा राजा काही तरी कुरबूर
सुरु करायच्या िवचारात आहे!”

8 राजाचे हे द:ुखाने कपडे फाडणे आिण अस्वस्थ होणे संदेष्टा
अलीशाच्या कानावर गेले. त्याने मग राजाला िनरोप पाठवला, “तू कपडे
का फाडलेस? (तू एवढा द:ुखी का होतोस?) नामानला माझ्याकडे येऊ
दे म्हणजे इस्राएलमध्ये संदेष्टा असल्याचे त्याला कळेल.”

9 तेव्हा नामान आपले रथ, घोडे यांसह अलीशाच्या घराशी आला
आिण दाराबाहेर थांबला. 10 अलीशाने नोकरा माफर् त नामानला िनरोप
पाठवला, “तू जाऊन यादेर्न नदीच्या प्रवाहात सात वेळा स्नान कर
म्हणजे तुझी त्वचा रोगमुक्त होईल. तू िनमर्ळ, िनतळ होशील.”

11 नामान हे ऐकून खूप रागावला आिण िनघून गेला. तो म्हणाला,
“मला वाटले, अलीशा िनदान बाहेर येईल, माझ्या समोर येऊन उभा
राहील. त्याच्या परमेश्वर देवाचे नाव घेऊन आपला हात माझ्या
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अगंावरुन िफरवील आिण मला बर ेकरील. 12 अबाना आिण परपर या
िदिमष्कातील नद्या इस्राएलमधील पाण्यापेक्षा िनिश्चतच चांगल्या आहेत.
मग त्यातच स्नान करुन मी शुध्द का होऊ नये?” एवढे बोलून संतापाने
नामान तोंड िफरवून िनघून गेला.

13 पण नामानचे नोकर त्याच्या पाठोपाठ गेले आिण त्यांनी त्याला
समजावले. ते म्हणाले. “स्वामी, संदेष्ट्याने तुम्हाला एखादी मोठी गोष्ट
करायला सांिगतली असती तर तुम्ही ती केली असती नाही का? मग
एखादी साधीशी बाब तुम्ही ऐकायलाच हवी नाही का? ‘आंघोळ कर.’
त्याने तू स्वच्छ, िनदोर्ष होशील एवढेच तर त्याने सांिगतले.”

14 तेव्हा नामानने अलीशाच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. यादेर्न नदीत
त्याने सात वेळा बुडी मारुन स्नान केले. त्याने तो स्वच्छ, िनतळ झाला.
त्याची त्वचा लहान बाळासारखी कोमल झाली.

15 नामान आिण त्याच्या बरोबरचे लोक अलीशा संदेष्ट्याकडे आले.
त्याच्यासमोर उभे राहून म्हणाले, “इस्राएल मधल्या खेरीज दसुरा कोणी
परमेश्वर पृथ्वीतलावर नाही हे आता मला कळले. माझ्याकडून कृपया,
ही भेट घ्यावी.”

16 पण अलीशा त्यांना म्हणाला, “मी परमेश्वराचा सेवक आहे आिण
त्याची शपथ घेऊन सांगतो, मी कोणतीही भेट वगरै ेघेणार नाही.”
आपल्या भेटीचा स्वीकार करावा म्हणून नामानने अलीशाला परोपरीने

िवनवले पण अलीशाचा नकारच होता. 17 तेव्हा नामान म्हणाला,
“माझ्या कडून तुम्ही भेट तर घेत नाहीच. मग एवढे करावे. माझ्या दोन
खेचरावर लादनू नेता येईल इतकी इस्राएलची माती नेण्याची मला मुभा
द्यावी. म्हणजे मी यापुढे दसुऱ्या कोणत्याही दवैतांना होमबली अपर्ण
करणार नाही. फक्त परमेश्वरासाठीच यज्ञ करीन. 18 आणखी एका
गोष्टीसाठी परमेश्वराने मला क्षमा करावी अशी माझी कळकळीची िवनतंी
आहे. अरामचा राजा माझा स्वामी, िरम्मोनच्या खोट्या दवैतांच्या पूजेला
जातील. ते माझा आधार मागतील तेव्हा मला ही ितथे नमन करावे
लागले असे झाले असता परमेश्वराने मला क्षमा करावी, माझी ही िवनतंी
आहे.”

19 तेव्हा अलीशाने नामानला िनधार्स्तपणे जायला सांगून िनरोप
िदला.
मग नामान ितथून िनघाला आिण थोडा पुढे गेला असेल तेवढ्यात 20

अलीशाचा नोकर गेहजी याला वाटले, “पाहा, माझ्या धन्याने या
अरामच्या नामानला तसेच, त्याच्या कडून भेट न स्वीकारता जाऊ
िदले. मीच आता धावत जाऊन त्याला गाठतो आिण काहीतरी पदरात
पाडून घेतो.” 21 आिण गेहजी नामानच्या मागे िनघाला.
नामानने आपल्या मागून कोणाला तरी पळत येताना पािहले. तेव्हा तो

रथातून उतरला. त्याला गेहजी िदसला. नामान म्हणाला, “सगळे ठीक
आहे ना?”

22 गेहजी म्हणाला, “हो, तसे सगळे ठीक आहे. माझे स्वामी अलीशा
यांनी मला पाठवले आहे. त्यांनी सांिगतले आहे, ‘एफ्राईमच्या डोंगराळ
प्रदेशातून संदेष्ट्यांची दोन तरुण मुले आमच्याकडे आली आहेत. तेव्हा
त्यांना पचंाहत्तर पौंड चांदी आिण दोन वस्त्रांचे जोड द्या.’”

23 नामान म्हणाला, “जरुर, ही घ्या दीडशे पौंड चांदी.” नामानने
गेहजीला ती चांदी घ्यायला लावली. नामानने ती दीडशे पौंड चांदी दोन
थलै्यांमध्ये भरली आिण दोन वस्त्रांचे जोड घेतले. मग या वस्तू आपल्या
दोन नोकरांच्या हवाली करुन गेहजीकडे त्या पोचवायला सांिगतल्या.
24 डोंगराशी आल्यावर गेहजीने नोकरांकडून ते सवर् घेतले आिण त्यांना
परत पाठवले. नोकर माघारी आले. गेहजीने मग हा ऐवज आपल्या घरात
लपवला.

25 गेहजी आला आिण आपले स्वामी अलीशा यांच्यासमोर उभा
रािहला अलीशाने गेहजीला िवचारले, “तू कुठे गेला होतास?”
गेहजी म्हणाला, “मी कुठेच गेलो नव्हतो.”
26 अलीशा त्याला म्हणाला, “हे खर ेनव्हे, नामान तुला भेटायला

आपल्या रथातून उतरला तेव्हा माझे ह्दय तुझ्यापाशीच होते.
पसैाअडका, कपडेलत्ते जतैूनाची फळे, द्राके्ष, शेळ्या, गायी, िंकवा दास
दासी भेटी दाखल घेण्याची ही वेळ नव्हे. 27 नामानचा रोग आता तुला
आिण तुझ्या मुलांना होईल. तुमच्यावर हे कोड सतत रािहल.”
अलीशाकडून गेहजी िनघाला तेव्हा त्याची त्वचा बफार्सारखी पांढरी

शुभ्र झाली होती. गेहजीला कोड उठले होते.

अलीशाअलीशा आिणआिण ककुुऱ्हाडऱ्हाड

एकदा संदेष्ट्याची मुले अलीशाला म्हणाली, “आम्ही राहतो
ती जागा आम्हाला अपुरी पडते. 2 यादेर्न नदीवर जाऊन
आम्ही लाकूड तोडून आणतो. एकेकजण एकेक ओडंका आणू

आिण आमच्यासाठी ितथे राहायला घर बांधू.”
अलीशा म्हणाला, “छान, जा आिण कामाला लागा.”
3 एकजण म्हणाला, “आमच्याबरोबर चला.”
अलीशा म्हणाला, “ठीक आहे, येतो.”
4 तेव्हा अलीशा त्या संदेष्ट्यांच्या मुलांबरोबर गेला. ते यादेर्न नदी

जवळ आले आिण झाडे तोडायला लागले. 5 झाड पाडत असताना
एकाचे लोखडंी कुऱ्हाडीचे पाते िनसटले आिण पाण्यात पडले. तेव्हा तो
ओरडला, “स्वामी, मी तर ही कुऱ्हाड उसनी मागून आणली होती.”

6 अलीशाने िवचारले, “ती पडली कुठे?”
तेव्हा त्याने, लोखडंी कुऱ्हाडीचे पाते पडले ती जागा दाखवली.

अलीशाने मग एक काठी घेतली आिण ती त्या जागी पाण्यात टाकली.
त्याबरोबर ते पाते काठीबरोबर तरगंत वर आले. 7 अलीशा म्हणाले, “घे
ते पाते उचलून.” मग त्या माणसाने पुढे होऊन पाते उचलले.

आरामच्याआरामच्या राजाचाराजाचा इस्राएलच्याइस्राएलच्या राजावरराजावर ककुुरघोडीरघोडी करण्याचाकरण्याचा प्रयत्नप्रयत्न

8 अरामच्या राजाची इस्राएलशी लढाई चाललेली असताना त्याने
आपल्या सनै्याच्या अिधकाऱ्यांची एक सभा बोलावली. राजा म्हणाला,
“अमुक िठकाणी दबा धरुन बसा आिण इस्राएली लोक येतील तेव्हा
त्यांच्यावर हल्ला करा.”

9 पण संदेष्टा अलीशा याने इस्राएलच्या राजाला िनरोप पाठवून
सांिगतले, “सावधिगरीने वागा. त्या िठकाणी जाऊ नका. तेथे अरामी
सनै्य लपून बसले आहे.”

10 ज्या जागेबद्दल अलीशाने सावधिगरीचा इषारा िदला त्या
िठकाणच्या आपल्या माणसांना इस्राएलच्या राजाने तसा िनरोप
पाठवला आिण बऱ्याच जणांचे प्राण वाचवले.

11 या गोष्टीचा अरामच्या राजाला धक्का बसला. त्याने पुन्हा आपल्या
अिधकाऱ्यांना बोलवून घेतले आिण त्यांना तो म्हणाला, “इस्राएलच्या
राजासाठी कोण हेरिगरी करत आहे ते सांगा.”

12 तेव्हा त्या अिधकाऱ्यांपकैी एकजण म्हणाला, “स्वामी,
आमच्यापकैी कोणीही हेर नाही. इस्राएलचा तो संदेष्टा अलीशाच त्यांच्या
राजाला अनेक गुिपते सांगतो. अगदी तुमच्या शयनगृहात चाललेले
बोलणे देखील!”

13 तेव्हा अरामचा राजा म्हणाला, “कुठे आहे तो अलीशा. त्याला
पकडायला मी माणसे पाठवतो!”
तेव्हा अरामच्या राजाच्या सेवकांनी त्याला, अलीशा दोथानमध्ये

असल्याचे सांिगतले.
14 मग अरामच्या राजाने घोडे, रथ आिण बरचेसे सनै्य दोथान कडे

रवाना केले. ते रात्री तेथे पोचले आिण त्यांनी नगराला वेढा घातला. 15

अलीशाचा सेवक पहाटे उठला आिण बाहेर येऊन पाहतो तो, रथघोडे
यांसह नगराभोवती सनै्य पसरलेले.
अलीशाचा सेवक अलीशाला म्हणाला, “स्वामी, आता आपण काय

करायचे?”
16 अलीशा म्हणाला, “घाबरु नको! अरामच्या सनै्यापेक्षा आपले

सनै्य िकती तरी मोठे आहे!”
17 आिण अलीशाने प्राथर्ना केली. तो म्हणाला, “परमेश्वरा, माझ्या

सेवकाचे डोळे उघड म्हणजे त्याला नीट िदसेल.”
परमेश्वराने त्या सेवकाचे डोळे उघडले. तेव्हा त्याला अलीशाच्या

भोवती अग्नीचे घोडे आिण रथ डोंगरावर पसरलेले िदसले.
18 हे अग्नीरथ आिण अग्नीचे घोडे खाली अलीशाजवळ उतरले.

अलीशाने परमेश्वराची प्राथर्ना करुन म्हटले, “तू या लोकांना आंधळे
करुन टाकावेस अशी मी तुला िवनतंी करतो.”
अलीशाच्या या िवनतंीनुसार परमेश्वराने अरामी सनै्याला आंधळे केले.

19 अलीशा त्या अरामी सनै्याला म्हणाला, “हा रस्ता बरोबर नाही तसेच
तुम्हाला हवे ते नगरही हे नव्हे. माझ्या मागोमग या म्हणजे तुम्ही ज्याच्या

2 राजे 5:12 239 2 राजे 6:19
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मागावर आहात तो माणूस मी तुम्हाला दाखवतो.” अलीशाने मग त्या
अरामी सनै्याला शोमरोनला नेले.

20 ते शोमरोन येथे आले तेव्हा अलीशा म्हणाला, “परमेश्वरा, आता
यांना िदसू दे. त्यांचे डोळे उघड.”
परमेश्वराने मग त्यांचे डोळे उघडले. तेव्हा त्या सनै्याला आपण

शोमरोनमध्ये असल्याचे कळले. 21 इस्राएलच्या राजाने हे अरामी सनै्य
पािहले. राजा अलीशाला म्हणाला, “बाबा, मी यांना मारु का? त्यांना ठार
करु का?”

22 अलीशा म्हणाला, “नाही, यांना मारु नको. लढाईत ज्यांना
पकडून आणले त्यांना तलवारीने िंकवा धनुष्यबाणाने मारायचे नसते. या
अरामी सनै्याला खायला प्यायला दे. थोडी भाकर आिण पाणी दे मग
त्यांना आपल्या धन्याकडे परत जाऊ दे.”

23 इस्राएलच्या राजाने या सनै्याच्या जेवणाची व्यवस्था केली. मग
त्या अरामी सनै्याचे खाणे िपणे झाल्यावर राजाने त्यांना परत पाठवले. ते
सनै्य आपल्या राजाकडे परत आले. मग पुन्हा अरामी सनै्याची धाड
इस्राएलवर आली नाही.

शोमरोनशोमरोन मधीलमधील भयभयंकंरकर ददुषु्काळष्काळ

24 या नतंर, अरामचा राजा बेन-हदाद याने आपल्या सवर् सनै्याची
जमवाजमव केली आिण शोमरोन नगराला वेढा िदला. 25 या सनै्याने
नगरात अन्न धान्य जाऊ देण्यास बदंी घातली. त्यामुळे शोमरोनमध्ये
लोकांची अन्नान्न दशा झाली. गाढवाचे मंुडके ऐशंी रौप्यमुद्रांना आिण
कबुतराची िवष्ठा पाच रौप्यमुद्रांना िवकली जाऊ लागली इतकी लोकांवर
वाईट वेळ आली.

26 असे चाललेले असताना इस्राएलचा राजा एकदा शहराच्या
तटबदंीवरुन चालला होता. तेव्हा एका बाईने त्याला मोठ्याने हाक
मारली आिण सांिगतले, “माझे स्वामी व प्रभू कृपाकरुन मला मदत
करा!”

27 इस्राएलचा राजा ितला म्हणाला, “जर परमेश्वर तुला मदत करत
नाही तर मी कशी तुला मदत करु? माझ्या जवळ तुला देण्यासारखे
काहीच नाही ना खळ्यांतले धान्य, ना द्राक्षकंुडातील द्राक्षारस.” 28 मग
त्याने ितच्या समस्येिवषयी िवचारपूस केली.
ती म्हणाली, “ही बाई मला म्हणाली, ‘तुझा मुलगा दे म्हणजे आज

आपण त्याला मारुन खाऊ मग उद्या आपण माझा मुलगा खाऊ.’ 29

तेव्हा माझ्या मुलाला मारुन त्याचे मांस िशजवून आम्ही खाल्ले. दसुऱ्या
िदवशी मी ितला म्हणाले, ‘आता तुझ्या मुलाला आण म्हणजे त्याला
आपण खाऊ.’ पण ितने आपल्या मुलाला लपवून ठेवले आहे.”

30 बाईचे हे बोलणे ऐकून राजा इतका व्यिथत झाला की द:ुखाच्या
भरात त्याने आपले कपडे फाडले. तो ितथून पुढे गेला तेव्हा त्याने
आतून जाडेभरडे कपडे घातलेले लोकांनी पािहले. तेव्हा तो द:ुखी आिण
उदास आहे हे लोकांच्या लक्षात आले.

31 राजा म्हणाला, “आज िदवस मावळे पयर्ंत शाफाटचा मुलगा
अलीशा याचे मस्तक त्याच्या धडावर रािहले तर परमेश्वर मला हवे ते
शासन करो!”

32 राजाने अलीशाकडे एक दतू पाठवला. अलीशा आपल्या घरात
बसला होता आिण गावातील वडीलधारी मडंळी त्याच्या बठैकीत बसली
होती. हा दतू तेथे पोंचण्यापूवीर् अलीशा त्या लोकांना म्हणाला, “हे बघा,
तो इस्राएलचा घातकी राजा माझा िशरच्छेद करण्यासाठी माणसे पाठवत
आहे. तेव्हा आता दतू येईल तेव्हा दार लावून घ्या. त्याला अिजबात
आत येऊ देऊ नका. त्याच्या मागोमाग त्याच्या स्वामीच्या पावलांची
चाहूल मला लागली आहे!”

33 अलीशा हे बोलत असतानाच दतू त्याच्या जवळ आला. त्याने
िनरोप िदला “हे संकट परमेश्वराकडूनच आले आहे. आता मी त्याची
आणखी वाट कशासाठी पाहू?”

अलीशा म्हणाला, “परमेश्वराचा हा संदेश लक्षपूवर्क ऐका,
परमेश्वर म्हणतो ‘ऊद्या या वेळेपयर्ंत अन्नधान्याची रलेचेल
होईल. िशवाय ते स्वस्तही असेल. शोमरोनच्या वेशीजवळच्या

बाजारपेठेत एका शेकेलला मणभर मदैा िंकवा दोन मण सातू सहज
िमळेल.’”

2 तेव्हा राजाच्या अगदी िनकट असलेला एक अिधकारी अलीशाला
म्हणाला, “परमेश्वराने आकाशाला िंखडार ेपाडली तरी असे घडणे शक्य
नाही.”
अलीशा त्याला म्हणाला, “आपल्या डोळ्यांनी तू ते बघशीलच पण तू

मात्र त्यातले काही खाऊ शकणार नाहीस.”

अरामीअरामी छावणीछावणी िरकामीिरकामी असल्याचअसल्याचेे कोडग्रस्तकोडग्रस्त माणसांनामाणसांना आढळतआढळतेे

3 वेशीजवळ कोड झालेली चार माणसे बसलेली होती. ती
आपापसात बोलताना म्हणाली, “आपण मृत्यूची वाट पाहात इथे कशाला
बसलो अहोत? 4 शोमरोनमध्ये अन्नाचे दिुर्भक्ष आहे. आपण ितथे गेलो
तरी मरणारच आहोत. इथे थांबलो तरी मरणार आहोत. तेव्हा आपण
अरामी छावणीवरच जावे. त्यांनी जीवदान िदले तर जगू. त्यांनी मारले
तर मरुन जाऊ.”

5 तेव्हा ते चौघेजण संध्याकाळी अरामी सनै्याच्या तळाजवळ आले
आिण अगदी टोकाशी जाऊन पाहतात तर ितथे कोणाचाच पत्ता नाही.
6 परमेश्वराच्या करणीने अरामी लोकांना आपल्यावर घोडे, रथ, िवशाल
सेना चालून येत आहे असा भास झाला तेव्हा ते आपापसात म्हणाले,
“इस्राएलच्या राजाने िहत्ती आिण िमसरी राजांना द्रव्य देऊ करुन
आपल्यावर चाल करुन पाठवलेले िदसते.”

7 आिण अरामी लोकांनी फार उशीर व्हायच्या आत संध्याकाळीच
तेथून पळ काढला. आपले तबंू, घोडे, गाढवे सगळे जसेच्या तसेच टाकून
ते प्राणभयाने ितथून पळाले.

शत्रूच्याशत्रूच्या छावणीतछावणीत ककुुष्ठरोगीष्ठरोगी

8 शत्रूच्या छावणीजवळ आल्यावर, कोड झालेली ती चार माणसे एका
तबंूत िशरली. ितथे त्यांनी खाणे-िपणे केले. ितथले कपडे-लत्ते आिण
सोने चांदी त्यांनी उचलली. सगळ्या गोष्टी त्यांनी लपवून ठेवल्या. मग ते
दसुऱ्या तबंूत िशरले. ितथली िचजवस्तू बाहेर काढली, दसुरीकडे नेऊन
ती लपवली. 9 आिण मग ते एकमेकांना म्हणाले, “आपण करतो ते बरे
नाही. आज आपल्याजवळ चांगली बातमी असून आपण गप्प आहोत.
सकाळी उजाडे पयर्ंत जर आपण हे कुणाला सांिगतले नाही तर
आपल्याला नक्कीच शासन होईल. तेव्हा आपण आता राजवाड्यात
राहणाऱ्या लोकांना या गोष्टीची वदीर् देऊ.”

हीही ककुुष्ठग्रस्तष्ठग्रस्त माणसमाणसेे शुभवतशुभवतर्र्मानमान ददेेताततात

10 मग कोड झालेली ही माणसे आली आिण नगराच्या
रखवालदाराला हाक मारुन म्हणाली, “आम्ही अराम्यांच्या छावणीवर
गेलो होतो, पण ितथे कुणाचीच चाहूल लागली नाही. एकही माणूस ितथे
नव्हता. तबंू मात्र तसेच उभे होते आिण घोडे, गाढवे जशीच्या तशी बांधून
ठेवली होती. माणसांचा मात्र पत्ता नव्हता.”

11 तेव्हा रखवालदारांनी मोठ्याने पुकारा करुन महालातील लोकांना
ही खबर िदली. 12 रात्रीची वेळ होती, पण राजा अथंरुणावरुन उठला
आिण आपल्या कारभाऱ्यांना म्हणाला, “या अरामी सनै्याचा डाव काय
आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. आपण भुकेले आहोत हे त्यांना माहीत आहे.
म्हणून ते छावणी सोडून शेतात दडून बसले आहेत. आपण नगर सोडून
बाहेर पडलो की आपल्याला िजवंत पकडायचे आिण त्यांनी नगरात
घुसायचे असा त्यांचा मनसुबा िदसतोय.”

13 यावर एक कारभारी राजाला म्हणाला, “गावात पाच घोडे अजून
कसेबसे िजवंत आहेत. त्यांच्यावर बसून काहीजणांना ितथे जाऊन
प्रत्यक्ष पिरिस्थती पाहून येऊ द्या. गावात माणसे कशीबशी तग धरुन
आहेत, तसेच हे घोडे एवीतेवी मरणारच आहेत.”

14 तेव्हा दोन रथ जोडून काही माणसे िनघाली. राजाने त्यांना अरामी
सनै्याच्या छावणीत पाठवून प्रत्यक्ष पिरिस्थती पाहून यायला सांिगतले.

15 हे लोक अरामी सनै्याच्या मागार्वर यादेर्न नदी पयर्ंत गेले. वाटेवर
सवर्त्र कपडे आिण शस्त्रे पडलेली त्यांना आढळली. घाई घाईने पळून
जाताना अरामी लोक या वस्तूटाकून गेले होते. दतूांनी शोमरोनला परत
येऊन हे राजाला सांिगतले.

16 तेव्हा लोक अरामी छावणीकडे पळत सुटले आिण त्यांनी तेथील
मौल्यवान चीजवस्तू पळवल्या. प्रत्येकाला भरपूर वस्तू िमळाल्या
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परमेश्वर म्हणाला होता तसेच झाले. लोकांना एका शेकेलला मणभर मदैा
िंकवा दोन मण सातू सहज घेता आला.

17 आपल्या िनकटच्या कारभाऱ्याला राजाने वेशीवर द्वारपाल म्हणून
नेमले पण लोक शत्रूच्या छावणीवर अन्नासाठी तूटून पडले तेव्हा या
द्वारपालाला तुडवून पुढे गेले. त्यामुळे तो मरण पावला. अलीशा या
संदेष्ट्याकडे राजा आला होता तेव्हा त्याने जे जे सांिगतले त्या
बरहुकूमच हे घडले. 18 अलीशाने सांिगतले होते, “लोकांना मणभर मदैा
िंकवा दोन मण सातू शोमरोनच्या वेशीजवळच्या बाजार पेठेत एका
शेकेलला घेता येईल.” 19 पण या कारभाऱ्याने तेव्हा अलीशाला
सांिगतले, “परमेश्वराने आकाशाला िंखडार पाडले तरी हे होणार नाही!”
यावर अलीशा त्या कारभाऱ्याला म्हणाला, “तू हे सवर् आपल्या
डोळ्यांदेखत पाहशील पण तुला त्यातले काहीही खाता येणार नाही.”
20 त्या कारभाऱ्याच्या बाबतीत नेमके तसेच झाले. लोक वेशीपाशी
त्याला तुडवून त्याच्या अगंावरुन गेले आिण तो मेला.

अलीशाअलीशा त्यात्या शूनशूनेेमच्यामच्या बाईलाबाईला स्थलांतरस्थलांतर करायलाकरायला सांगतोसांगतो

अलीशामुळे जो मुलगा जीवंत झाला होता त्या मुलाच्या
आईशी अलीशा बोलला. अलीशा म्हणाला, “तू आपल्या
कुटंुिबयासह दसुऱ्या देशात जा. कारण परमेश्वर या प्रदेशात

दषु्काळ पाडणार आहे. आिण तो सात वषेर् चालेल.”
2 तेव्हा अलीशाच्या म्हणण्याप्रमाणे ितने केले. पिलष्ट्यांच्या देशात

ती आपल्या कुटंुिबयांसमवेत जाऊन सात वषेर् रािहली. 3 सात वषेर्
उलटल्यावर ती पिलष्ट्यांच्या देशातून परत आली.
मग ती राजाला भेटायला िनघाली. आपले घरदार आिण जमीन

आपल्याला पुन्हा परत िमळावी यासाठी ितला राजाची मदत हवी होती.
4 अलीशा संदेष्ट्याचा सेवक गेहजी याच्याशी राजा बोलत बसला

होता. राजा गेहजीला म्हणाला, “अलीशाने जी मोठमोठी कृत्ये केली ती
कृपा करुन मला सांग.”

5 अलीशाने एका मृताला पुन्हा िजवंत कसे केले यािवषयी गेहजी
राजाला सांगत असतानाच िजच्या मुलाला अलीशाने िजवंत केले होते
ती बाई राजासमोर आली. आपली जमीन आिण घर परत िमळावे
यासाठी राजाची मदत मागायला ती आली होती. गेहजी म्हणाला,
“स्वामी, हीच ती बाई आिण अलीशाने जीवदान िदले तो हाच मुलगा.”

6 राजाने त्या बाईची िवचारपूस केली आिण ती राजाशी बोलली.
राजाने मग एका कारभाऱ्याला ितच्या मदतीला िदले आिण सांिगतले,

“ितच्या मालकीचे आहे ते सवर् ितला परत द्या. तसेच, ती हा देश सोडून
गेली तेव्हापासून आतापयर्ंतचे ितच्या शेतातले उत्पन्न ितला द्या.”

बबेेनन-हदादहदाद हजाएललाहजाएलला अलीशाकडअलीशाकडेे पाठवतोपाठवतो

7 अलीशा िदिमष्क येथे गेला. आरामचा राजा बेन-हदाद तेव्हा
आजारी होता. एकाने त्याला सांिगतले, “आपल्या इथे एक संदेष्टा आला
आहे.” 8 तेव्हा बेन-हदाद हजाएलला म्हणाला, “नजराणा घेऊन त्या
संदेष्ट्याच्या भेटीला जा. मी या दखुण्यातून बरा होईन की नाही ते
परमेश्वराला िवचारायला त्याला सांग.”

9 तेव्हा हजाएल अलीशाच्या भेटीला गेला. िदिमष्कातील उत्तमोत्तम
पदाथार्चा नजराणा तो अलीशासाठी घेऊन गेला. या गोष्टी त्याने चाळीस
उंटांवर लादल्या होत्या. हजाएल अलीशाकडे जाऊन म्हणाला, “तुमचा
िशष्य अरामचा राजा बेनहदाद याने मला तुमच्याकडे पाठवले आहे. या
दखुण्यातून आराम पडेल का असे त्यांनी िवचारले आहे.”

10 तेव्हा अलीशा हजाएलला म्हणाला, “बेन-हदादला जाऊन सांग,
‘तू खात्रीने बरा होशील.’ पण तो मरणार आहे असे खर ेम्हणजे परमेश्वराने
मला सांिगतले आहे.”

अलीशाचअलीशाचेे हजाएलबद्दलहजाएलबद्दल भिवष्यकथनभिवष्यकथन

11 एवढे बोलून मग देवाच्या माणसाने, हजाएल शरिंमदा होईपयर्ंत
त्याच्याकडे टक लावून पािहले. नतंर अलीशाला रडू फुटले. 12

हजाएलने त्याला िवचारले, “तुम्ही का रडत आहात?”
अलीशाने सांिगतले, “इस्राएलवर तू अत्याचार करणार आहेस हे मला

माहीत आहे म्हणून मला वाईट वाटते. त्यांची मजबूत नगर ेतू जाळशील.

आपल्या तलवारीने त्यांची तरुण माणसे कापून काढशील. त्यांच्या
लहान मुलांना ठार करशील त्यांच्या गरोदर बायकांना िचरशील.”

13 हजाएल म्हणाला, “मी पडलो कुत्र्यासारखा क्षुद्र माणूस एक
दबुळामाणूस या मोठ्या गोष्टी मी कसल्या करणार!”
अलीशा म्हणाले, “तू अरामचा राजा होणार असे परमेश्वराने मला

वतर्वले आहे.”
14 मग हजाएल ितथून िनघाला आिण आपल्या धन्याकडे आला.

बेन-हदाद हजाएलला म्हणाला, “अलीशा तुला काय म्हणाला?”
हजाएल म्हणाला, “तुम्ही जगणार आहात असे अलीशाने मला

सांिगतले.”

हजाएलकडहजाएलकडूूनन बबेेनन-हदादचाहदादचा वधवध
15 पण दसुऱ्या िदवशी हजाएलने एक रजई घेतली आिण पाण्यात ती

िभजवली मग ती बेनहदादच्या तोंडावर टाकली. त्याने बेन-हदाद
गुदमरला आिण मरण पावला. अशा प्रकार ेहजाएल नवा राजा झाला.

यहोरामच्यायहोरामच्या कारकीदीर्चीकारकीदीर्ची सुरवातसुरवात

16 यहोशाफाटचा मुलगा यहोराम यहूदाचा राजा होता. इस्राएलचा
राजा अहाब याचा मुलगा योराम याच्या कारिकदीर्चे पाचवे वषर् चालू
असताना यहोराम इस्राएलच्या राज्यावर आला. 17 त्यावेळी यहोराम
बत्तीस वषार्चा होता. यरुशलेमवर त्याने आठ वषेर् राज्य केले. 18 पण
इस्राएलच्या इतर राजांप्रमाणेच यहोराम वागला. परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै
अशी कृत्ये त्याने केली. अहाबच्या घरचे लोक वागत तसाच तो वागला.
त्याची बायको अहाबची मुलगी होती म्हणून त्याने तसे केले. 19 पण
परमेश्वराने आपला सेवक दावीद याला वचन िदलेले असल्यामुळे
परमेश्वराने यहुद्यांचा नाश केला नाही. दावीदाच्या वंशातीलच कोणीतरी
सतत गादीवर येईल असे वचन परमेश्वराने दावीदाला िदले होते.

20 यहोरामच्या कारिकदीर्त अदोम यहूदापासून वेगळा झाला. अदोमी
लोकांनी स्वतःच राजाची िनवड केली.

21 तेव्हा यहोराम आपले सवर् रथ घेऊन साईर येथे गेला. अदोमी
सनै्याने त्याला वेढा घातला. यहोराम आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यांनी
त्यांच्यावर हल्ला चढवला आिण आपली सुटका केली. यहोरामचे लोक
पळाले आिण घरी परतले. 22 अशाप्रकार ेअदोमी यहूदांच्या सत्ते पासून
वेगळे झाले आिण अजूनही ते तसेच मुक्त आहेत.
सुमारास िलब्नानेही बडं केले आिण यहूदापासून ते मुक्त झाले.
23 यहूदाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात यहोरामने जे जे केले त्याची

नोंद आहे.
24 यहोराम मरण पावला आिण दावीद नगरात आपल्या पूवर्जांसोबत

त्याचे दफन झाले. यहोरामचा मुलगा अहज्या मग राज्य करु लागला.

अहज्याच्याअहज्याच्या कारिकदीर्चीकारिकदीर्ची सुरवातसुरवात

25 इस्राएलचा राजा अहाब याचा मुलगा योराम याच्या कारिकदीर्च्या
बाराव्या वषीर् यहोरामचा मुलगा अहज्या यहुदाचा राजा झाला. 26

त्यावेळी अहज्या बावीस वषार्चा होता. त्याने यरुशलेममध्ये एक वषर्
राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव अथल्या. इस्राएलचा राजा अम्री याची
ती मुलगी. 27 परमेश्वराने जे करु नये म्हणून सांिगतले ते ते अहज्याने
केले. तो अहाबचा जावई होता. त्यामुळे अहाबच्या घराण्यातल्या
लोकांसारखीच त्याची वागणूक होती.

हजाएलशीहजाएलशी झालझालेेल्याल्या लढाईतलढाईत योरामयोराम जखमीजखमी होतोहोतो

28 अहाबचा मुलगा योराम याच्या बरोबर अहज्या रामोथ िगलाद येथे
अरामचा राजा हजाएल याच्यावर चढाई करुन गेला. अराम्यांनी
योरामला जखमी केले. 29 तेथे झालेल्या दखुापतीतून बर ेहोण्यासाठी
म्हणून राजा योराम इस्राएलला परत गेला. इज्रेलच्या प्रदेशात तो गेला.
त्याला भेटायला यहोरामचा मुलगा अहज्या ही इज्रेलला गेला.

2 राजे 7:17 241 2 राजे 8:29
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ययेेहहूूचाचा अिभषअिभषेेकक करण्याचाकरण्याचा अलीशाचाअलीशाचा एकाएका ससंदंदेेष्ट्याच्याष्ट्याच्या मुलालामुलाला आदआदेेशश

अलीशाने, एका तरुण संदेष्ट्याला बोलावले. अलीशा त्याला
म्हणाला, “तयार हो आिण ही तेलाची कुपी बरोबर घे. रामोथ
िगलाद येथे जा. 2 तेथे पोचल्यावर िनमशीचा मुलगा

यहोशाफाट याचा मुलगा येहू याला शोधून काढ. मग आत जाऊन त्याला
त्याच्या भावांमधून उठवून आतल्या खोलीत ने. 3 त्यानतंर ही तेलाची
कुपी घेऊन त्याच्या मस्तकावर तेल ओत. तेव्हा ‘परमेश्वर म्हणतो की
इस्राएलचा राजा म्हणून मी तुला अिभषेक केला आहे,’ असे म्हण. एवढे
झाले की धावत परत ये. तेथे थांबू नकोस!”

4 तेव्हा हा तरुण संदेष्टा रामोथ िगलाद येथे आला 5 तेथे पोचल्यावर
त्याला सनै्यातील सरदार बसलेले आढळले. त्यांना तो म्हणाला,
“तुमच्यासाठी एक िनरोप आहे.”
येहू म्हणाला, “आम्ही सवर्च इथे आहोत. िनरोप नक्की कुणासाठी

आहे?”
तेव्हा तो तरुण म्हणाला, “हे सरदारा, तुझ्याशीच; माझे काम आहे.”
6 यावर येहू उठून घरात आला. त्या तरुण संदेष्ट्याने त्याच्या

मस्तकावर तेलाचा अिभषेक केला. येहूला तो म्हणाला, “इस्राएलचा
परमेश्वर देव म्हणतो, ‘इस्राएलचा पुढचा राजा म्हणून मी तुला अिभषेक
करत आहे. 7 तुमचा राजा अहाब याच्या घराण्याचा तू संहार करावास.
अशा तऱ्हेने मी माझे सेवक, संदेष्टे, परमेश्वराचे सवर् सेवक यांच्या वधाचा
सूड घेऊन ईजबेलला शासन करणार आहे. 8 म्हणजे अहाबचे घराणे
नष्ट होईल. अहाबच्या घराण्यात एकही पुरुष संतान िजवंत राहणार
नाही. मग ती इस्राएलमधील मुक्त व्यक्ती असो की गुलाम. 9 नबाटचा
मुलगा यराबाम तसेच अहीयाचा मुलगा बाशा यांच्या घराण्यासारखी
अहाबच्या घराण्याची मी गत करुन टाकीन. 10 ईजबेलला इज्रेल भागात
कुत्री खातील. ितचे दफन होणार नाही.’”
एवढे बोलून हा तरुण संदेष्टा दार उघडून पळून गेला.

ययेेहहूूलाला राजाराजा म्हणम्हणूूनन ससेेवकवक घोिषतघोिषत करतातकरतात

11 येहू पुन्हा राजाच्या सरदारांमध्ये आला. तेव्हा त्यांच्यातला
एकजण म्हणाला, “येहू, सवर् कुशल आहे ना? तो वेडा तुझ्याकडे कशाला
आला होता?”
येहू त्यांना म्हणाला, “तो माणूस आिण त्याच वेडपट बोलण ंतुम्हाला

माहीत आहेच.”
12 तेव्हा ते सवर् म्हणाले, “नाही, नाही खर काय झाल ते सांग. काय

म्हणाला तो?” तेव्हा मग तो तरुण संदेष्टा काय म्हणाला ते येहूने
सरदारांना सांिगतले. येहू म्हणाला, “तो मला म्हणाला, ‘इस्राएलचा राजा
म्हणून परमेश्वराच्या सांगण्यावरुन मी तुला अिभषेक करत आहे.’”

13 हे ऐकून मात्र त्यांनी ताबडतोब आपले अगंरखे उतरवले, येहूच्या
समोरच्या पायऱ्यांवर ते ठेवले आिण िंशग फंुकून येहू राजा झाला
असल्याची घोषणा केली.

ययेेहहूू इज्रेलइज्रेल ययेेथथेे जातोजातो

14 िनमशीचा मुलगा यहोशाफाट याचा मुलगा येहू याने योरामिवरुध्द
कट रचला.
यावेळी, अरामचा राजा हजाएल याच्यापासून रामोथ-िगलादचे संरक्षण

करण्यासाठी योराम सवर् इस्राएलांसह झटत होता. 15 राजा योरामने
हजाएलशी झंुज घेतली होती. पण अरामी लोकांनी योरामला जायबदंी
केले होते तेव्हा जखमा भरुन येण्यासाठी तो इज्रेलला गेला होता.
तेव्हा येहू त्या सगळ्या सरदारांना म्हणाला, “नवीन राजा म्हणून मला

तुमची मान्यता असेल तर ही बातमी नगरातून इज्रेलमध्ये जाऊ देऊ
नका.”

16 योराम इज्रेलमध्ये आराम करत होता. येहू रथात बसून इज्रेलला
गेला. यहूदाचा राजा अहज्या देखील तेव्हा योरामला भेटायाला इज्रेलला
आला होता.

17 इज्रेलमध्ये बुरुजावर एक पहारकेरी होता. त्याने येहूला मोठ्या
जमावािनशी येताना पािहले. तो म्हणाला, “मोठाच जमाव िदसतोय”

योरामने त्याला सांिगतले, “कोणाला तरी घोड्यावरुन त्यांच्याकडे
पाठव ते सद्भावाने येत आहेत का ते त्या स्वाराला िवचारायला सांग.”

18 तेव्हा एक सेवक घोड्यावरुन येहूला सामोरा गेला. राजा
योरामच्या वतीने त्याने येहूला िवचारले, “तुमचे येणे शांततेचे आहे ना?”
येहू त्याला म्हणाला, “शांतीशी तुला कतर्व्य नाही. असा माझ्या

मागोमाग ये.”
पहरकेऱ्याने योरामला सांिगतले, “आपला ितकडे पाठवलेला माणूस

अजून परत आलेला नाही.”
19 तेव्हा योरामने दसुऱ्या घोडेस्वाराला पाठवले, तो येहू कडे आला

आिण राजा योरामच्या वतीने सलोख्याचे अिभवादन केले.
येहू म्हणाला, “तुला सलोख्याशी काय करायचे आहे? असा माझ्या

मागोमाग ये?”
20 पहारकेऱ्याने योरामला सांिगतले, “संदेश घेऊन गेलेला दसुरा

माणूसही परत आलेला नाही. रथ चालवणारा तर वेड्यासारखा भरधाव
रथ हाकतो आहे. िनमशीचा मुलगा येहू याच्यासारखीच पध्दत आहे.”

21 योरामने मग स्वतःचा रथ तयार ठेवण्यास सांिगतले.
तेव्हा सेवकाने योरामचा रथ आणला. इस्राएलचा राजा योराम आिण

यहूदाचा राजा अहज्या या दोघांनी आपापले रथ येहूच्या िदशेने पळवले.
इज्रेलचा नाबोथ याच्या शेतात त्यांची येहूशी गाठ पडली.

22 येहूला पाहून योरामने त्याला िवचारले, “येहू तू शांततेसाठीच
आला आहेस ना?”
येहू म्हणाला, “तुझी आई ईजबेल िहचे व्यिभचार आिण चेटके चालू

असेपयर्ंत कसली आली आहे शांतता?”
23 योरामने ताबडतोब आपले घोडे वळवले आिण पळ काढण्याच्या

तयारीत तो अहज्याला म्हणाला, “अहज्या, दगा आहे.”
24 पण येहूने सवर् शक्तीिनशी धनुष्य ओढून योरामचा बरोबर दोन

बाहुचं्यामध्ये वेध घेतला. बाण योरामच्या हृदयातून आरपार गेला. योराम
रथात मरुन पडला.

25 येहूने आपल्या रथाचा सारथी िबदकर याला सांिगतले, “योरामचा
मृतदेह उचल आिण तो इज्रेलचा नाबोथ ह्याच्या शेतात फेकून दे आपण
दोघे, योरामचा बाप अहाब याच्याबरोबर बसून चाललो होतो तेव्हा हे
असे घडणार असे परमेश्वराने सांिगतले होते, ते आठवते ना? 26 परमेश्वर
म्हणाला होता, ‘नाबोथ आिण त्याची मुले यांचे रक्त काल मला िदसले,
तेंव्हा या शेतात मी अहाबला िशक्षा करीन.’ प्रत्यक्ष परमेश्वरच असे
म्हणाला. तेव्हा उचल तो मृतदेह आिण परमेश्वराच्या म्हणण्याप्रमाणे दे
टाकून त्या शेतात!”

27 यहूदाचा राजा अहज्या याने ते पािहले आिण तेथून पळ काढला.
मळ्यातल्या एका घराच्या बाजूने तो गेला. येहूने त्याचा पाठलाग केला.
येहू म्हणाला, “अहज्याचाही वध करा.”
तेव्हा येहूच्या माणसांनी अहज्याला इब्लाम जवळच्या गूरच्या

रस्त्यावर जखमी केले. तेव्हा अहज्या मिगद्दोकडे पळाला पण ितथेच
मरण पावला. 28 अहज्याच्या चाकरांनी त्याचा मृतदेह रथातून
यरुशलेम येथे आणला. त्याचे त्यांनी दावीद नगरात त्याच्या
पूवर्जांशेजारी दफन केले.

29 योरामचे इस्राएलचा राजा म्हणून अकरावे वषर् चालू असताना
अहज्या यहूदाचा राजा झाला होता.

ईजबईजबेेलचालचा िनघृणिनघृण वधवध
30 येहू इज्रेलला आला ते ईजबेलने ऐकले. ितने चांगले प्रसाधन केले,

केशभूषा केली आिण िखडकीत बसून बाहेर बघू लागली. 31 येहूने
नगरात प्रवेश केला. ईजबेल म्हणाली, “काय र ेिजम्री? त्याच्या सारखेच
तू ही आपल्या स्वामीला मारलेस!”

32 येहूने वर िखडकीकडे पाहात म्हटले, “माझ्या बाजूने कोण आहे?
बोला!”
तेव्हा िखडकीतून दोन तीन खोजांनी त्याच्याकडे पािहले. 33 येहू

त्यांना म्हणाला, “त्या ईजबेलला खाली फेका.”
तेव्हा त्या खोजांनी ईजबेलला खाली फेकून िदले. िंभतीवर आिण

घोड्यांवर ितचे रक्त उडाले. घोडे ितच्यावरुन चालून गेले. 34 येहू घरात
िशरला आिण त्याने फराळाच्या पदाथार्ंचा समाचार घेतला. मग तो
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म्हणाला, “आता त्या शािपत बाईला घ्या व ितचे दफन करा कारण ती
राजकन्या होती.”

35 लोक ितला पुरायला पुढे झाले पण त्यांना ितच्या देहाचा पत्ता
लागला नाही. फक्त तीचे िशर, पाय आिण हाताचे तळवे सापडले. 36

तेव्हा लोकांनी येऊन येहूला हे सांिगतले. येहू त्यांना म्हणाला, “आपला
सेवक एिलया ितश्बी याच्या माफर् त परमेश्वराने हेच सांिगतले होते.
एिलया म्हणाला होता. ‘इज्रेलच्या पिरसरात ईजबेलचा देह कुत्री खातील.
37 शेणखता सारखा ितचा देह इज्रेलच्या भूमीवर पडेल. लोकांना ितचे
प्रेत ओळखू येणार नाही.’”

शोमरोनच्याशोमरोनच्या वडीलधाऱ्यांनावडीलधाऱ्यांना ययेेहहूूचचेे पत्रपत्र

शोमरोनमध्ये अहाबला सत्तर मुलगे होते. शोमरोनमधील
अिधकारी आिण वडीलधारी मडंळी यांना येहूने पत्रे
पाठवली. तसेच ज्यांनी या अहाबच्या मुलांना वाढवले

त्यांनाही पाठवली. पत्रात त्याने िलिहले. 2 “हे पत्र िमळाल्यावर तुमच्या
धन्याच्या मुलांपकैी जो सगळ्यात गुणी आिण लायक मुलगा असेल
त्याची िनवड करा. रथ, घोडे इत्यादी तुमच्या जवळ आहेच. तुमचे
वास्तव्यही मजबूत शहरात आहे. तुमच्याकडे शस्त्रास्त्रे आहेत. तुम्ही
ज्या मुलाची िनवड कराल त्याला त्याच्या बापाच्या िंसहासनावर बसवा.
मग आपल्या धन्याच्या घराण्यासाठी लढा द्या.”

4 पण हे वाचून ती अिधकारी आिण वडीलधारी मडंळी फारच
घाबरली. ते सवर् म्हणाले, “योराम आिण अहज्या हे दोन राजे सुध्द
येहूला रोखू शकले नाहीत, तेव्हा आम्ही काय त्याला अडवणार?”

5 मग, अहाबच्या घराची देखभाल करणारा अिधकारी, नगरािधकारी,
वडीलधारी मडंळी आिण त्या मुलांचे पालक यांनी येहूला खालील प्रमाणे
संदेश पाठवला, “आम्ही तुझे सेवक आहोत. तू म्हणशील ते आम्ही करु.
आम्ही कोणालाच राजा करत नाही. तुला योग्य वाटेल ते कर.”

शोमरोनच्याशोमरोनच्या अिधकाऱ्यांकडअिधकाऱ्यांकडूूनन अहाबच्याअहाबच्या मुलांचीमुलांची हत्याहत्या

6 येहूने मग त्या अिधकाऱ्यांना आणखी एक पत्र पाठवले. त्यात त्याने
िलिहले, “तुमचा मला पािंठबा असेल आिण तुम्ही माझ्या आजे्ञत असाल
तर अहाबच्या मुलांचा िशरच्छेद करा. ऊद्या साधारण याच वेळेला त्यांना
माझ्याकडे आणा.”
अहाबला सत्तर मुले होती आिण नगरातील अिधकाऱ्यांकडे ती होती.

त्या अिधकाऱ्यांनी त्यांना वाढवले होते. 7 या अिधकाऱ्यांना हे पत्र
िमळाले तेव्हा त्यांनी या सवर्च्यासवर् सत्तर जणांना एकत्र आणून ठार
केले. मग त्यांची मस्तके टोपल्यांमध्ये भरली. या टोपल्या इज्रेलला
येहूकडे पाठवल्या. 8 िनरोप्याने येऊन येहूला सांिगतले, “या लोकांनी
राजपुत्रांची मंुडकी आणली आहेत.”
त्याला येहू म्हणाला, “नगराच्या वेशीजवळ त्या मंुडक्यांचे दोन ढीग

करुन सकाळपयर्ंत ितथे ठेवा.”
9 सकाळी येहू िनघाला आिण लोकांपुढे उभा राहून त्यांना म्हणाला,

“तुम्ही िनरपराध आहात. मी माझ्या धन्यािवरुध्द कट रचून त्याला ठार
केले. पण अहाबच्या या मुलांची हत्या कोणी केली? तुम्हीच त्यांना
मारलेत. 10 परमेश्वर बोलतो त्याप्रमाणेच सवर् घडते हे तुम्ही जाणून
घेतले पािहजे. अहाबच्या कुटंुबाबद्दल परमेश्वराने एलीयाकडून वदिवले
होते. आता परमेश्वराने आपण ज्या गोष्टी करु म्हणून सांिगतले होते त्या
सवर् करुन दाखवल्या आहेत.”

11 आिण येहूने इज्रेलमधल्या अहाबच्या सवर् कुटंुिबयांना ठार केले.
सवर् प्रितिष्ठत माणसे, िजवलग िमत्र याजक यांची त्याने हत्या केली.
अहाबच्या नातलगांपकैी कोणीही िजवंत रािहले नाही.

अहज्याच्याअहज्याच्या नातलगांचानातलगांचा वधवध
12 इज्रेल सोडून येहू शोमरोनला आला. वाटेत तो मेंढपाळांच्या

तळावर थांबला. मेंढपाळ लोकर कातरतात त्या िठकाणच्या एका घरात
तो गेला. 13 यहूदाचा राजा अहज्या याच्या नातेवाईकांना तो भेटला.
येहूने त्यांची चौकशी केली, “तुम्ही कोण आहात?”

ते म्हणाले, “आम्ही यहूदाचा राजा अहज्या याचे नातेवाईक. राजाची
मुले आिण राजमातेची मुले यांची िवचारपूस करायला आम्ही जात
आहोत.”

14 तेव्हा येहू आपल्या बरोबरच्या लोकांना म्हणाला, “यांना िजवंत
ताब्यात घ्या.”
तेव्हा येहूच्या लोकांनी त्यांना ताब्यात घेतले. ते सगळे िमळून

बेचाळीस होते. बेथ एकेद जवळच्या िविहरीपाशी येहूने त्या सवार्ना ठार
केले. येहूने कोणालाही िजवंत ठेवले नाही.

ययेेहहूूचीची यहोनादाबशीयहोनादाबशी भभेेटट
15 ितथून िनघाल्यावर येहूला रखेाबचा मुलगा यहोनादाब भेटला. तो

येहूला भेटायलाच िनघाला होता. येहूने त्याचे कुशल िवचारुन म्हटले,
“मी तुझा िवश्वासू िमत्र आहे, तसाच तूही आहेस ना?”
यहोनादाब म्हणाला, “होय, मी तुझा िवश्वासू िमत्र आहे.”
येहू म्हणाला, “तसे असेल तर मला तुझा हात दे.”
आिण येहूने त्याचा हात धरुन त्याला आपल्या रथात घेतले.
16 येहू यहोनादाबला म्हणाला, “चल माझ्या बरोबर. परमेश्वराबद्दल

मला िकती उत्कटता आहे ती बघ.”
तेव्हा यहोनादाब येहूबरोबर त्याच्या रथातून िनघाला. 17 शोमरोनला

पोंचल्यावर येहूने अहाबचे जे कोणी कुटंुबीय अजून िजवंत होते त्या
सवार्ना मारले. एलीयाला परमेश्वराने सांिगतले होते ते सवर् येहूने केले.

बालबाल ददेेवतवतेेच्याच्या पूजकांनापूजकांना ययेेहहूू बोलावतोबोलावतो

18 येहूने मग सवार्ंना एकत्र बोलावले. त्यांना तो म्हणाला, “अहाबने
बालची थोडी सेवा केली. पण येहू मात्र बालची बरीच सेवा करणार आहे.
19 आता बालच्या सवर् पुरोिहतांना आिण संदेष्ट्यांना बोलावून घ्या.
तसेच जे जे बालची पूजा करतात त्यांनाही बोलवा. यात कोणीही
गरैहजर असता कामा नये. बालसाठी मला मोठा यज्ञ करायचा आहे. इथे
जो येणार नाही त्याला मी ठार करीन हे नक्की”
येहूची ही सवर् बतावणी होती. त्याला बालच्या पूजकांचा संहार

करायचा होता. 20 येहू म्हणाला, “बालसाठी पिवत्र मेळ्याची तयारी
करा.” तेव्हा पुरोिहतांनी त्याची घोषणा केली. 21 येहूने मग इस्राएलभर
संदेश पाठवला. बालचे समस्त पूजक जमले. एकही मागे रािहला नाही.
बालच्या देवळात ते आल्यावर देऊळ भरुन गेले.

22 वस्त्र भांडार सांभाळणाऱ्याला येहू म्हणाला, “बालच्या या सवर्
पूजकांसाठी वस्त्रे दे.” तेव्हा त्याने सवार्ंसाठी वस्त्रे िदली.

23 मग येहू आिण रखेाबचा मुलगा यहोनादाब बालच्या देवळात
िशरले. येहू तेथे जमलेल्या बालच्या सवर् पूजकांना म्हणाला, “तुमच्यात
कोणी परमेश्वराचा सेवक नाही ना ते एकदा पाहून खात्री करुन घ्या.
बालची पूजा करणारचे सवर् इथे आहेत ना ते पाहा.” 24 यज्ञ आिण
होमापर्णे करण्यासाठी बालचे सवर् पूजक बालच्या देवळात िशरले.
बाहेर येहूने ऐशंीजणांना तयार ठेवले होते. त्यांना येहूने सांिगतले होते,

“कोणालाही आतून िनसटू द्यायचे नाही. एखादा कोणी गेलाच तर त्याला
जाऊ देणाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागेल.”

25 स्वतः यज्ञात होमबली अपर्ण केल्यावर लगेच हुजऱ्यांना आिण
सरदारांना येहूने सांिगतले, “आता, आत जा आिण बालची पूजा
करणाऱ्यांना ठार करा. कोणालाही देवळातून िजवंत बाहेर येऊ देऊ
नका.”
तेव्हा सरदारांनी धारदार तलवारींनी सवर् पूजकांना ठार केले. त्यांनी

आिण हुजऱ्यांनी बाल देवतेच्या पूजकांचे मृतदेह बाहेर टाकले ते
बालदेवळाच्या गभर्गृहात गेले 26 स्मृितस्तभं त्यांनी उखडून टाकले
आिण देऊळ जाळले. 27 बालच्या स्मृितस्तभंाचा त्यांनी चुराडा केला.
बालच्या देवळाचाही िवद्धवंस केला. त्या देवळाचे त्यांनी प्रसाधनगृह
करुन टाकले. अजूनही लोक त्याचा तसाच वापर करतात.

28 अशा प्रकार ेइस्राएलमधली बालची पूजा येहूने मोडून काढली. 29

पण नबाटचा मुलगा यराबाम याने जी पापे इस्राएलला करायला लावली
त्यापासून येहू पूणर्पणे परावृत्त झाला नाही. बेथेल आिण दान इथली
सोन्याची वासर ेत्याने उध्वस्त केली नाहीत.
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इस्राएलवरइस्राएलवर ययेेहहूूचचेे राज्यराज्य

30 परमेश्वर येहूला म्हणाला, “तू चांगली कामिगरी केलीस. माझ्या मते
जे उिचत तसेच तू वागलास. अहाबच्या कुटंुबाचा मला हव्या त्या
पध्दतीने तू िवध्वंस केलास. तेव्हा आता तुझ्या पुढच्या चार िपढ्या
इस्राएलवर राज्य करतील.”

31 पण परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन मनःपूवर्क वतर्न ठेवणे येहूला
जमले नाही. यराबामच्या ज्या दषु्कृत्यांमुळे इस्राएल पापाच्या गतेर्त गेला
ते करण्यापासून तो स्वतःला थोपवू शकला नाही.

हजाएलकडहजाएलकडूूनन इस्राएलचाइस्राएलचा पराभवपराभव

32 याचवेळी परमेश्वराने इस्राएल प्रदेशाचे लचके तोडायला सुरुवात
केली. अरामचा राजा हजाएल याने इस्राएलच्या सवर् सीमांवर पराभव
केला. 33 यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील प्रदेश त्याने िंजकला गाद, रऊबेन
आिण मनश्शे यांच्या कुटंुबांच्या ताब्यांतील प्रदेशासकट सगळा िगलाद
त्यात आला. तसेच अणोर्न खोऱ्यातील अरोएर पासून िगलाद आिण
बाशानपयर्ंतचा प्रदेश हजाएलने िंजकला.

ययेेहहूूचाचा मृत्यमृत्यूू
34 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात येहूच्या इतर

पराक्रमांची नोंद आहे. 35 येहू मरण पावला आिण आपल्या पूवर्जांना
िमळाला. लोकांनी त्याचे दफन शोमरोनमध्ये केले. येहूचा मुलगा
यहोआहाज त्यानतंर इस्राएलचा राजा झाला. 36 येहूने शोमरोन मधून
इस्राएलवर अठ्ठावीस वषेर् राज्य केले.

अथल्याअथल्या यहयहूूदामध्यदामध्येे राजाच्याराजाच्या सवसवर्र् मुलांचामुलांचा वधवध करतकरतेे

अथल्या ही अहज्याची आई. आपला मुलगा मरण पावला हे
पािहल्यावर ती उठली आिण सवर् राजघराण्याची ितने हत्या
केली.

2 यहोशेबा ही राजा योरामची मुलगी आिण अहज्याची बहीण. योवाश
हा राजाच्या अनेक मुलांपकैी एक. इतर मुलांची हत्या होत असताना
यहोशेबाने योवाशला बाजूला घेतले आिण आपल्या झोपायच्या खोलीत
लपवून ठेवले. ितने योवाश आिण त्याची दाई यांना लपवले. यहोशेबा
आिण ती दाई यांनी योवाशला अथल्याच्या तावडीतून सोडवले म्हणून
तो मारला गेला नाही.

3 योवाश आिण यहोशेबा मग परमेश्वराच्या मिंदरात लपून रािहले.
योवाश ितथे सहा वषेर् रािहला. यहूदावर अथल्याचे राज्य होते.

4 सातव्या वषीर् महायाजक यहोयादाने अिधकाऱ्यांना बोलावून घेतले.
परमेश्वराच्या मिंदरात त्या सगळ्यांना बोलावले आिण यहोयादाने
त्यांच्याशी एक करार करुन त्यांच्याकडून शपथ घेतली मग योवाश या
राजपुत्राला त्यांच्यापुढे आणले.

5 यहोयादाने त्यांना एक आज्ञा केली. तो म्हणाला, “तुम्हाला आता
मी सांगतो तसे करायचे आहे. प्रत्येक शब्बाथला तुमच्यापकैी
एकतृतीयांश लोकांनी आत यायचे. राजाचे त्याच्या घरात तुम्ही संरक्षण
करायचे. 6 दसुऱ्या एकतृतीयांश लोकांच्या गटाने सूर वेशीवर थांबायचे
आिण ितसऱ्या एकतृतीयांश गटाने पहारकेऱ्यांच्या मागे राहायचे.
योवाशच्या मागे तुमची अशी संरक्षक िंभत होईल. 7 प्रत्येक शब्बाथ
िदवसाच्या अखेरीला तुमच्यापकैी दोनतृतीयांश लोक परमेश्वराच्या
मिंदराचे रक्षण करतील आिण राजा योवाशला संरक्षण देतील. 8 राजा
योवाश िजथे िजथे जाईल ितथे ितथे सवर्वेळ तुम्ही त्याच्याबरोबर रािहले
पािहजे. तुम्ही त्याच्याभोवती कडे करावे. प्रत्येक पहारकेऱ्याच्या हातात
शस्त्र असेल आिण कोणीही आपल्या फार जवळ आल्यास तुम्ही त्याला
मारुन टाकावे.”

9 याजक यहोयाद याने ज्या ज्या आज्ञा िदल्या त्या सवार्ंचे त्या
अिधकाऱ्यांनी पालन केले. प्रत्येक अिधकाऱ्याने आपल्या माणसांना
बरोबर घेतले. एका गटाने शिनवारी राजाचे रक्षण करावयाचे होते.
आठवड्यातले इतर िदवस बाकीचे गट ते काम करणार होते. हे सवर्
लोक यहोयादाकडे गेले. 10 यहोयादाने भाले आिण ढाली

अिधकाऱ्यांच्या हवाली केल्या. दावीदाने परमेश्वराच्या मिंदरात ठेवलेली
शस्त्रे ती हीच. 11 मिंदराच्या डाव्या टोकापासून उजव्या टोकापयर्ंत हे
रखवालदार हातात आपापली शस्त्रे घेऊन उभे रािहले. ते वेदी आिण
मिंदर यांच्याभोवती तसेच राजा मिंदरात येई तेव्हा त्याच्या भोवती उभे
राहात.

12 या सवार्ंनी योवाशला बाहेर काढले. त्याला त्यांनी मुकुट घातला
आिण राजा व देव यांच्यातील करारलेख त्याला िदला. मग त्यांनी त्याला
अिभषेक केला व राजा केले मग टाळ्यां वाजवून त्यांनी “राजा िचरायु
होवो” म्हणून जयघोष केला. 13 हुजऱ्यांचा आिण लोकांचा हा गलबला
राणी अथल्याच्या कानावर गेला. तेव्हा ती परमेश्वराच्या मिंदरापाशी
गेली.

14 राजाची रीतीप्रमाणे स्तभंाजवळ उभे राहायची जी जागा ितथे
अथल्याने राजाला उभे असलेले पािहले. नेते आिण लोक कणेर् वाजवीत
आहेत हे ही ितने पािहले. लोकांना खूप आनदं झालेला आहे हे ितच्या
लक्षात आले. कण्यार्ंचा आवाज ऐकून ितने नाराजी प्रदिर्शत
करण्याकरता आपली वस्त्रे फाडली आिण ती “िफतुरी! िफतुरी!” म्हणून
ओरडू लागली.

15 हुजऱ्यांवरील अिधकाऱ्यांना याजक यहोयादाने आज्ञा िदली,
“अथल्याला मिंदराच्या आवाराबाहेर काढावे. ितच्या अनुयायांचा वध
करावा. मात्र परमेश्वराच्या मिंदरात तो करु नये.”

16 पहारकेऱ्यांनी मग ितला पकडले आिण घोडे ज्या दारातून आत
येत असत त्या दाराने ितला बाहेर काढून ितचा त्यांनी वध केला.

17 यहोयादाने नतंर परमेश्वर, राजा आिण लोक यांच्यात करार केला.
राजा आिण लोक या दोघांवरही परमेश्वराची सत्ता आहे असे त्या करारात
होते. यहोयादाने या खेरीज राजा आिण लोक यांच्यातही एक करार
केला. राजाची लोकांबाबत असलेली कतर्व्ये त्यात होती. तसेच लोकांनी
राजाचे आज्ञापालन आिण अनुयाियत्व करावे असे ही त्यात म्हटले होते.

18 या नतंर लोक बाल या देवतेच्या देवळात गेले. त्यांनी बालच्या
मूतीर्ची तसेच तेथील वेद्यांची नासधूस, मोडतोड केली. त्यांचे
तुकडेतुकडे केले बालचा याजक मत्तान याला वेद्यांसमोरच लोकांनी ठार
केले.
याजक यहोयाद याने परमेश्वराच्या मिंदरावर पहारकेरी नेमले. 19 सवर्

लोकांना घेऊन तो परमेश्वराच्या मिंदराकडून राजाच्या िनवासस्थानी
गेला. राजाचे िवशेष सुरक्षा सिैनक आिण अिधकारी राजाबरोबर होते.
त्यांच्यापाठोपाठ बाकीचे लोक गेले. राजमहालाच्या प्रवेशद्वारापयर्ंत ते
गेले. राजा योवाश मग िंसहासनावर बसला. 20 लोक आनदंात होते
आिण नगरात शांतता नांदत होती. महालाजवळच राणी अथल्या
तलवारीने मारली गेली.

21 योवाश राजा झाला तेव्हा सात वषार्ंचा होता.

योवाशच्यायोवाशच्या सत्तेचीसत्तेची सुरुवातसुरुवात

येहू इस्राएलचा राजा झाल्याच्या सातव्या वषीर् योवाश
(म्हणजेच यहोआश) याच्या सत्तेला सुरवात झाली. योवाशने
येरुशलेममध्ये चाळीस वषेर् राज्य केले. योवाशच्या आईचे

नाव िसब्या, ती बरै-शेबा इथली होती. 2 योवाशचे वतर्न परमेश्वराच्या
दृष्टीने उिचत असेच होते. त्याने आयषु्यभर परमेश्वराचे ऐकले. याजक
यहोयाद याने िशकवले तसे तो वागत होता. 3 पण उंचवट्यावरील
पुजास्थळांना त्याने धक्का लावला नाही. लोक यज्ञ करायला, धूप
जाळायला ितथे जातच रािहले.

ममंिंदरिदर ददुरुुस्तीचीरुस्तीची योवाशचीयोवाशची आज्ञाआज्ञा

4 योवाश याजकांना म्हणाला, “परमेश्वराच्या मिंदराची आिर्थक
िस्थती चांगली आहे. लोकांनी मिंदराला बरचे काही िदले आहे.
िशरगणती झाली तेव्हा लोकांनी कर भरला. केवळ इच्छेखातरही
लोकांनी पसेै िदले. तुम्ही याजकांनी आता त्या पशैाचा िविनयोग
परमेश्वराच्या मिंदराच्या दरुुस्तीसाठी करायला हवा. प्रत्येक याजकाने
आपापल्या यजमानांकडून िमळालेले पसेै या कामी वापरले पािहजेत.
परमेश्वराच्या मिंदरात काही मोडतोड झाली असेल तर या पशैातून ितची
दरुुस्ती व्हावी.”

2 राजे 10:30 244 2 राजे 12:4
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6 तरीही याजकांनी काहीही सुरु केले नाही. योवाशचे राजा म्हणून
तेिवसावे वषर् चालू होते तोपयर्त याजकांनी मिंदराची दरुुस्ती केलेली
नव्हती. 7 तेव्हा मात्र योवाशने यहोयाद आिण आणखी काही याजक
यांना बोलावणे पाठवले. त्यांना तो म्हणाला, “अजूनही तुमच्या हातून
मिंदराची दरुुस्ती का झाली नाही? आता आपापल्या लोकांकडून पसेै
घेणे आिण ते पसेै वापरणे बदं करा. त्या पशैाचा िविनयोग मिंदराच्या
दरुुस्तीसाठीच झाला पािहजे.”

8 याजकांनी लोकांकडून पसेै घेण्याचे थांबवण्याबद्दल आपली
सहमती दशर्वली खरी पण मिंदराची दरुुस्ती करायची नाही असेही
ठरिवले. 9 तेव्हा यहोयाद या याजकाने एक पेटी घेतली आिण ितच्या
झाकणाला एक भोक ठेवले. ही पेटी त्याने वेदीच्या दिक्षण बाजूला
ठेवली. लोक परमेश्वराच्या मिंदरात िशरल्याबरोबर ती पेटी दाराशीच
होती. काही याजक उंबरठ्यापाशीच असत आिण लोकांनी परमेश्वराला
वािहलेले पसेै ते उचलून या पेटीत टाकत.

10 मग लोकही मिंदरात आल्यावर पेटीतच पसेै टाकत. राजाचा
िचटणीस आिण मुख्य याजक अधून मधून येत आिण पेटीत बरचे पसेै
साठलेले िदसले की ते पसेै काढून घेत. थलै्यांमध्ये भरुन ते मोजत. 11

मग दरुुस्तीचे काम करणाऱ्या मजुरांना ते पसेै देत. त्यात सुतार होते
तसेच परमेश्वराच्या मिंदराचे काम करणार ेइतर गवंडीही होते. 12 दगड
फोडणार,े दगडाचे घडीव िचर ेबनवणार ेयांना देण्यासाठी तसेच लाकूड
िवकत घेणे दगड घडणे आिण दरुुस्तीचे इतर सामान िवकत घेण्यासाठी
हे पसेै वापरले जात.

13 लोक परमेश्वराच्या मिंदरासाठी पसेै देत. पण याजकांना ते चांदीची
उपकरणी, कातऱ्या, वाडगे, कणेर्, सोन्या-चांदीची तबके यासाठी वापरता
येत नव्हते, तर कारािगरांनाच ते पसेै िदले जात. त्या पशैाने ते मिंदराची
दरुुस्ती करत. 15 कोणीही त्या पशैाची मोजदाद केली नाही की त्या
पशैाचा िहशोब कारिगरांना िवचारला नाही इतके ते कारागीर िवश्वासू
होते.

16 आपल्याहातून घडलेल्या अपराधांचे, पापांचे पिरमाजर्न व्हावे
यासाठी अपर्णे करण्यासाठी लोक येत तेव्हा ते पसेै देत, पण हा पसैा
कारािगरांना देण्यासाठी वापरला जात नसे. तो याजकांचा होता.

योवाशयोवाश हजाएलपासूनहजाएलपासून यरुशलयरुशलेेमचमचेे रक्षणरक्षण करतोकरतो

17 हजाएल अरामचा राजा होता. तो गथवर स्वारी करुन गेला. गथचा
त्याने पाडाव केला आिण तो यरुशलेमवर चढाई करायचा िवचार करु
लागला.

18 योवाशच्या आधी त्याचे पूवर्ज यहोशाफाट, यहोराम आिण
अहज्या हे यहूदाचे राजे होते. त्यांनी परमेश्वराला बऱ्याच गोष्टी अपर्ण
केल्या होत्या. त्या मिंदरातच होत्या. योवाशनेही बरचे काही परमेश्वराला
िदले होते. योवाशने ती सवर् चीजवस्तू, घरातील तसेच मिंदरातील सोने
बाहेर काढले. या मौल्यवान गोष्टी त्याने अरामचा राजा हजाएल याला
पाठवल्या. यरुशलेमला त्यांची भेट झाली. हजाएलने त्या शहरािवरुध्द
लढाई केली नाही.

योवाशचायोवाशचा मृत्यमृत्यूू
19 यहूदाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात योवाशच्या थोर कृत्यांची

नोंद आहे.
20 योवाशच्या कारभाऱ्यांनी योवाशािवरुध्द कट केला. िशल्ला येथे

जाणाऱ्या रस्तावरील िमल्लोच्या घरात त्यांनी योवाशचा वध केला. 21

िशमाथचा मुलगा योजारवार आिण शोमरचा मुलगा यहोजाबाद हे
योवाशचे कारभारी होते. त्यांनी हे कृत्य केले.
दावीद नगरात लोकांनी योवाशला त्याच्या पूवर्जांसमवेत पुरले.

योवाशचा मुलगा अमस्या त्याच्यानतंर राज्य करु लागला.

यहोआहाजच्यायहोआहाजच्या कारिकदीर्लाकारिकदीर्ला सुरुवातसुरुवात

येहूचा मुलगा यहोआहाज शोमरोन मधून इस्राएलवर राज्य
करु लागला. अहज्याचा मुलगा योवाश यहूदात राज्यावर
आल्याला तेिवसावे वषर् चालू होते तेव्हाची ही हकीकत.

यहोआहाजने सतरा वषेर् राज्य केले.

2 परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट अशा गोष्टी यहोआहाजने केल्या. नबाटचा
मुलगा यराबाम याने इस्राएलला जी पापे करायला लावली तीच
यहोआहाजने केली, त्यात खडं पडू िदला नाही. 3 मग परमेश्वराचा
इस्राएलवर कोप झाला. अरामचा राजा हजाएल आिण हजाएलचा मुलगा
बेनहदाद यांच्या हाती परमेश्वराने इस्राएलची सत्ता सोपवली.

इस्राएलीइस्राएली लोकांवरलोकांवर परमपरमेेश्वराचीश्वराची दयादया

4 तेव्हा यहोआहाजने मदतीसाठी परमेश्वराची याचना केली. देवानेही
त्याची िवनतंी ऐकली. अरामच्या राजाने इस्राएली लोकांचा केलेला छळ
आिण इस्राएलांच्या हाल अपेष्टा परमेश्वराने पािहल्या होत्या.

5 त्यातून इस्राएलला तारण्यासाठी परमेश्वराने एक्राला पाठवले. तेव्हा
मग अराम्यांच्या हातून इस्राएलींची मुक्तता झाली आिण इस्राएली लोक
पूवीर्प्रमाणेच आपापल्या मुक्कामी परतले.

6 तरीही यराबामच्या घराण्याने जी पापे इस्राएल लोकांना करायला
लावली ती करायचे काही त्यांनी सोडले नाही.यराबामची सवर् पापाचरणे
त्यांनी चालूच ठेवली शोमरोनमध्ये अशेरा देवतेचे स्तभं त्यांनी ठेवलेच.

7 अरामच्या राजाने यहोआहाजच्या सनै्याचा पराभव केला.
सनै्यातील बहुतेक लोकांना त्याने ठार केले. फक्त पन्नास घोडेस्वार, दहा
रथ आिण दहा हजारांचे पायदळ एवढेच िशल्लक ठेवले. खळ्यातील
धान्याच्या मळणीच्या वेळी उडून जाणाऱ्या फोलकटाप्रमाणे
यहोआहाजच्या सिैनकांची अवस्था होती.

8 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात यहोआहाजने केलेली
थोर कृत्ये िलहून ठेवली आहेत. 9 पुढे यहोआहाज मरण पावला आिण
पूवर्जांसमवेत त्याचे दफन झाले. शोमरोनमध्ये लोकांनी त्याला पुरले.
त्याचा मुलगा योवाश (िंकवा यहोआश) त्याच्या जागी राज्य करु लागला.

योवाशचीयोवाशची इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा म्हणम्हणूूनन कारकीदकारकीदर्र्

10 यहोआहाजचा मुलगा योवाश शोमरोनमध्ये इस्राएलचा राजा
झाला. यहूदाचा राजा योवाश याचे ते सदितसावे वषर् होते. योवाशने
इस्राएलवर सोळा वषेर् राज्य केले. 11 परमेश्वराने जे जे करु नका म्हणून
सांिगतले ते सवर् त्याने केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याने इस्राएलला
जी पापे करायला लावली ती करण्याचे योवाशने सोडले तर नाहीच,
उलट तोही त्याच मागार्ने गेला. 12 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकात, योवाशने केलेले पराक्रम आिण यहूदाचा राजा अमस्या
याच्याशी झालेल्या लढाया यांची हकीकत आलेली आहे. 13 योवाशच्या
िनधनानतंर त्याचे आपल्या पूवर्जांशेजारी दफन झाले. यराबाम
िंसहासनावर आला आिण योवाशचे शोमरोनमध्ये इस्राएलच्या
राजांबरोबर दफन झाले.

योवाशयोवाश अलीशालाअलीशाला भभेेटतोटतो

14 अलीशा आजारी पडला. त्या आजारातच पुढे तो मरण पावला.
इस्राएलचा राजा योवाश त्याला भेटायला गेला. अलीशाबद्दल
द:ुखाितशयाने त्याला रडू आले. योवाश म्हणाला, “माझ्या बापा, माझ्या
बापा, ही इस्राएलच्या रथांची आिण घोड्यांची वेळ आहे का?”

15 अलीशा योवाशला म्हणाला, “धनुष्य आिण काही बाण घे.”
तेव्हा योवाशने धनुष्य व काही बाण घेतले 16 अलीशा मग राजाला

म्हणाला, “धनुष्यावर हात ठेव.” योवाशने त्याप्रमाणे केले. अलीशाने मग
आपले हात राजाच्या हातांवर ठेवले. 17 अलीशा त्याला म्हणाला,
“पूवेर्कडची िखडकी उघड.” योवाशने िखडकी उघडली. तेव्हा अलीशाने
त्याला बाण मारायला सांिगतले.
योवाशने बाण सोडला. अलीशा त्याला म्हणाला, “परमेश्वराचा हा

िवजयाचा तीर होय. अरामवरील िवजयाचा बाण. अफेक येथे तू
अराम्यांचा पाडाव करशील, त्यांना नेस्तनाबूत करशील.”

18 अलीशा पुढे म्हणाला, “बाण घे.” योवाशने ते घेतले. अलीशाने मग
इस्राएलच्या राजाला भूमीवर बाण मारायला सांिगतले.
योवाशने जिमनीवर तीन बाण मारले. मग तो थांबला. 19 अलीशा

संदेष्टा योवाशवर रागावला. तो त्याला म्हणाला, “तू पाच सहावेळा तरी
मारायला हवे होतेस. तरच तू अराम्यांना पुरते नेस्तनाबूत करु शकला
असतास. आता तू फक्त तीनदाच त्यांचा पराभव करशील.”

2 राजे 12:6 245 2 राजे 13:19
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अलीशाच्याअलीशाच्या कबरकबरेवेरचावरचा चमत्कारचमत्कार

20 अलीशाने देह सोडला आिण लोकांनी त्याला पुरले.
पुढे वसंतात मवाबी सनै्यातील काहीजण इस्राएलला आले.

लढाईनतंर लूट करायला ते आले होते. 21 काही इस्राएली लोक एका
मृताला पुरत असताना त्यांनी या सिैनकांना पािहले. तेव्हा त्या लोकांनी
अलीशाच्या कबरीतच तो मृतदेह टाकला आिण पळ काढला.
अलीशाच्या अस्थींना त्या देहाचा स्पशर् होताच तो मृत पुन्हा िजवंत
झाला आिण आपल्या पायावर उभा रािहला.

योवाशयोवाश अराम्यांकडअराम्यांकडूूनन इस्राएलइस्राएल नगरनगरे ेिंजकिंजकूूनन घघेेतोतो
22 यहोआहाजच्या कारिकदीर्मध्ये अरामचा राजा हजाएल याने

इस्राएलचा छळ केला होता. 23 पण परमेश्वरालाच इस्राएलची दया
आली. इस्राएलवर त्याने आपली कृपादृष्टी वळवली. अब्राहाम, इसहाक
आिण याकोब यांच्याशी त्याने केलेल्या करारामुळे त्याने हे केले.
परमेश्वराला इस्राएल लोकांचा समूळ नाश करायचा नव्हता. त्याला
त्यांना अद्याप टाकून द्यायचे नव्हते.

24 अरामचा राजा हजाएल मरण पावला. त्याच्यानतंर बेन-हदाद
राज्य करु लागला. 25 मृत्यूपूवीर् हजाएलने योवाशचे वडील यहोआहाज
ह्यांच्या कडून यधु्दात काही नगर ेहस्तगत केली होती. पण योवाशने ती
आता हजाएलचा मुलगा बेन-हदाद याच्याकडून परत िमळवली. योवाशने
बेनहदादचा तीनदा पराभव केला आिण इस्राएलची नगर ेिंजकून घेतली.

अमस्याचअमस्याचेे यहयहूूदावरदावर राज्यराज्य

योवाशचा मुलगा अमस्या यहुदाचा राजा झाला. तेव्हा
इस्राएलचा राजा यहोआहाज याचा मुलगा योवाश गादीवर
आल्याला दसुर ेवषर् होते. 2 अमस्या राज्य करु लागला

तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. अमस्याने यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर्
राज्य केले. अमस्याच्या आईचे नाव यहोअदान. ही यरुशलेमची होती.
3 परमेश्वराच्या दृष्टीने जे उिचत तेच अमस्याने केले. पण त्याबाबतीत तो
आपला पूवर्ज दावीद याच्या इतका पूणर्त्वाला गेला नाही. आपले वडील
योवाश यांनी केले तेच अमस्याने केले. 4 त्याने उंचवट्यावरील
पुजास्थळे नष्ट केली नाहीत. त्या िठकाणी अजूनही लोक यज्ञ करीत
तसेच धूप जाळीत.

5 राज्यावर त्याची चांगली पकड असतानाच, आपल्या वडीलांचे
मारकेरी असलेल्या अिधकाऱ्यांचा त्याने वध केला. 6 पण त्या
मारकेऱ्यांच्या मुलांना त्याने मारले नाही कारण मोशेच्या िनयमशास्त्रात
याबद्दलचे िनयम सांिगतलेले आहेत. मोशेच्या िनयमशास्त्रात परमेश्वराने
पुढील आज्ञा सांिगतलेली आहे: “मुलांच्या गुन्ह्या किरता आईविडलांना
मृत्यदुडं देता कामा नये. तसेच, आईविडलांनी जे केले त्याबद्दल मुलांना
मारले जाऊ नये. अपराधाचे शासन अपराध करणाऱ्यालाच व्हावे.”

7 िमठाच्या खोऱ्यात अमस्याने दहाहजार अदोम्यांना मारले. या
लढाईत सेला नगर त्याने घेतले आिण त्याचे नाव “जोकथेल” ठेवले
अजूनही ते त्याच नावाने ओळखले जाते.

अमस्याचीअमस्याची योवाशवरयोवाशवर चढाईचढाई करण्याचीकरण्याची इच्छाइच्छा

8 इस्राएलचा राजा येहू याचा मुलगा यहोआहाज त्याचा मुलगा योवाश
याच्याकडे अमस्याने संदेश पाठवला. संदेशात म्हटले होते, “ऊठ,
समोरासमोर एकमेकांना िभडून आपण लढू.”

9 तेव्हा योवाशने यहूदाचा राजा अमस्या याला उत्तर पाठवले की,
“लबानोनमधल्या काटेरी झुडुपाने लबानोनमधल्या गधंसरुच्या वृक्षाला
िनरोप पाठवला, ‘तुझ्या मुलीला माझ्या मुलाची बायको करुन घ्यायचे
आहे.’ पण लबानोनमधला एक वन्यपशू वाटेने जाताना त्या काटेरी
झुडुपाला तुडवून पुढे गेला. 10 अदोमचा तू पराभव केलास हे खर ेपण
त्या िवजयाने तू उन्मत्त झाला आहेस. पण आहेस ितथेच राहून बढाया
मार. स्वतःला संकटात लोटू नको. हे ऐकले नाहीस तर तुझा आिण
तुझ्याबरोबर यहूदाचाही पाडाव होईल.”

11 योवाशच्या या इषाऱ्याकडे अमस्याने दलुर्क्ष केले. तेव्हा यहूदातील
बेथ-शेमेश या िठकाणी इस्राएलचा राजा योवाश यहूदाचा राजा अमस्या
याच्या समोर लढाईला उभा ठाकला. 12 इस्राएलने यहूदाचा पराभव
केला. यहूदातील एकूण एक सवर् माणसांनी आपापल्या तबंूत पळ
काढला. 13 अहज्यापुत्र योवाशचा मुलगा यहूदाचा राजा अमस्या याला
इस्राएलचा राजा योवाश याने बेथशेमेश येथे अटक केले. योवाशने
अमस्याला यरुशलेम येथे आणले. तेथे पोचल्यावर यरुशलेमच्या
तटबदंीला योवाशने एफ्राईमच्या दरवाज्यापासून कोपऱ्यातील
दरवाजापयर्ंत जवळ जवळ सहाशे फुटांचे िंखडार पाडले. 14 पण
परमेश्वराच्या मिंदरातील आिण राजवाड्याच्या खिजन्यातील सोने, चांदी
आिण सवर् पात्रे योवाशने लुटली. तसेच येथील सवर् माणसांना बिंदवान
केले. मगच तो शोमरोनला परतला.

15 यहूदाचा राजा अमस्या याच्याशी झालेल्या या लढाईतील
पराक्रमाबरोबरच योवाशने केलेल्या इतर महान कृत्यांचीही नोंद
इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात केलेली आहे. 16 योवाश
मरण पावला आिण आपल्या पूवर्ंजांना जाऊन िमळाला. इस्राएलच्या
राजांशेजारी शोमरोनमध्ये त्याचे दफन झाले. योवाशनतंर त्याचा मुलगा
यराबाम गादीवर आला.

अमस्याचाअमस्याचा मृत्यमृत्यूू
17 इस्राएलचा राजा यहोआहाज याचा मुलगा योवाश याच्या

मृत्यूनतंर अमस्या पधंरा वषेर् िजवंत होता. 18 त्याने केलेल्या सवर् थोर
कृत्यांची नोंद यहूदाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात केलेली आहे.
19 अमस्यािवरुध्द यरुशलेममध्ये लोकांनी कट केला. तेव्हा अमस्या
लाखीश येथे पळाला. पण लोकांनी माणसे पाठवून त्याचा लाखीशपर्ंत
पाठलाग केला आिण त्यांनी अमस्याचा तेथे वध केला. अमस्याचा मृत्यू
20 लोकांनी अमस्याचा मृतदेह घोड्यावर लादनू परत आणला.
दावीदनगरात यरुशलेम येथे आपल्या पूजर्जांच्या समवेत त्याचे दफन
झाले.

यहयहूूदावरदावर अजऱ्याचाअजऱ्याचा अअंमंलमल
21 मग यहूदाच्या सवर् लोकांनी अजऱ्याला राजा केले. अजऱ्या तेव्हा

सोळा वषार्ंचा होता. 22 राजा अमस्याच्या िनधनानतंर त्याला त्याच्या
पूवर्जांशेजारी दफन करण्यात आले. अजऱ्याने एलाथची पुन्हा उभारणी
केली आिण एलाथ यहूदाच्या स्वाधीन केले.

ददुसुरासरा यराबामयराबाम याचीयाची इस्राएलवरइस्राएलवर सत्तासत्ता

23 इस्राएलचा राजा योवाश याचा मुलगा यराबाम शोमरोनमध्ये राज्य
करु लागला तेव्हा यहूदाचा राजा योवाश याचा मुलगा अमस्या याच्या
कारिकदीर्ंचे पधंरावे वषर् होते. यराबामने एके्क चाळीस वषेर् राज्य केले. 24

यराबामने परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली. नबाटचा मुलगा
यराबाम याने इस्राएलला जी पापे करायला लावली तीच या यराबामने
चालू ठेवली. 25 लेबो-हमाथपासून अराबाच्या समुद्रापयर्ंतची इस्राएलची
भूमी यराबामने पुन्हा संपादन केली. गथ-हेफेर मधला संदेष्टा अिमत्तयचा
मुलगा योना याला इस्राएलच्या परमेश्वराने सांिगतले त्या प्रमाणेच हे
घडले. 26 इस्राएलचे दास काय िंकवा स्वततं्र माणसे काय, सवर्च
अडचणीत आलेले आहेत, हे परमेश्वराने पािहले. यातला कोणीच
इस्राएलला वर आणण्याच्या पात्रतेचा नाही हे त्याने ओळखले 27

इस्राएलचे नाव जगाच्या पाठीवरुन पुसून टाकू असे काही परमेश्वर
म्हणाला नव्हता. तेव्हा योवाशचा मुलगा यराबाम याच्यामाफर् त परमेश्वराने
इस्राएलला तारले.

28 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात यराबामच्या
पराक्रमांची नोंद आहे. िदिमष्क आिण हमाथ त्याने इस्राएलच्या भूमीला
पुन्हा जोडले याचीही नोंद त्यात आहे. (ही नगर ेयहूदाच्या ताब्यात होती)
29 यराबाम मरण पावला आिण आपल्या पूवर्जांना जाऊन िमळाला.
यराबामचा मुलगा जखऱ्या राजा म्हणून गादीवर आला.

2 राजे 13:20 246 2 राजे 14:29
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अजऱ्याचीअजऱ्याची यहयहूूदातीलदातील कारकीदकारकीदर्र्

इस्राएलचा राजा यराबाम याच्या कारिकदीर्च्या
सत्तािवसाव्या वषीर् यहूदाचा राजा अमस्या याचा मुलगा
अजऱ्या राजा झाला. 2 तेव्हा अजऱ्या सोळा वषार्ंचा होता.

त्याने यरुशलेममध्ये बावन्र वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव यखल्या
ती यरुशलेममधली होती. 3 अजऱ्याचे वतर्न आपल्या वडीलांप्रमाणेच
परमेश्वराने सांिगतले तसे उिचत होते. आपले वडील अमस्या जसे वागले
तसाच हाही वागला. 4 परतंु उंचस्थानावरील पूजास्थळे त्याने नष्ट केली
नाहीत. त्या िठकाणी लोक यज्ञ करीत तसेच धूप जाळीत.

5 परमेश्वराच्या अवकृपेने राजा अजऱ्या याला कुष्ठरोग झाला. मरपेयर्ंत
तो त्यातून बरा झाला नाही. तेव्हा तो वेगळा राहू लागला. त्याचा मुलगा
योथाम याने राजाच्या या घराची देखभाल केली आिण तोच लोकांचा
न्यायिनवाडा करु लागला.

6 अजऱ्याने जे केले ते सवर् यहूदाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात
िलहून ठेवलेले आहे. 7 अजऱ्याचे िनधन झाले. दावीदनगरात त्याचे
पूवर्जांशेजारी दफन झाले. त्याचा मुलगा योथाम त्याच्यानतंर राज्यावर
आला.

जखऱ्याचीजखऱ्याची इस्राएलवरइस्राएलवर अल्पजीवीअल्पजीवी कारकीदकारकीदर्र्

8 यराबामचा मुलगा जखऱ्या याने इस्राएलवर शोमरोनमध्ये सहा
मिहने राज्य केले. यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या कारिकदीर्चे तेव्हा
अडितसावे वषर् होते. 9 जखऱ्याने परमेश्वराच्या दृष्टीने िनिषध्द अशी
कृत्ये केली. याबाबतीत तो आपल्या पूवर्जांप्रमाणेच वागला. नबाटचा
मुलगा यराबाम याने इस्राएलला जी पापे करायला लावली तीच याने
केली.

10 मग याबेशचा मुलगा शल्लमू याने जखऱ्यािवरुध्द कट केला.
इब्लाममध्ये त्याने जखऱ्याला ठार केले. आिण स्वतः राज्यावर आला.
11 जखऱ्याने ज्या काही इतर गोष्टी केल्या त्या इस्राएलच्या राजांचा
इितहास या पुस्तकात िलिहलेल्या आहेत. 12 अशा रीतीने परमेश्वराचा
शब्द खरा ठरला. येहूच्या चार िपढ्या इस्राएलवर राज्य करतील असे
परमेश्वराने येहूला सांिगतले होते.

शल्लशलू्लमूचीमची इस्राएलवरइस्राएलवर अल्पअल्प कारकीदकारकीदर्र्

13 याबेशाचा मुलगा शल्लमू इस्राएलचा राजा झाला तेव्हा उज्जीया
यहूदाचा राजा झाल्याला एकोणचािळसावे वषर् चालू होते. शल्लमूने
शोमरोनमध्ये एक मिहना राज्य केले.

14 गादीचा मुलगा मनहेम ितरसाहून शोमरोनमध्ये आला त्याने
शल्लमूला ठार केले. मग मनहेम स्वतः राजा झाला.

15 शल्लमूने जे केले ते सगळे, तसेच त्याने जखऱ्यािवरुध्द केलेला
कट इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात िलिहलेले आहे.

इस्राएलमध्यइस्राएलमध्येे मनहमनहेेमचमचेे राज्यअल्पराज्यअल्प

16 शल्लमूच्या मृत्यूनतंर मनहेमने ितफसाहचा तसेच त्याच्या
भोवतालच्या प्रदेशाचा पाडाव केला. लोकांनी नगराची वेस उघडायला
िवरोध केला तेव्हा त्यांनाही नेस्तनाबुत करुन त्याने गभर्वती िस्त्रयांनाही
कापून काढले.

17 यहूदाचा राजा अजऱ्या याच्या एकोणचािळसाव्या वषार्त गादीचा
मुलगा मनहेम इस्राएलवर राज्य करु लागला. मनहेमने शोमरोनमध्ये दहा
वषेर् राज्य केले. 18 मनहेमने परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली.
नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या ज्या पापांमुळे इस्राएलचा अधःपात
झाला तीच पापे मनहेमने केली.

19 अश्शूरचा राजा पूल इस्राएलवर चाल करुन आला. तेव्हा पूलने
आपल्याला पािंठबा द्यावा आिण आपले राज्य बळकट करावे या इराद्याने
मनहेमने पूलला पचंाहत्तर पौंड चांदी िदली. 20 हा पसैा उभा करायला
मनहेमने श्रीमतं आिण वजनदार लोकांवर कर बसवला. प्रत्येकाला त्याने
वीस औसं चांदी कररूपाने द्यायला लावली. मग ही रक्कम त्याने

अश्शूरच्या राजाला िदली. तेव्हा अश्शूरचा राजा परत िफरला.
इस्राएलमध्ये तो रािहला नाही.

21 मनहेमच्या पराक्रमांची नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकात आहे.

22 मनहेम मरण पावला आिण आपल्या पूवर्जांना िमळाला.
त्याच्यानतंर त्याचा मुलगा पेकह्या नवीन राजा झाला.

पपेेकह्याचीकह्याची इस्राएलवरइस्राएलवर कारकीदकारकीदर्र्

23 अजऱ्याच्या यहूदावरील राज्याच्या पन्नासाव्या वषीर् मनहेमचा
मुलगा पेकह्या शोमरोन मधून इस्राएलवर राज्य करु लागला. त्याने दोन
वषेर् राज्य केले. 24 परमेश्वराने जे करु नका म्हणून सांिगतले ते पेकह्याने
केले. नबाटचा मुलगा यराबाम याच्या ज्या पापांमुळे इस्राएलचे अधःपतन
झाले तीच पापे पेकह्याने केली.

25 रमाल्या याचा मुलगा पेकह हा पेकह्याच्या सनै्याचा सरदार होता.
पेकहने पेकह्याला मारले. शोमरोन मध्ये राजवाड्यातच त्याने हा वध
केला. वधाच्या वेळी पेकह बरोबर िगलादमधली पन्नास माणसे होती.
यानतंर पेकह राजा झाला.

26 पेकह्याच्या सवर् पराक्रमांची नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकात आहे.

पपेेकहाचीकहाची कारकीदकारकीदर्र्

27 रमाल्याचा मुलगा पेकह इस्राएलवर राज्य करु लागला तेव्हा
यहूदाचा राजा अजऱ्या याचे बावन्नावे वषर् होते. पेकहाने वीस वषेर् राज्य
केले. 28 पेकहाने परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै अशी कृत्ये केली. नबाटचा
मुलगा यराबाम याच्या पापांनी इस्राएलचा अधःपात झाला. पेकह त्याच
मागार्ने गेला.

29 अश्शूरचा राजा ितग्लथ-िपलेसर हा इस्राएलवर चाल करुन
आला. पेकह इस्राएलचा राजा होता तेव्हा हे घडले. ितग्लथ-िपलेसरने
इयोन, आबेल, बेथ माका, यानोह, केदेश, हासोर, िगलाद, गालील आिण
सवर् नफताली प्रांत घेतला. तसेच तेथील सवर् लोकांना कैद करुन
अश्शूरला नेले.

30 एला याचा मुलगा होशे याने रमाल्याचा मुलगा पेकह याच्यािवरुध्द
कट केला. होशेने पेकहला ठार केले. पेकह नतंर मग होशे राजा झाला.
उज्जीयाचा मुलगा योथाम यहूदावर राज्य करीत असल्याच्या िवसाव्या
वषीर् हे झाले.

31 पेकहने जे पराक्रम केले त्याची नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास
या पुस्तकात आहे.

योथामचयोथामचेे यहयहूूदावरदावर राज्यराज्य

32 उज्जीयाचा मुलगा योथाम यहूदावर राज्य करु लागला तेव्हा
रमाल्याचा मुलगा पेकह इस्राएलमध्ये राज्यावर आल्यावर दसुर ेवषर् चालू
होते. 33 योथाम तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये सोळा
वषेर् राज्य केले. सादोकची मुलगी यरुशा ही त्याची आई. 34 आपले
वडील उज्जीया यांच्या प्रमाणेच योथामही परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य अशी
कृत्ये करत होता. 35 पण त्यानेही उंचस्थानावरील पूजास्थळे नष्ट केली
नाहीत. लोक तेथे यज्ञ करत, धूप जाळत. परमेश्वराच्या मिंदराला
योथामने एक वरचा दरवाजा बांधला. 36 यहूदांच्या राजाचा इितहास या
पुस्तकात योथामने केलेल्या पराक्रमांची नोंद आहे.

37 अरामचा राजा रसीन आिण रमाल्याचा मुलगा पेकह यांना याच
वेळी परमेश्वराने यहूदावर चालून जायला उद्यक्त केले.

38 योथाम मरण पावला आिण आपल्या पूवर्जांशेजारी त्याचे दफन
झाले. दावीद नगर या आपल्या पूवर्जांच्या नगरात त्याला पुरले. त्याच्या
नतंर त्याचा मुलगा आहाज नवा राजा झाला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा आहाजआहाज

रमाल्याचा मुलगा पेकह इस्राएलचा राजा होता. त्याच्या
सतराव्या वषीर् योथामचा मुलगा आहाज यहूदाचा राजा
झाला. 2 आहाज तेव्हा वीस वषार्ंचा होता. त्याने

2 राजे 15:2 247 2 राजे 16:2
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यरुशलेममध्ये सोळा वषेर् राज्य केले. परमेश्वराने जी कृत्ये िनिषध्द
म्हणून सांिगतली ती त्याने केली. आपला पूवर्ज दावीद याच्यासारखे तो
परमेश्वराचे आज्ञापालन करत नसे. 3 त्याची वागणूक इस्राएलच्या
राजांसारखी होती. आपल्या मुलालाही त्याने अग्नीतून चालायला लावले.
इस्राएली आले तेव्हा परमेश्वराने ज्या लोकांना त्या प्रदेशातून
जबरदस्तीने हद्दपार केले त्यांच्यासारखी भीषण कृत्ये आहाजने केली.
4 उंचस्थानातील पुजास्थळे, टेकड्यांवर तसेच प्रत्येक िहरव्यागदर्
वृक्षाखाली त्याने यज्ञ केले, धूप जाळला.

5 अरामचा राजा रसीन आिण इस्राएलाचा राजा रमाल्याचा मुलगा
पेकह यरुशलेमवर स्वारी करुन आले. रसीन आिण पेकह यांनी
आहाजला घेरले. पण ते त्याचा पराभव करु शकले नाहीत. 6 अरामचा
राजा रसीन याने यावेळी एलाथ हा भूभाग परत िमळवला. तेथून त्याने
सवर् यहुद्यांना हुसकावून लावले. मग अरामी लोक त्यािठकाणी स्थाियक
झाले. अजूनही त्यांची ितथे वस्ती आहे.

7 अश्शूरचा राजा ितग्लथ-िपलेसर याच्याकडे आहाजने दतूामाफर् त
संदेश पाठवला की, “मी तुझा दास आहे, तुझ्या मुलासारखाच आहे.
अराम आिण इस्राएलचे राजे माझ्यावर चाल करुन आले आहेत. तेव्हा
माझ्या मदतीला ये आिण मला वाचव.” 8 आहाजने याखेरीज
परमेश्वराच्या मिंदरातले आिण राजवाड्याच्या खिजन्यातले सोनेरुपे
बाहेर काढले. ते त्याने अश्शूरच्या राजाला नजराणा म्हणून पाठवले.

9 अश्शूरच्या राजानेही आहाजच्या हाकेला प्रितसाद िदला आिण
िदिमष्कावर स्वारी केली. िदिमष्क सर करुन तेथील लोकांना त्याने कीर
येथे पकडून नेले. रसीनलाही त्याने ठार केले.

10 अश्शूरचा राजा ितग्लथ-िपलेसर याला भेटायला आहाज
िदिमष्काला गेला. तेथील वेदी त्याने पािहली. तेव्हा ितचा नमुना आिण
आराखडा त्याने उरीया या याजकाला पाठवला. 11 िदिमष्काहून
आहाजने पाठवलेल्या त्या नमुन्याबरहुकूम उरीया याजकाने वेदी
उभारली. राजा आहाज िदिमष्काहून परत येण्यापूवीर् त्याने काम पूणर्
केले.

12 राजाने िदिमष्काहून येताच वेदी पािहली. ितच्यावर यज्ञ अपर्ण
केला. 13 होमापर्ण आिण धान्यापर्णही केले. पेयापर्ण केले तसेच
शांितअपर्णाचे रक्तही वेदीवर िंशपडले.

14 आत्ताची वेदी आिण परमेश्वराचे प्राथर्नामिंदर यांच्यामध्ये
परमेश्वरासमोर जी िपतळी वेदी होती ती आहाजने ितथून हलवली आिण
आपल्या वेदीच्या उत्तरलेा आणून ठेवली. 15 मग उरीया याजकाला
त्याने आज्ञा केली, “मोठ्या वेदीवर सकाळचे होमापर्ण, संध्याकाळचे
धान्यापर्ण, देशातील सवर् लोकांचे पेयापर्ण करीत जा. तसेच होमापर्णाचे
आिण यज्ञाचे रक्त त्या वेदीवर िंशपडत जा. िपतळेची वेदी देवाला प्रश्न
िवचारण्याकरता माझ्या साठी असावी.” 16 उरीया याजकाने राजाची
आज्ञा मानून त्याप्रमाणे सवर्काही केले.

17 आहाजने मग बठैकी कापून त्याचे नक्षीदार कठडे काढून टाकले.
बठैकींची स्नान पात्रे काढून टाकली. िपतळी बलैांवरचा हौद काढून तो
खाली फरसबदंीवर ठेवला. 18 शब्बाथ िदवसासाठी मिंदराच्या आत
बांधलेली आच्छािदत जागा काढून टाकली. राजासाठी असलेले बाहेरचे
प्रवेशद्वारही आहाजने काढून टाकले. परमेश्वराच्या मिंदरातून हे सवर्
काढून त्याने अश्शूरच्या राजाला िदले.

19 यहूदाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात आहाजचे सवर् पराक्रम
िलिहलेले आहेत. 20 आहाजच्या िनधनानतंर त्याचे दावीदनगरात
पूवर्जांशेजारी दफन करण्यात आले. आहाजनतंर त्याचा मुलगा
िहज्कीया नवा राजा झाला.

होशहोशेेचचेे इस्राएलवरइस्राएलवर राज्यराज्य

एलाचा मुलगा होशे हा शोमरोनमधून इस्राएलवर राज्य करु
लागला. तेव्हा यहूदावर आहाजच्या सत्तेचे ते बारावे वषर्
होते. होशेने नऊ वषेर् राज्य केले. 2 परमेश्वराने ज्या

कृत्यांचा िनषेध केला होता तीच कृत्ये होशेने केली. पण या पूवीर्च्या
इस्राएलांच्या राजांइतकी होशेची कारकीदर् वाईट नव्हती.

3 अश्शूरचा राजा शल्मनेसर होशेवर चाल करुन आला. तेव्हा होशे
शल्मनेसरचा मांडलीक बनला. त्याला होशेने आपले रक्षण करावे म्हणून
कर िदला.

4 पण होशेचे आपल्यािवरुध्द कटकारस्थान चालू आहे हे अश्शूरच्या
या राजाच्या लक्षात आले, कारण होशेने िमसरचा राजा सो याच्याकडे
आपले दतू पाठवले होते. तसेच दरवषीर्प्रमाणे त्या वषीर् होशेने करही
भरला नव्हता. तेव्हा अश्शूरच्या राजाने त्याला अटक करुन कैदेत
टाकले.

5 मग अश्शूरचा राजा इस्राएलमधून चाल करत शोमरोनमध्ये येऊन
ठेपला. त्याने शोमरोनशी तीन वषेर् लढा िदला. 6 होशेच्या कारिकदीर्च्या
नवव्या वषीर् अश्शूरच्या राजाने शोमरोन हस्तगत केले. इस्राएल लोकांना
त्याने कैद करुन अश्शूरला नेले. त्यांना त्याने हलहा येथे तसेच
गोजानमधील हाबोर नदीजवळ आिण मेदीलोकांच्या नगरात ठेवले.

7 परमेश्वर देवाच्या इच्छेिवरुध्द इस्राएल लोकांनी पापे केली होती.
म्हणून असे घडले. िमसरचा राजा फारो याच्या जाचातून परमेश्वराने
इस्राएल लोकांची सुटका केली होती. तरी इस्राएली लोकांनी इतर
दवैतांचे भजनपूजन सुरु केले. 8 इतर लोकांचे ते अनुकरण करु लागले.
त्या लोकांना परमेश्वराने इस्राएलीखातर तेथून हुसकावून लावले होते.
िशवाय देवाऐवजी इस्राएल लोकांनी राजाची सत्ता पत्करली. 9 इस्राएल
लोकांनी परमेश्वर देवािवरुध्द ज्या गोष्टी चोरुन केल्या त्या िनिषध्द
होत्या.
लहान गावापासून मोठ्या शहरापयर्ंत सवर् िठकाणी त्यांनी

उंचस्थानावरील पुजास्थळे बांधली. 10 प्रत्येक टेकडीवर आिण
िहरव्यागार झाडाखाली त्यांनी स्मृितस्तभं आिण अशेराचे खांब उभारले.
11 या सवर् िठकाणी ते धूप जाळत. इस्राएली लोकांनी तेथे येण्याआधी
परमेश्वराने ज्या राष्ट्र ांना त्या भूमीतून घालवून िदले होते त्यांच्यासारखेच
वतर्न इस्राएल लोकांनी केले. त्या नीच कृत्यांनी परमेश्वर कु्रध्द झाला.
12 त्यांनी मूतीर्पूजा आरभंली. “ती कधीही करु नये” म्हणून परमेश्वराने
त्यांना बजावले होते.

13 इस्राएल आिण यहूदा यांना समज देण्यासाठी परमेश्वराने सवर् संदेष्टे
आिण द्रष्टे यांचा उपयोग केला. त्यांच्यामाफर् त लोकांना सांिगतले, “या
गरैकृत्यांपासून मागे िफरा. माझ्या आज्ञा आिण िनयम पाळा. तुमच्या
पूवर्जांना जे िनयम मी घालून िदले त्यांचे पालन करा. ते िनयमशास्त्र मी
माझे सेवक असलेले संदेष्टे यांच्यामाफर् त तुम्हांला सांिगतले आहे.”

14 पण लोकांनी या सांगण्याकडे दलुर्क्ष केले. आपल्या
पूवर्जांसारखाच आडमुठेपणा त्यांनी केला. त्यांच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर
ह्यावर त्यांचा िवश्वास नव्हता. 15 या लोकांनी परमेश्वराने पूवर्जांशी
केलेले करार आिण िनयम धुडकावून लावले. परमेश्वराने बजावून
सांिगतले ितकडे दलुर्क्ष केले. क्षुद्र दवैतांच्या नादी लागून त्यांनी काहीच
साधले नाही. आपल्या भोवतालच्या राष्ट्र ांचे त्यांनी अनुकरण चालवले.
परमेश्वराने इस्राएल लोकांना जे करु नका म्हणून सांिगतले होते तेच ही
राष्ट्र े करत होती.

16 परमेश्वर देवाच्या आज्ञा पाळणे इस्राएल लोकांनी अिजबातच
थांबवले. त्यांनी वासरांच्या दोन सुवणर्मूतीर् केल्या, अशेराचे खांब
उभारले, आकाशातील सवर् ताऱ्यांची आिण बालदेवतेची त्यांनी पूजा
केली. 17 आपल्या पोटच्या मुलामुलींचा अिग्नत बळी िदला. भिवष्याचे
कुतूहल शमवण्यासाठी जादटूोणा आिण मतं्रततं्र यांचा अवलबं केला.
परमेश्वराने ज्या कृत्यांचा िधक्कार केला तेच करण्यापायी स्वतःलाही
िवकले आिण परमेश्वराचा कोप ओढवून घेतला. 18 या गोष्टींनी परमेश्वर
कु्रध्द झाला आिण त्याने यहूदाचे घराणे वगळता सवर् इस्राएलांना नामशेष
करुन टाकले.

यहयहूूदादा लोकांचलोकांचेेहीही अपराधअपराध

19 पण यहूदातील लोकांनीही परमेश्वराच्या आज्ञा मानल्या नाहीत.
त्यांनी इस्राएल लोकांचा िकत्ता िगरवला.

20 परमेश्वराने सवर् इस्राएल लोकांचा िधक्कार केला. त्यांना संकटात
लोटले. इतरांकरवी त्यांचा नाश केला आिण अखेर इतरत्र हाकलून
दृष्टीआड केले. 21 दावीदाच्या घराण्यापासून परमेश्वराने इस्राएल
लोकांना तोडले. तेव्हा इस्राएल लोकांना नबाटचा मुलगा यराबामयाला
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राजा केले. यराबामने लोकांना परमेश्वरापासून आणखी दरू ओढले
यराबामने त्यांना मोठ्या पातकाचे धनी केले. 22 यराबामच्या पावलांवर
पाऊल ठेवून इस्राएल लोकांनी पापे केली. 23 परमेश्वराने त्यांना
नजरआेड करीपयर्ंत त्यांनी पापे करणे सोडले नाही. परमेश्वराने असे
होणार हे भाकीत वतर्वले होतेच. ते सांगायला त्याने संदेष्ट्यांनाही
पाठवले होते. तेव्हा इस्राएल लोकांची त्यांच्या प्रदेशातून अश्शूरमध्ये
हकालपट्टी करण्यात आली. आजतागायत ते ितथेच आहेत.

शोमरोनीशोमरोनी लोकांचीलोकांची सुरुवातसुरुवात

24 अश्शूरच्या राजाने इस्राएल लोकांना शोमरोनमधून बाहेर काढले.
त्यानतंर या राजाने बाबेल, कूथा, अव्वा, हामाथ आिण सफरवाईम येथून
लोक आणून शोमरोनमध्ये त्यांना वसवले. या लोकांनी शोमरोनचा ताबा
घेतला आिण त्या भोवतालच्या गावांमध्ये ते राहू लागले. 25 या
लोकांनी त्या प्रदेशात राहू लागल्यावर परमेश्वराचा मान राखला नाही.
तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करायला परमेश्वराने त्यांच्यावर िंसह सोडले. या
िंसहांनी काहीजणांचा बळी घेतला. 26 काही लोक अश्शूरच्या राजाला
म्हणाले, “तू ज्या लोकांना शोमरोनमध्ये आणून ठेवलेस त्यांना या
देशातील परमेश्वराचे िनयम मािहत नाहीत. म्हणून परमेश्वराने त्यांच्यावर
िंसह सोडले. या लोकांना त्या परमेश्वराच्या िनयमांचे ज्ञान नसल्यामुळे ते
लोक मारले गेले.”

27 तेव्हा अश्शूरच्या राजाने आज्ञा िदली, “शोमरोनमधून काही
याजकांना तुम्ही आणले आहे. तरी अटक करुन आणलेल्यांपकैी एका
याजकाला ितथे पाठवा. त्याला ितथे राहू द्या. तो मग लोकांना परमेश्वराचे
िनयमशास्त्र िशकवेल.”

28 तेव्हा, अश्शूरांनी शोमरोनमधून नेलेल्या याजकांपकैी एकजण
बेथेल येथे राहायला आला. त्याने लोकांना परमेश्वराचा मान कसा
राखावा ते िशकवले.

29 पण या लोकांनी स्वतःच्या दवैतांच्या मूतीर् बनवल्या आिण
शोमरोन मधील लोकांनी बांधलेल्या उंचस्थानावरील पुजास्थळामध्ये
त्या ठेवल्या. सवर्त्र त्यांनी असेच केले. 30 बाबेलमधल्या लोकांनी
सुक्कोथ बनोथ ही दवैते केली. कूथातील लोकांनी नेरगल केला.
हमाथमधील लोकांनी अशीमा केली, 31 अव्वी या लोकांनी िनभज
आिण ततार्क केले. सफरावीम लोकांनी आपले दवैत अद्रम्मेलेक आिण
अनम्मेलेक यांच्याप्रीत्यथर् आपल्या मुलांचा बळी िदला.

32 पण तरी त्यांनी परमेश्वरािवषयी आदर बाळगला. उंचस्थानातील
पुजास्थळांसाठी त्यांनी आपल्यातूनच याजक िनवडले. ितथे हे याजक
यज्ञ करीत. 33 परमेश्वरािवषयी आदर बाळगून ते आपापल्या दवैतांचीही
पूजा करीत. आपल्या पूवीर्च्या राष्ट्र ांत ते करीत तसेच इथेही करीत.

34 आजही हे लोक पूवीर्प्रमाणेच वागतात. ते परमेश्वराला मानत
नाहीत. इस्राएलांचे िनयमशास्त्र ते पाळत नाहीत. याकोबचे वंशज म्हणजे
इस्राएल यांना परमेश्वराने ज्या आज्ञा िदल्या त्या ते मानत नाहीत. 35

परमेश्वराने इस्राएल लोकांशी करार केला होता. त्यात परमेश्वर म्हणाला
होता, “इतर दवैतांची पूजा सेवा तुम्ही करता कामा नये त्यांच्यासाठी
यज्ञ करता कामा नयेत. 36 फक्त परमेश्वर देवालाच मानले पािहजे
त्यानेच तुम्हाला िमसरमधून बाहेर काढले तुमच्या रक्षणासाठी परमेश्वराने
आपले सामथ्यर् पणाला लावले. तेव्हा परमेश्वराची उपासना करा आिण
त्याच्यासाठी यज्ञ करा. 37 त्याने तुम्हाला ज्या आज्ञा, िनयम, करार,
िशकवण िलहून िदली ती तुम्ही पाळलीच पािहजे. त्या सवार्ंचे तुम्ही सवर्
वेळ पालन केले पािहजे इतर देवीदेवतांच्या नादी लागता कामा नये. 38

मी तुमच्याशी केलेल्या कराराचा िवसर पडू देऊ नका. इतर दवैतांच्या
भजनी लागू नका. 39 फक्त परमेश्वर देवालाच भजा. तरच तो तुम्हाला
सवर् संकटांतून सोडवील.”

40 पण इस्राएल लोकांनी हे ऐकले नाही. ते पूवीर्प्रमाणेच वागत
रािहले. 41 आता ती इतर राष्ट्र े परमेश्वराचा आदर ठेवतात पण स्वतःच्या
देवतांच्या मूतीर्चीही पूजा करतात. त्यांची मुले बाळे, नातवंडे आपल्या
पूवर्जांचेच अनुकरण करत रािहली. ती आजतागायत तशीच वागत
आहेत.

यहयहूूदातदात िहज्कीयािहज्कीया याच्यायाच्या कारिकदीर्चाकारिकदीर्चा प्रारप्रारंभंभ

अहाजचा मुलगा िहज्कीया हा यहूदाचा राजा झाला. एलाचा
मुलगा होशे याच्या इस्राएलवरील सत्तेचे तेव्हा ितसर ेवषर्
होते. 2 िहज्कीया पचंवीस वषार्चा असताना राज्यावर

आला आिण त्याने यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर् राज्य केले. याच्या
आईचे नाव अबी. ही जखऱ्याची मुलगी.

3 आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणेच िहज्कीयाचे वतर्नही
परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत असेच होते.

4 िहज्कीयाने उंचस्थानावरील पुजास्थळे नष्ट करुन टाकली. तसेच
स्मृितस्तभं, आिण अशेराचे खांबही पाडून टाकले. इस्राएलचे लोक तेव्हा
मोशेने केलेल्या िपतळी सापापुढे धूप जाळत असत. या िपतळी सापाला
“नहुश्तान” म्हणत. लोक याची पूजा करत म्हणून िहज्कीयाने त्याचे
तुकडे तुकडे केले.

5 इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्यावरच िहज्कीयाचा िवश्वास होता.
िहज्कीयासारखा राजा यहूदात त्याच्या आधी िंकवा नतंरही झाला नाही.
यहूदात िहज्कीया याच्या कारिकदीर्चा प्रारभं 6 त्याची परमेश्वरावर िनष्ठा
होती. त्यात त्याने खडं पडू िदला नाही. मोशेला परमेश्वराने िदलेल्या
आज्ञांचे िहज्कीयाने पालन केले. 7 परमेश्वर िहज्कीयाच्या बाजूचा होता.
त्यामुळे त्याने जे जे केले त्यात त्याला यश आले.
अश्शूरच्या राजािवरुध्द बडं करुन िहिज्कीयाने त्याचे मांडिलकत्व

नाकारले. 8 थेट गज्जा आिण त्याच्या भोवतालच्या प्रदेशापयर्ंत त्याने
पिलष्ट्यांचा पराभव केला. लहान खेड्यापासून मोठ्या नगरापयर्ंत सवर्
पिलष्टी गावे त्याने िंजकली.

अश्शूरांचाअश्शूरांचा शोमरोनलाशोमरोनला ववेेढाढा
9 अश्शूरचा राजा शल्मनेसर याने शोमरोनवर हल्ला केला. त्याच्या

सनै्याने नगराला वेढा िदला. िहज्कीयाच्या यहूदावरील सत्तेच्या चौथ्या
वषीर् (म्हणजेच एलाचा मुलगा होशे याचे इस्राएलवरच्या अिधपत्याचे
सातवे वषर् असताना) हे झाले. 10 तीन वषार्ंनी शल्मनेसरने शोमरोन
घेतले. यहूदाचा राजा िहज्कीया याच्या सहाव्या वषीर् हे झाले. (आिण
अथार्तच इस्राएलचा राजा होशे याच्या नवव्या वषीर्.)

11 अश्शूरच्या राजाने इस्राएल लोकांना कैद करुन अश्शूरला नेले.
त्यांना त्याने हलहा येथे, गोजनमधील हाबोर नदीजवळ आिण मेदी
नगरांमध्ये ठेवले. 12 इस्राएल लोकांनी त्यांच्या परमेश्वर देवाची आज्ञा
पाळली नाही, परमेश्वराच्या कराराचा भगं केला. परमेश्वराचा सेवक मोशे
याचे करार पाळले नाहीत म्हणून हे सवर् झाले. लोकांनी परमेश्वराचा
करार जुमानला नाही, त्याची िशकवण ऐकली नाही.

यहयहूूदादा घघेेण्याचीण्याची अश्शूरचीअश्शूरची तयारीतयारी

13 िहज्कीयाच्या चौदाव्या वषीर् अश्शूरचा राजा सन्हेरीब याने
यहूदातील सवर् मजबूत नगरांवर हल्ला चढवला. सवर् नगरांचा त्याने पाडाव
केला. 14 तेव्हा यहूदाचा राजा िहज्कीया याने अश्शूरच्या राजाला
लाखीश येथे िनरोप पाठवला. िनरोपात िहज्कीयाने म्हटले, “माझ्या
हातून चूक झाली आहे. तुम्हाला हवे ते द्यायला मी तयार आहे. पण
माझ्यावर हल्ला करु नये.”
यावर अश्शूरच्या राजाने यहूदाचा राजा िहज्कीया याला अकरा टन

चांदी आिण एक टन सोने अशी खडंणी मािगतली. 15 िहज्कीयाने
परमेश्वराच्या मिंदरातील आिण राजवाड्याच्या खिजन्यातील सवर् चांदी
बाहेर काढली. 16 परमेश्वराच्या मिंदराचे दरवाजे आिण खांब सोन्याच्या
पल्याने मढवले होते ते सवर् काढून िहज्कीयाने घेतले आिण हे सोने
अश्शूरच्या राजाला िदले.

अश्शूरचाअश्शूरचा राजाराजा यरुशलयरुशलेेमलामला माणसमाणसेे पाठवतोपाठवतो

17 अश्शूरच्या राजाने मोठ्या सनै्यासोबत आपले तीन महत्वाचे
सेनापती यरुशलेममध्ये राजा िहज्कीयाकडे पाठवले. तेव्हा ते लाखीश
येथून यरुशलेमला िनघाले. वरच्या तलावाच्या पाटापाशी ते उभे रािहले.
(पिरटाच्या शेताकडे जो रस्ता जातो त्या वाटेवर हा वरचा तलाव आहे,)
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18 तेथून त्यांनी राजाला िनरोप पाठवला. राजाचा खानगीकडील
कारभारी एल्यािकम (हा िहल्कीयाचा मुलगा) िचटणीस शेबना आिण
नोंदणी लेखक व आसाफचा मुलगा यवाह हे त्यांना भेटायला तेव्हा पुढे
आले.

19 तेव्हा एक सेनापती त्यांना म्हणाला, “अश्शूरचा महान राजा काय
म्हणतो ते िहज्कीयाला सांगा:
‘तू कशाचा भरवंसा धरतो आहेस? 20 तुझ्या तोंडचे शब्द पोकळ,
अथर्हीन आहेत. तू म्हणालास, “लढाईसाठी पुरशेी मसलत आिण
सामथ्यर् माझ्याजवळ आहे.” पण माझ्यापासून फुटून िनघाल्यापासून
तुला कोणाचा आधार आहे? 21 काठी म्हणून तू ज्याच्यावर रलेला
आहेस तो तर मोडका बांबू आहे. ही काठी म्हणजे िमसर. माणूस अशा
काठीवर िवसंबून रािहला तर ती मोडून पडेल हातात रुतेल आिण के्लश
देईल लोक िवश्वास ठेवतात तो िमसरचा राजा हा असा आहे. 22 तू
कदािचत् असे म्हणशील, “आम्ही परमेश्वर देवावर भरवसा ठेवतो.” पण
िहज्कीयाने परमेश्वराची उंचावरील पूजास्थळे आिण वेदी काढून टाकल्या
आिण “फक्त यरुशलेममधील वेदीपुढेच आराधना करावी असे यहूदा
आिण यरुशलेम येथील लोकांना सांिगतले हे मला माहीत आहे.”
23 ‘आता माझा स्वामी अश्शूराचा राजा याच्याशी हा करार कर.
तुझ्याकडे घोड्यांवर स्वार व्हायला माणसे असतील तर मी तुला दोन
हजार घोडे द्यायचे कबूल करतो. 24 माझ्या स्वामीच्या सवार्त किनष्ठ
सेवकाचा देखील तू पराभव करु शकणार नाहीस. रथ आिण घोडेस्वार
यांच्यासाठी तू िमसरवर अवलबंून आहेस.
25 ‘मी यरुशलेमचा संहार करायला चाल करुन आलोय तो काही
परमेश्वराचा पािंठबा असल्यािशवाय नव्हे. परमेश्वरा मला म्हणाला, “या
देशावर स्वारी करुन त्याचा पूणर् पाडाव कर.”’”

26 तेव्हा िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम, शेबना आिण यवाह हे
सेनापतीला म्हणाले, “आमच्याशी तू कृपया अरामी भाषेत बोल.
आम्हाला ती भाषा कळते. यहूदी भाषेत बोलू नको. कारण नाही तर
तटबदंीवरील लोक आपले बोलणे ऐकतील.”

27 पण रब-शाके त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराने काही मला फक्त
तुझ्याशी आिण तुझ्या राजाशी बोलायला पाठवलेले नाही तटबदंीवरील
लोकांशीही मी बोलतो आहे. तुमच्याबरोबरच त्यांनाही स्वतःचे मलमूत्र
चाटायची वेळ येणार आहे.”

28 मग रबशाके यहूदी भाषेत मोठ्याने ओरडून म्हणाला,
अश्शूरचा थोर राजा काय म्हणतो ते ऐका 29 राजाचे म्हणणे आहे,
“िहज्कीयाच्या भूलथापांना बळी पडू नका. माझ्यापासून तो तुम्हाला
वाचवू शकणार नाही.” 30 तो म्हणतो तसे परमेश्वरावर िवसंबून राहू
नका. िहज्कीया तुम्हाला सांगतो, “परमेश्वर आपल्याला वाचवील.
अश्शूरचा राजा आपल्या शहराचा पराभव करु शकणार नाही.”
31 पण िहज्कीयाचे ऐकू नका. कारण अश्शूरचा राजा म्हणतो, माझ्याशी
तह करा आिण माझ्याकडे या. तसे केलेत तर आपापल्या
द्राक्षवेलीवरची, अिंजराच्या झाडावरची फळे तुम्हाला खायला िमळतील.
स्वतःच्या िविहरीचे पाणी प्यायला िमळेल. 32 तुमच्या भूमीसारख्याच
दसुऱ्या भूमीत मी तुम्हाला घेऊन जाईपयर्ंत तुम्ही असे वागा. तरच तुम्ही
जगाल; मरणार नाही. आिण िहज्कीयाचे ऐकू नका.
तो तुमचे ह्रदयपिरवतर्न करु पाहात आहे. “परमेश्वर आपल्याला वाचवेल”
असे तो म्हणतो. 33 इतर दवैतांनी आपले देश अश्शूरच्या राजाच्या
तावडीतून सोडवले आहेत असे अजून झाले आहे काय? कधीच नाही.
34 कुठे आहेत हमाथ आिण अपर्द यांची दवैत?ं सफरवाईम, हेना, इव्वा
यांची दवैते कुठे गेले? त्यांनी शोमरोनचे माझ्यापासून रक्षण केले का?
नाही. 35 इतर राष्ट्र ांच्या दवैतांनी आपापली भूमी माझ्यापासून सुरिक्षत
ठेवली का? नाही माझ्याहातून परमेश्वर यरुशलेम वाचवणार का? नाही.

36 पण लोक गप्पच होते. ते सेनापतीला काहीही बोलले नाहीत.
कारण “त्यांनी काहीही उत्तर द्याचये नाही” अशी राजा िहज्कीयाची
त्यांना आज्ञा होती.

37 िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम (एल्याकीम राजवाड्याचा कारभारी
होता) िचटणीस शेबना आिण असाफचा मुलगा यवाह (हा नोंदी करणारा
होता.) िहज्कीयाकडे आले. शोकाकुल होऊन त्यांनी वस्त्रे फाडली होती.
अश्शूरचा सेनापती काय म्हणाला ते त्यांनी िहज्कीयाला सांिगतले.

िहज्कीयािहज्कीया यशयायशया याया भिवष्यवाद्याशीभिवष्यवाद्याशी बोलतोबोलतो

राजा िहज्कीयाने सवर् हकीकत ऐकली. द:ुख आिण उद्वेग
यांच्या भरात त्याने अगंावरची वस्त्रे फाडली आिण जाडेभरडे
कपडे घालून तो परमेश्वराच्या मिंदरात गेला.

2 कारभारी एल्याकीम, िचटणीस शेबना आिण वडीलधार ेयाजक
यांना िहज्कीयाने आमोजचा मुलगा यशया या संदेष्ट्याकडे पाठवले.
त्यांनीही द:ुख प्रदिर्शत करणार ेजाडेभरडे कपडे घातले होते. 3 ते
यशयाला म्हणाले, “िहज्कीया म्हणतो, ‘हा संकटाचा मानहानीचा िदवस
आहे. मूल जन्माला येत आहे पण आईला प्रसूतीची शक्ती नसावी तसे
झाले आहे. 4 त्या सेनापतीचा स्वामी, अश्शूराचा राजा याने त्याला
आपल्या िजवंत देवाची िंनदा करायला पाठवले होते. कदािचत् हे सवर्
आपल्या परमेश्वर देवाच्या कानावर जाईल. शत्रूचा अदंाज चुकीचा आहे
हे तो दाखवूनही देईल. तेव्हा अजून जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी प्राथर्ना
कर.’”

5 राजा िहज्कीयाचे अिधकारी यशयाकडे गेले. 6 यशया त्यांना
म्हणाला, “िहज्कीयाला हा िनरोप द्या: परमेश्वर म्हणतो, ‘माझ्या टवाळीचे
जे उद्गार अश्शूरच्या राजाच्या सेनापतींनी काढले त्याने घाबरुन जाऊ
नका. 7 मी आता त्याच्यात एका आत्म्याचा संचार करतो. एक अफवा
तो ऐकेल आिण त्यामुळे तो स्वदेशी पळून जाईल आिण आपल्या
देशातच त्याला तलवारीने मरण येईल असे मी करतो.’”

अश्शूरच्याअश्शूरच्या राजाचाराजाचा पुन्हापुन्हा िहज्कीयालािहज्कीयाला िनरोपिनरोप

8 अश्शूराचा राजा लाखीश सोडून गेल्याचे सेनापतीने ऐकले.
यहूदातील एक नगर िलब्ना याच्यािवरुध्द तो लढत असल्याचे त्या
सेनापतीला आढळले. 9 कूशाचा राजा ितऱ्हाका आपल्याशी लढायला
येत आहे अशी अफवा अश्शूरच्या राजाने ऐकली.
तेव्हा अश्शूरच्या राजाने िहज्कीयाकडे पुन्हा िनरोप घेऊन दतू

पाठवले. िनरोप असा होता. 10 यहूदाचा राजा िहज्कीयाला सांगा “तुम्ही
ज्या परमेश्वरावर िवसंबून आहात त्याच्याकडून फसगत करुन घेऊ
नका. तो म्हणतो,
‘अश्शूरचा राजा यरुशलेमचा पराभव करणार नाही.’ 11 अश्शूरच्या
राजाने इतर देशांचे काय केले ते तुम्ही ऐकलेच आहे. आम्ही ते पूणर्
धुळीला िमळवले. तेव्हा तुम्हीच तेवढे वाचणार का? नाही. 12 त्या
राष्ट्र ांच्या देवतांनी त्यांचे रक्षण केले नाही. माझ्या पुवर्जांनी त्यांची
धूळधाण केली. गोजान, हारान, रसेफ आिण तलस्सरातील एदेन हे
त्यांनी नष्ट केले. 13 हमाथ, अपार्द, सफरवाईम, हेना आिण इव्वा यांचे
राजे कुठे आहेत? त्यांचा पार धुव्वा उडाला आहे.”

िहज्कीयाचीिहज्कीयाची परमपरमेेश्वराजवळश्वराजवळ प्राथप्राथर्र्नाना

14 िहज्कीयाने जासूदांच्या हातून पत्र घेऊन ते वाचले. मग
परमेश्वराच्या मिंदरात जाऊन परमेश्वरापुढे ते उघडून ठेवले. 15

परमेश्वराची प्राथर्ना करुन िहज्कीया म्हणाला. “परमेश्वर देवा,
करुबांच्यावर राजासनी बसणारा तूच इस्राएलचा देव आहेस. पृथ्वीच्या
पाठीवरील सवर् राज्यांचा तू आिण एकमेव तूच िनयतंा आहेस. आकाश
आिण पृथ्वीचा तू िनमार्ता आहेस, 16 परमेश्वरा, माझे म्हणणे ऐक आपले
डोळे उघड आिण हे पत्र पाहा. सन्हेरीबची िजवंत परमेश्वराचा अवमान
करणारी वचने पाहा. 17 खरोखरच परमेश्वराचा अवमान करणारी वचने
पाहा. खरोखरच परमेश्वरा असे घडले आहे. अश्शूरच्या राजाने ही सवर्
राष्ट्र े नामशेष केली आहेत. 18 ितथले दवैत त्याने आगीच्या भक्ष्यस्थानी
टाकले. पण ते काही खर ेदेव नव्हते. माणसाने केलेल्या त्या लाकडाच्या
आिण दगडाच्या मूतीर् होत्या. म्हणून तर अश्शूरच्या राजाला त्या नष्ट
करता आल्या. 19 तेव्हा परमेश्वर देवा आता आम्हाला या राजापासून
वाचव. म्हणजे तूच खरा परमेश्वर आहेस हे जगातील सवर् राज्यांना
कळेल.”

20 आमोजचा मुलगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप पाठवला की,
“इस्राएलचा परमेश्वर देव असे म्हणतो: अश्शूरचा राजा सन्हेरीब याच्या
िवषयी तू केलेले गाऱ्हाणे मी ऐकले आहे.

21 “सन्हेरीबबद्दल परमेश्वराचा असा िनरोप आहे:

2 राजे 18:18 250 2 राजे 19:21
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‘सीयोनच्या (म्हणजेच यरुशलेमच्या) कुमारी कन्येने तुला तुच्छ लेखून
तुझा अपमान केला आहे.
यरुशलेम कन्या तुझी पाठ वळली की
तुझा उपहास करते.

22 पण तू कोणाचा अपमान केलास?
कोणाला कःपदाथर् लेखलेस?
तू हे कोणािवरुध्द बोललास?
इस्राएलच्या पिवत्र परमेश्वरािवरुध्द तू गेलास.
त्याच्यापेक्षा वरचढ असल्याच्या आवेशात तू असा वागलास.

23 परमेश्वराचा अवमान करायला तू दतू पाठवलेस.
तू म्हणालास, “माझे बहुसंख्य रथ घेऊन मी या उंच पवर्तावर,

लबानोनच्या अतंभार्गात आलो आहे.
त्यांचे उंच गधंसरु आिण उत्तम देवदारु मी तोडीन.
लबानोन मध्ये सवार्त उंचावर असलेल्या घनदाट अरण्यात मी

पोचलो आहे.
24 मी िविहरी खणल्या आिण नव्या नव्या िठकाणांचे पाणी प्यालो.
िमसरमधील नद्या सुकवून
तो प्रदेश मी पादाक्रांत केला.”

25 तू असे म्हणालास खरा, पण परमेश्वर काय म्हणाला ते तू ऐकले
नाहीस काय?’
पूवीर्, फार फार
पूवीर्च मी हे सवर् योजले होते
आिण आता त्याप्रमाणेच घडत आहे.
मजबूत नगर उद्ध्वस्त होऊन ितथे नुसती दगडांची रास उरली आहे,
हे तुझ्याहातून घडले ते माझ्यामुळेच.

26 तेथील लोक समथर् नव्हते.
ते घाबरलेले आिण गोंधळलेले होते.
शेतातले गवत आिण पीक सरसकट
कापले जावे तसे ते होते.
घराच्या धाब्यावरच गवत पूणर् वाढण्याआधीच
करपून जावे तशी त्यांची िस्थती होती.

27 तू कधी स्वस्थ बसतोस,
कधी लढाईवर जातोस
आिण कधी घरी परततोस,
तसेच माझ्यािवरुध्द कधी उठतोस
ते मला माहीत आहे.
28 माझ्या िवरुध्द तू उठलास,
तुझे उन्मत्त बोलणे मी ऐकले. तेव्हा,
मी आता तुझ्या नाकात वेसण घालतो
आिण तोंडात लगाम अडकवतो.
मग तुला माघार ेवळवून ज्या रस्त्याने आलास
त्याच वाटेने तुला परत िफरवतो.’”

िहज्कीयासाठीिहज्कीयासाठी परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ससंदंदेेशश
29 “मी तुझ्या साहाय्यासाठी येणार आहे याची खात्री पटावी म्हणून हे

िचन्ह देतो. या वषीर् आपोआप धान्य उगवेल ते तुम्ही खाल. दसुऱ्या वषीर्
त्याच्या िबयाणातून उगवेल ते खाल. पण ितसऱ्या वषीर् मात्र तुम्ही स्वतः
पेरणी कराल त्यातून धान्य काढा. द्राक्षाची लागवड करा आिण द्राके्ष खा.
30 यहूदाच्या घराण्यातील उरल्यासुरल्या लोकांचा वंश वाढेल. 31

कारण काही जण बचावतील. ते यरुशलेममधून बाहेर पडतील. सीयोन
डोंगरातून काहीजण येतील. परमेश्वराच्या तीव्र आवेशामुळे असे घडेल.

32 “अश्शूरच्या राजाबद्दल परमेश्वर असे म्हणतो:
‘तो या शहरात पाऊल टाकणार नाही या नगरावर तो बाण सोडणार
नाही
आपल्या ढाली तो येथे आणणार नाही.
या शहराच्या तटबदंीवर हल्ला करण्यासाठी
तो कचऱ्याचे ढीग रचणार नाही.

33 तो आल्या वाटेने परत जाईल.
या शहरात तो येणार नाही

असे परमेश्वर म्हणतो.
34 या नगराचे रक्षण करुन त्याला मी वाचवीन.
माझ्यासाठी आिण माझा सेवक दावीद याच्यासाठी मी हे करीन.’”

अश्शूरच्याअश्शूरच्या ससेेननेेचाचा ससंहंारहार
35 त्या रात्री परमेश्वराचा दतू बाहेर पडला आिण त्याने अश्शूरांच्या

छावणीतली एक लक्ष पचं्याऐशी हजार माणसे मारली. सकाळी लोक
उठून पाहतात तर सवर्त्र प्रेतांचा खच पडलेला.

36 तेव्हा अश्शूरचा राजा सन्हेरीब िननवे येथे, िजथे तो अगोदर होता
ितथे िनघून गेला. 37 एक िदवस सन्हेरीब आपले दवैत िनस्रोख याच्या
देवळात पूजा करत होता. तेव्हा त्याचीच मुले अद्रम्मेलेक आिण शरसेर
यांनी त्याला तलवारीने मारले. मग ते अराराट या देशात िनघून गेले.
सन्हेरीबच्या जागी त्याचा मुलगा एसर-हद्दोन राज्य करु लागला.

िहज्कीयािहज्कीया मरणासन्नमरणासन्न अवस्थअवस्थेेतत

याच सुमारास िहज्कीया आजारी पडून जवळ जवळ
मृत्यशुय्येवरच होता. आमोजचा मुलगा यशया हा संदेष्टा
त्याच्याकडे गेला. तो िहज्कीयाला म्हणाला, “परमेश्वराचे

म्हणणे आहे, ‘तू आता घराच्या कारभाराची िनरवािनरव करावीस कारण
तू फार काळ जगणार नाहीस तुझा मृत्यू समीप आला आहे.’”

2 तेव्हा िहज्कीयाने आपले तोंड िंभतीकडे वळवले. परमेश्वराची
प्राथर्ना करुन तो म्हणाला,3 “परमेश्वरा, मी तुझी मनःपूवर्क सेवा केली
आहे हे लक्षात असू दे. तुझ्या दृष्टीने जे उिचत तेच मी केले.” एवढे बोलून
तो ओक्साबोक्शी रडला.

4 यशया मधला चौक ओलांडून जाण्यापूवीर्च पुन्हा त्याला परमेश्वराचे
शब्द ऐकू आले. परमेश्वर म्हणाला, 5 “पुन्हा मागे िफर आिण माझ्या
प्रजेचा नेता िहज्कीया याच्याशी बोल. त्याला म्हणावे, ‘तुझा पूवर्ज दावीद
याचा परमेश्वर देव म्हणतो: तू करुणा भाकलीस ती मी ऐकली आिण तुझे
अश्रू पािहले. तेव्हा मी तुला बर ेकरतो ितसऱ्या िदवशी तू परमेश्वराचे
मिंदर चढून जाशील. 6 तुला मी आणखी पधंरा वषर् आयषु्य िदले आहे.
अश्शूरच्या राजाच्या हातून तुझी आिण या नगराची मी सोडवणूक करीन.
या नगराचे मी रक्षण करीन स्वतःसाठी तसेच माझा सेवक दावीद याला
मी िदलेल्या वचनासाठी मी हे करीन.’”

7 मग यशया म्हणाला, “अजंीराचे िमश्रण करुन ते याच्या दखुऱ्या
भागावर लावा.”
तेव्हा त्यांनी अजंीरांचे िमश्रण करुन िहज्कीयाच्या दखुऱ्या भागावर

त्याचा लेप िदला. तेव्हा िहज्कीया बरा झाला.
8 िहज्कीया यशयाला म्हणाला, “परमेश्वराच्या कृपेने माझ्या प्रकृतीला

उतार पडेल आिण ितसऱ्या िदवशी मी परमेश्वराचे मिंदर चढू शकेन
याबद्दल काही खूण देता येईल का?”

9 यशया म्हणाला, “तुला काय हवे बोल. सावली दहा पावले पुढे
जाऊ दे की मागे येऊ दे? परमेश्वराने तुझ्या बाबतीत जे घडेल असे
कबूल केले आहे त्याची ही खूण आहे.”

10 िहज्कीया म्हणाला, “सावली दहा पावले पुढे जाणे स्वाभािवक
आहे. तेव्हा तसं नको, ती दहा पावले मागे यावी.”

11 मग यशयाने परमेश्वराची प्राथर्ना केली आिण परमेश्वराने सावली
दहा पावले मागे घेतली. िजथून ती पुढे गेली होती ितथेच ती पूवर्वत
आली.

िहज्कीयािहज्कीया आिणआिण बाबबाबेेलचलचेे लोकलोक

12 यावेळी बलदानचा मुलगा बरोदख-बलदान हा बाबेलचा राजा
होता. त्याने िहज्कीयाकडे संदेश आिण भेटवस्तू पाठवल्या. िहज्कीया
आजारी असल्याचे ऐकून त्याने हे पाऊल उचलले. 13 िहज्कीयाने
त्याच्याकडून आलेल्या माणसांचे आगतस्वागत केले. त्यांना आपल्या
घरातील सवर् मौल्यवान वस्तु दाखवल्या. सोने, चांदी, मसाल्याचे पदाथर्,
िंकमती अत्तर,े शस्त्रास्त्रे असा आपला सवर् खिजना त्यांना दाखवला.
आपल्या घरातील आिण राज्यातील कोणतीही गोष्ट त्याने त्यांना
दाखवायची िशल्लक ठेवली नाही.

2 राजे 19:22 251 2 राजे 20:13



21

22

14 तेव्हा यशया संदेष्ट राजाकडे येऊन म्हणाला, “हे लोक कोण?
त्यांचे काय म्हणणे आहे?”
िहज्कीया म्हणाला, “हे फार लांबच्या प्रांतातून बाबेलमधून आले

आहेत.”
15 यशयाने िवचारले, “त्यांनी या घरातले काय काय पािहले?”
िहज्कीयाने सांिगतले, “त्यांनी सगळेच पािहले. माझे सगळे भांडार मी

त्यांच्यापुढे उघडे केले.”
16 तेव्हा यशया म्हणाला, “आता परमेश्वराचा हा िनरोप ऐक. 17

तुझ्या घरातील सवर् चीजवस्तू आिण तुझ्या पूवर्जांनी जमवलेले सवर् धन
आत्ता बाबेलला नेण्यात येईल. ती वेळ आता येऊन ठेपली आहे. काही
म्हणता काही मागे उरणार नाही. ही परमेश्वराची वाणी आहे. 18 बाबेलचे
लोक तुझ्या मुलांना घेऊन जातील. ती मुले बाबेलच्या राजवाड्यात
खोजे बनून राहतील.”

19 तेव्हा िहज्कीया यशायाला म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे योग्यच
आहे.” तो पुढे म्हणाला, “िनदान माझ्या कारिकदीर्त तरी शांतता लाभेल
ना?”

20 शहराला पाणीपुरवठा करणारी तळी आिण कालवे यांच्यासकट
िहज्कीयाने जी कामिगरी बजावली ितची नोंद यहूदाच्या राजांचा
इितहास या पुस्तकात आहे. 21 िहज्कीया िनधन पावला आिण त्याचा
पूवर्जांशेजारी त्याचे दफन झाले. त्याचा मुलगा मनश्शे गादीवर आला.

मनश्शमनश्शेेचीची यहयहूूदावरीलदावरील कलकलंिंकतिकत कारकीदकारकीदर्र्

मनश्शे राज्य करु लागला तेव्हा तो बारा वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेमवर पचंावन्न वषेर्, राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
हेफसीबा.

2 परमेश्वराने जे करु नका म्हणून सांिगतले तेच त्याने केले. इतर राष्ट्र े
करत तसे अमगंळ आचरण मनश्शेने केले (आिण इस्राएली आले
त्यावेळी याच राष्ट्र ांना परमेश्वराने तेथून हुसकून लावले होते.) 3

िहज्कीयाने नष्ट केलेली उंचस्थानावरील पुजास्थळे मनश्शेने पुन्हा
बांधली तसेच त्याने बालदेवतेसाठी वेदी बांधली आिण इस्राएलचा राजा
अहाब याच्याप्रमाणे अशेरा देवीचे स्तभं उभारले. मनश्शे नक्षत्रांची पूजाही
करत असे. 4 परमेश्वराच्या मिंदरात त्याने इतर देवतांच्या पूजेसाठी वेद्या
बांधल्या. (आपल्या नावाप्रीत्यथर् परमेश्वराने हे मिंदर केले होते.) 5 या
खेरीज या मिंदराच्या दोन्ही चौकांत मनश्शेने आकाशातील नक्षत्रांसाठी
वेद्या बांधल्या. 6 आपल्या मुलाचाच बळी देऊन मनश्शेने त्याला वेदीवर
जाळले. जादटूोणा, मतं्रततं्र, भुतखेंत ंयांच्यामाफर् त भिवष्य जाणून
घ्यायचा मनश्शेला नाद होता.
परमेश्वराने जे जे गरै म्हणून सांिगतले ते ते मनश्शे करत गेला. त्याने

परमेश्वराचा कोप झाला. 7 मनश्शेने अशेराचा कोरीव पुतळा करुन तो
मिंदरात ठेवला. या मिंदरािवषयी दावीद आिण दावीदचा मुलगा शलमोन
यांना परमेश्वर म्हणाला होता, “इस्राएलमधील सवर् नगरांमधून मी
यरुशलेमची िनवड केली आहे. यरुशलेममधील मिंदरात मी माझे नाव
कायमचे ठेवीन. 8 इस्राएल लोकांना या भूमीतून बाहेर पडावे लागू नये
याची मी दक्षता घेईन. माझ्या सवर् आज्ञा तसेच मोशेची िशकवण त्यांनी
ततंोततं पाळली तर त्यांची इथेच या भूमीत वसती राहील.” 9 पण
लोकांनी परमेश्वराचे ऐकले नाही. इस्राएल लोक इथे येण्यापूवीर्
कनानमधील राष्ट्र ांनी जी वाईट वतर्णूक केली त्यापेक्षाही मनश्शेचे वतर्न
िंनद्य होते. इस्राएल लोक या भूमीत आले तेव्हा त्या राष्ट्र ांना परमेश्वराने
नष्ट केले होते.

10 तेव्हा परमेश्वराने आपल्या सेवक संदेष्ट्यांना हे सांगायला
सांिगतले, 11 “यहूद्यांचा राजा मनश्शे याने अत्यतं िंनद्य कृत्ये केली
आहेत. त्याच्या आधीच्या अमोऱ्यांपेक्षाही याचे वागणे भयकंर आहे.
त्याच्या त्या मूतीर्मुळे त्याने यहूदालाही पाप करायला लावले आहे. 12

तेव्हा इस्राएलचा परमेश्वर म्हणतो, ‘यरुशलेम आिण यहूदा यांना मी आता
अशा संकटाच्या खाईत लोटीन की ते ऐकूनच लोकांना धक्का बसेल. 13

शोमरोनचे मापनसूत्र आिण अहाबच्या घराण्याचा ओळंबा मी
यरुशलेमवर धरीन. थाळी घासूनपुसून पालथी करुन ठेवावी तशी मी
यरुशलेमची गत करीन. 14 त्यातूनही काहीजण बचावतील. पण त्यांना
मी तसेच सोडीन. त्यांना मी त्यांच्या शत्रूच्या ताब्यात देईन. ते त्यांना

यधु्दातील लुटीप्रमाणे कैदी करुन नेतील. 15 मी जे जे करु नका म्हणून
बजावले ते ते त्यांनी केले त्याचे हे फळ होय. यांचे पूवर्ज िमसरमधून
बाहेर पडले त्या िदवसापासूनच यांनी मला संताप आणला आहे. 16

िशवाय मनश्शेने अनेक िनरपराध्यांची हत्या केली. संपूणर् यरुशलेम त्याने
रक्तलांिछत केले. यहूद्यांना त्याने जी पापे करायला लावली ती वेगळीच.
परमेश्वराने जे करु नका म्हणून सांिगतले ते मनश्शेने यहूदाला करायला
लावले.’”

17 मनश्शेची पापे आिण इतर कृत्ये यहूदाच्या राजांचा इितहास या
पुस्तकांत िलिहलेली आहेत. 18 मनश्शे मरण पावला आिण त्याचे
आपल्या पूवर्जांच्या शेजारी दफन झाले. आपल्या घराच्या बगीच्यात
त्याला पुरले. या बागेचे नाव “उज्जाची बाग” त्याच्या जागी त्याचा मुलगा
आमोन राज्य करु लागला.

आमोनचीआमोनची छोटीछोटी कारकीदकारकीदर्र्

19 आमोन राज्य करु लागला तेव्हा बावीस वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेमवर दोन वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव मशुल्लेमेथ ही यटबा
येथील हारुस याची मुलगी.

20 आपले वडील मनश्शे यांच्याप्रमाणेच आमोननेही परमेश्वराच्या
दृष्टीने गरै कृत्ये केली. 21 तो आपल्या वडीलांसारखाच होता. वडीलांनी
ज्या देवतांची पूजाअचार् केली त्यांचीच पूजा आमोननेही आरभंली. 22

आपल्या पूवर्जांचा परमेश्वर देव याचा मागर् त्याने सोडला आिण
परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द वागला.

23 आमोनच्या सेवकांनी त्याच्यािवरुध्द कट करुन त्याच्या घरातच
त्याला ठार केले. 24 आिण ज्यांनी आमोनशी िफतुरी केली त्या
सेवकांना देशातील लोकांनी िजवे मारले. मग आमोनचा मुलगा योशीया
याला लोकांनी राजा केले.

25 आमोनने जी इतर कृत्ये केली ती सवर् यहूदाच्या राजांचा इितहास
या पुस्तकात िलहून ठेवलेली आहेत. 26 उज्जाच्या बागेत आमोनचे
दफन करण्यात आले. आमोनचा मुलगा योशीया राजा झाला.

योशीयाचयोशीयाचेे यहयहूूदावरदावर राज्यराज्य

योशीया राज्य करु लागला तेव्हा आठ वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये एकतीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे नाव
यदीदा. ती बसकथमधील अदाया याची मुलगी. 2 योशोयाचे

वतर्न परमेश्वराला पटेल असेच होते. आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणे
तो चालला. परमेश्वराच्या िशकवणकुी प्रमाणेच वागला. देवाला जसे
पािहजे तेच त्याने केले.

ममंिंदराच्यािदराच्या ददुरुुस्तीचारुस्तीचा आदआदेेशश

3 मशुल्लामचा मुलगा असल्या याचा मुलगा शाफान िचटणीस याला
योशीया राजाने आपल्या कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर् परमेश्वराच्या
मिंदरात पाठवले आिण सांिगतले. मिंदराच्या दरुुस्तीचा आदेश, 4 “ितथे
तू महायाजक िहल्कीया याच्याकडे जा. द्वारपालांनी लोकांकडून गोळा
केलेले पसेै या याजकाकडे जमा व्हायला हवेत. हा परमेश्वराच्या मिंदरात
जमा झालेला पसैा आहे. 5 परमेश्वराच्या मिंदराच्या कामावर देखेरख
करणाऱ्यांना याजकांनी यातील पसेै द्यावेत. मिंदराची दरुुस्ती करणाऱ्या
कारािगरांना देण्यासाठी या पशैाचा िविनयोग व्हावा. 6 सुतार, गवंडी,
पाथरवट यांना तसेच लाकूड घेणे, िचर ेघडवणे यासाठी पसेै द्यावेत. 7

िदलेल्या पशैाचा िहशेब मागू नये कारण ही मडंळी िवश्वसनीय आहे.”

ममंिंदरातिदरात िनयमशास्त्राचिनयमशास्त्राचेे पुस्तकपुस्तक

8 महायाजक िचटणीस शाफान याला म्हणाला, “मला परमेश्वराच्या
मिंदरात िनयमशास्त्राचे पुस्तक सापडले आहे.” मग ते पुस्तक याजक
िहल्कीयाने शाफानला िदले. शाफानने ते वाचले.

9 शाफानने परत येऊन राजाला सवर् वतर्मान सांिगतले. तो म्हणाला,
“तुझ्या सेवकांनी मिंदरातील सवर् पसैा एकत्र करुन तो परमेश्वराच्या
मिंदराच्या कामावर देखरखे करणाऱ्यांना त्यांनी िदला आहे.” 10 पुढे
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शाफान राजाला म्हणाला, “याजक िहल्कीया याने हे पुस्तकही मला
िदले.” शाफानने ते राजाला वाचून दाखवले.

11 िनयमशास्त्रातील वचने ऐकून राजाने अतीव द:ुख प्रदिर्शत
करण्यासाठी आपली वस्त्रे फाडली. 12 मग त्याने याजक िहल्कीया,
शाफानचा मुलगा अहीकाम, िमखायाचा मुलगा अखबोर, शाफान
िचटणीस आिण सेवक असाया यांना आज्ञा केली की, 13 “आता
जाऊन परमेश्वराचा कौल घ्या. मी, आपले लोक आिण सवर् यहूदा यांच्या
वतीने त्याला या पुस्तकातील वचनांिवषयी िवचारा. परमेश्वराचा
आपल्यावर कोप झाला आहे. कारण आपल्या पूवर्ंजांनी या पुस्तकातील
वचनांचा भगं केला आहे. आपल्यासाठी िलहून ठेवलेल्या सवर् गोष्टी
त्यांनी आचरणात आणल्या नाहीत.”

योशीयायोशीया आिणआिण ससंदंदेेष्टष्ट्र्र ीी हहुुल्दाल्दा

14 मग िहल्कीया याजक, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया हे
सवर् हुल्दा या संदेष्ट्र ीकडे गेले. हरहसचा मुलगा ितकवा याचा मुलगा
शल्लमू याची ती बायको. शल्लमू याजकांच्या कपड्यांचे खाते सांभाळी,
हुल्दा यरुशलेममध्ये दसुऱ्या भागात राहात होती. हे सवर्जण ितच्याकडे
गेले आिण ितच्याशी बोलले.

15 तेव्हा हुल्दा त्यांना म्हणाली, “इस्राएलचा देव परमेश्वर म्हणतो:
तुम्हाला माझ्याकडे ज्याने पाठवले त्याला सांगा: 16 ‘परमेश्वराचे म्हणणे
आहे की, हा प्रदेश आिण तेथे राहणार ेलोक यांच्यावर आता मी अिरष्ट
आणणार आहे. यहूदाच्या राजाने त्या पुस्तकात वाचली तीच संकटे
येतील. 17 यहूदाच्या लोकांनी माझा त्याग केला. इतर दवैतांपुढे त्यांनी
धूप जाळला. त्यांनी मला संताप आणला. त्यांनी अनेक मूतीर्ंही केल्या.
म्हणून या प्रदेशावर माझा राग आहे. न िवझवता येणाऱ्या अिग्नसारखा
माझा संताप असेल.’

18 “यहूदाचा राजा योशीया याने तुम्हाला परमेश्वराचा कौल घ्यायला
पाठवले. योशीयाला हे सांगा: ‘इस्राएलाचा देव परमेश्वराची वचने तू
ऐकलीस. हा प्रदेश आिण येथील लोक यांच्यािवषयी मी सांिगतले ते
ऐकलेस. तू मृद ूमनाचा आहेस. या गोष्टी ऐकून तुला द:ुख झाले.
यरुशलेमवर अिरष्ट येईल असे मी म्हणालो तेव्हा शोकाने तू वस्त्रे
फाडलीस आिण रडलास. म्हणून मीही तुझे ऐकले आहे.’ हे परमेश्वराचे
शब्द आहेत. 20 ‘मी तुझी तुझ्या पूवर्जांशी भेट करुन देईन. तुला मरण
येईल आिण तू सुखाने कबरीत पडशील. यरुशलेमवर येणार ेअिरष्ट तुला
आपल्या डोळ्यांनी पाहावे लागणार नाही.’”
मग याजक िहल्कीया, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया यांनी हा

संदेश राजाला सांिगतला.

लोकलोक िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र ऐकतातऐकतात

राजा योशीया याने यहूदा आिण यरुशलेम येथील सवर्
विडलधाऱ्यांना िनरोप पाठवून बोलावून घेतले. 2 मग राजा
परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. त्याच्या मागोमाग यहूदा आिण

यरुशलेम येथे राहणार ेलोकही गेले. अगदी सामान्य माणसापासून
याजक, संदेष्टे यांच्यासारख्या महत्वाच्या व्यक्तींपयर्ंत झाडून सवर्जण
राजाच्या बरोबर गेले. मग राजाने परमेश्वराच्या मिंदरात सापडलेले
कराराचे पुस्तक काढून त्यातील सवर् वचने सगळ्यांना ऐकू जातील अशी
वाचली.

3 स्तभंाजवळ उभे राहून राजाने परमेश्वराशी करार केला. त्याने
परमेश्वराची सवर् वचने, करार, िनयम पाळायचे कबूल केले. पुस्तकात
िलिहलेले सवर् मनोभावे पाळायचे त्याने आश्वासन िदले. राजाने केलेल्या
या कराराला पािंठबा दशिर्वण्यासाठी सवर्जण उठून उभे रािहले.

4 मग बालदवैत, अशेरा, नक्षत्रे यांच्या पूजेसाठी केलेली सवर् पात्रे
परमेश्वराच्या मिंदरातून बाहेर काढण्यात यावीत अशी आज्ञा राजाने
िहल्कीया, इतर याजक आिण द्वारपाल यांना िदली. मग त्याने ती
यरुशलेम बाहेरच्या िकद्रोनच्या शेतात जाळली. त्यांची राख बेथेल येथे
नेली.

5 यहूदाच्या राजांनी याजक म्हणून जी माणसे िनवडली होती ती
सामान्य माणसे होती, आहरोन कुळातली नव्हती! हे भोंद ूयाजक
यहूदाच्या सवर् नगरामध्ये तसेच यरुशलेमभोवतीच्या गावांतून

उंचस्थानावरील पूजास्थळांपुढे सरार्स धूप जाळत होते. बाल, सूयर्, चंद्र,
नक्षत्रे आिण आकाशातील इतर तार ेयांच्यासाठी ते धूप जाळत. मग
िहज्कीयाने या याजकांवर बदंी घातली.

6 योशीयाने परमेश्वराच्या मिंदरातून अशेराचा स्तभं हलवला. तो
गावाबाहेर िकद्रोन खोऱ्यात नेऊन जाळून टाकला. नतंर त्याने
जळलेल्या भागाच्या तुकड्यांची राख केली. ती सामान्य लोकांच्या
थडग्यांवर िवखरुन टाकली.

7 परमेश्वराच्या मिंदरातील पुरुषवेश्यांची घर ेयोशीयाने उद्ध्वस्त
केली. बायकाही या घरांचा वापर करत आिण अशेरा या देवतेच्या
सन्मानाथर् लहान तबंू आच्छादने करत असत.

8 याजक या काळात यरुशलेमला यज्ञबळी आणून मिंदरातील वेदीवर
वाहात नव्हते. यहूदातील वेगवेगळ्या शहरामध्ये हे याजक राहात होते.
त्या त्या िठकाणच्या उंचस्थानावरील िठकाणी ते धूप जाळत आिण यज्ञ
करत. गेबापासून बरै-शेब्यापयर्ंत अशी उंचस्थाने होती. आिण हे याजक
आपली बेखमीर भाकर यरुशलेममधील मिंदरात िविशष्ट िठकाणी न
खाता त्या त्या गावांमध्ये सामान्य लोकांबरोबर बसून खात. पण राजाने
ही उंचस्थाने मोडली आिण याजकांना यरुशलेमला आणले.
नगरािधकारी यहोशवा याच्या वेशीजवळची डावीकडील उंचस्थानेही
योशीयाने उद्ध्वस्त केली.

10 िहन्नोमच्या मुलाचे खोर ेया िठकाणी तोफेत हे एक िठकाण होते.
तेथे लोक मोलख या दवैताला आपल्या मुलांचा बळी देत आिण वेदीवर
त्यांना जाळत. योशीयाने हे स्थान पुन्हा वापरता येऊ नये अशातऱ्हेने
भ्रष्ट करुन टाकले. 11 पूवीर्च्या राजांनी परमेश्वराच्या मिंदराच्या
प्रवेशद्वाराशी एक रथ आिण काही घोडे ठेवलेले होते. नाथान-मेलेक या
अिधकाऱ्याच्या खोलीजवळ ही जागा होती. हे घोडे आिण रथ सूयर्
दवैतांच्या सन्मानाथर् होते. योशीयाने हे घोडे तेथून हलवले आिण रथ
जाळून टाकला.

12 आहाजच्या इमारतीच्या गच्चीत पूवीर् यहूदाच्या राजांनी वेद्या
बांधल्या होत्या. परमेश्वराच्या मिंदराच्या दोन्ही चौकातही मनश्शेने वेद्या
बांधल्या होत्या. योशीयाने या सवर् वेद्यांची मोडतोड करुन िकद्रोनच्या
खोऱ्यात त्यांचे भिग्नवशेष टाकून िदले.

13 यरुशलेमजवळच्या िवध्वंसिगरी नावाच्या पहाडावर राजा
शलमोनने काही उच्चस्थाने पूवीर् बांधली होती. पहाडाच्या ती दिक्षणेला
होती.िसदोन्यांची अमगंळ दवैत अष्टोरथे, मवाब्यांची अमगंळ दवैत
कमोश आिण अम्मोन्यांची अमगंल देवता िमलकोम यांच्यासाठीही
उच्चस्थाने त्याने बांधली होती. पण ही सवर् स्थाने राजा योशीयाने भ्रष्ट
केली. 14 त्याने सवर्च्या सवर् स्मृितस्तभं आिण अशेराचे खांब यांची पार
मोडतोड केली आिण त्या िठकाणावर मृत माणसांच्या अस्थी पसरुन
टाकल्या.

15 नबाटचा मुलगा यराबाम याने बांधलेली बेथेलमधली वेदी आिण
उच्चस्थानेही योशीयाने उध्वस्त केली. या यराबामने इस्राएलला पाप
करायला लावले होते. योशीयाने त्या बांधकामांची मोडतोड करुन त्याची
अगदी माती केली. अशेरा स्तभंही त्याने जाळून टाकला. 16 योशीयाने
डोंगरावर इकडे ितकडे पािहले तेव्हा त्याला काही कबरी िदसल्या. तेव्हा
त्याने माणसे पाठवून त्यांतील हाडे आणली. ती हाडे त्याने वेदीवर
जाळली आिण ते स्थान अपिवत्र केले. संदेष्ट्याने जो परमेश्वराचा संदेश
घोिषत केला होता त्या प्रमाणेच हे झाले. यराबाम वेदीजवळ उभा
असताना संदेष्ट्याने हे सांिगतले होते.
पुन्हा पािहले तेव्हा योशीयाला संदेष्ट्याची कबर िदसली.
17 योशीयाने िवचारले, “हे थडगे कोणाचे?”
तेव्हा गावातील लोकांनी त्याला सांिगतले, “हे यहूदातून आलेल्या

संदेष्ट्याचे थडगे. तू बेथेलच्या वेदीची जी दशा करुन टाकलीस
त्याबद्दल त्याने फार पूवीर्च भािकत केले होते.”

18 तेव्हा योशीया म्हणाला, “या थडग्याला धक्का लावू नका तेथील
अस्थी हलवू नका.”

19 शोमरोनच्या नगरामधील उच्चस्थानांवरील सवर् दवैतेही योशीयाने
उद्ध्वस्त केली. ही दवैते इस्राएलच्या राजांनी बांधली होती आिण त्या
मुळे परमेश्वराचा कोप झाला होता. बेथेलमधील वेदीप्रमाणेच योशीयाने
ह्या दवैतांची गत करुन टाकली.
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20 शोमरोन मधील उच्चस्थानांच्या सवर् याजकांना योशीयाने ठार
केले. त्या वेदीवरच त्याने त्यांना मारले. वेदीवर माणसांची हाडे जाळली.
अशाप्रकार ेसवर् पूजास्थळांची मोडतोड करुन मग तो यरुशलेमला
परतला.

यहयहूूदाचदाचेे लोकलोक वल्हांडणवल्हांडण साजरसाजरे ेकरतातकरतात

21 राजा योशीयाने सवर् लोकांना आज्ञा केली, “ करारात िलिहले आहे
त्या पध्दतीने तुमच्या परमेश्वर देवासाठी वल्हांडण सण साजरा करा.”

22 इस्राएलवर न्यायाधीश राज्य करत होते तेव्हापासून लोकांनी
वल्हांडण सण अशा पध्दतीने साजरा केला नव्हता. यहूदाच्या िंकवा
इस्राएलच्या कोणत्याही राजाने त्यािनिमत्त उत्सव केला नव्हता. 23

योशीयाचे राजा म्हणून अठरावे वषर् चालू असताना लोकांनी
परमेश्वरासाठी हा सण साजरा केला.

24 यहूदा आिण यरुशलेममध्ये लोक पुजत असलेल्या मांित्रक
(भूतसंचारी) चेटकी, गृहदेवता आिण अनेक अमगंळ गोष्टींचा नाश
योशीयाने केला. परमेश्वराच्या मिंदरात याजक िहल्कीयाला जे
िनयमशास्त्राचे पुस्तक सापडले त्या बरहुकूम योशीयाने हे केले.

25 योशीयासारखा राजा यापूवीर् झाला नव्हता. योशीया पूणर्पणे
परमेश्वराचा उपासक बनला मोशेच्या कराराचे पालन योशीयाइतक्या
काटेकोरपणे कुठल्याच राजाने केले नव्हते. आिण त्यानतंरही तसा राजा
झाला नाही.

26 पण तरीही यहूदावरील परमेश्वराचा राग ओसरला नाही.
मनश्शेच्या वतर्नाबद्दल अजूनही त्याला राग होता. 27 परमेश्वर म्हणाला,
“मी इस्राएलांना हुसकावून लावले तसेच यहूदांना करीन त्यांना मी
नजरपेुढून घालवीन. यरुशलेमचाही मी त्याग करीन. मीच ते नगर
िनवडले हे खर ेपण तेथील मिंदराची मी मोडतोड करीन ‘माझे नाव
राखणारी जागा’ असे याच स्थळाबद्दल मी म्हणत होतो.”

28 यहूदाच्या राजांचा इितहास या पुस्तकात योशीयाच्या इतर
गोष्टींची हकीकत आहे.

योशीयाचायोशीयाचा मृत्यमृत्यूू
29 योशीयाच्या कारिकदीर्त, िमसरचा राजा फारो-नखो याने फरात

नदीजवळ अश्शूरच्या राजावर स्वारी केली. तेव्हा योशीया फारो-नखोवर
चाल करुन गेला. पण मिगद्दो येथे फारो-नखोने त्याला पािहले आिण ठार
केले. 30 योशीयाच्या सेवकांनी त्याचा मृतदेह रथात घालून मिगद्दोहून
यरुशलेमला आणला. त्याला त्याच्या कबरीत पुरले.
मग देशातील लोकांनी त्याचा मुलगा यहोआहाज याला अिभषेक केला

आिण त्याला पुढचा राजा केले.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा यहोआहाजयहोआहाज

31 यहोआहाज तेव्हा तेवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर तीन
मिहने राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव हमूटल िलब्नाच्या ियमर्या याची
ती मुलगी. 32 यहोआहाज परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै वागला. त्याचे वतर्न
आपल्या पूवर्जांसारखेच होते.

33 फारो-नखोने हमाथ देशातील िरब्ला येथे यहोआहाजला बेड्या
घातल्या. त्यामुळे यहोआहाजला यरुशलेममध्ये राज्य करता येईना.
फारो-नखोने यहूदाकडून साडेसात हजार पौंड चांदी आिण पचंाहत्तर
पौंड सोने जबरदस्तीने वसूल केले.

34 फारो-नखोने योशीयाचा मुलगा एल्याकीम याला राजा केले
एल्याकीम गादीवर आला. एल्याकीमचे नाव फारो-नखोने बदलून
यहोयाकीम केले; आिण यहोआहाजला िमसरला नेले. यहोआहाज तेथे
मरण पावला. 35 यहोयाकीमने फारोला सोने चांदी िदले तरी फारो-
नखोला देण्यासाठी सामान्य लोकांवर कर बसवला. तेव्हा प्रत्येकाला
आपल्या वाटचे थोडे थोडे सोने रुपे द्यावे लागले. यहोयाकीमने मग
फारोनखोला पसेै िदले.

36 यहोयाकीम राजा झाला तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेमवर अकरा वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव जबूदा. ती रुमा
येथील पदाया याची मुलगी. 37 यहोयाकीमचे वतर्न परमेश्वराला न
पटणार ेहोते. आपल्या पूवर्जांप्रमाणेच तो गरै वागला.

राजाराजा नबुखदननबुखदनेेस्सरस्सर याचीयाची यहयहूूदावरदावर स्वारीस्वारी

यहोयाकीमच्या काळात बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर यहूदात
आला. यहोयाकीमने तीन वषेर् त्याचे मांडिलकत्व पत्करले
आिण नतंर िफतूर होऊन त्याने बडं केले. 2

यहोयाकीमिवरुध्द परमेश्वराने बाबेल, अरामी, मवाबी आिण अम्मोनी
लोकांच्या टोळ्या पाठवल्या. आपल्या संदेष्ट्यांकरवी परमेश्वराने जे जे
घडेल म्हणून सांिगतले होते त्याप्रमाणेच घडत होते. यूहदाच्या
संहारासाठी या टोळ्या होत्या.

3 यहूदा आपल्या नजरसेमोरुन नाहीसे व्हावे म्हणून परमेश्वराच्या
आजे्ञने हे झाले. मनश्शेची पापे याला कारणीभूत होती. 4 मनश्शेने
अनेक िनरपराध्यांची हत्या केली. सार ेयरुशलेम त्यांच्या रक्ताने माखले.
या पापांना परमेश्वराजवळ क्षमा नव्हती.

5 यहोयाकीमने बाकी जे काही केले त्याची नोंद यहूदाच्या राजांचा
इितहास या पुस्तकात आहे. 6 यहोयाकीमच्या मृत्यूनतंर त्याचे आपल्या
पूवर्जांशेजारी दफन झाले. त्याचा मुलगा यहोयाखीन राज्य करु लागला.

7 िमसरच्या नदीपासून फरात नदीपयर्ंत पूवीर् िमसरच्या ताब्यात
असलेला सगळा प्रदेश बाबेलच्या राजाने बळकावल्यामुळे िमसरचा राजा
िमसरसोडून आला नाही.

नबुखदननबुखदनेेस्सरस्सर यरुशलयरुशलेेमम बळकावतोबळकावतो

8 यहोयाखीन राजा झाला तेव्हा तो अठरा वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेमवर तीन मिहने राज्य केले. याच्या आईचे नाव नेहूष्टा. ती
यरुशलेमच्या एलनाथानची मुलगी. 9 यहोयाखीनने आपल्या
वडीलांप्रमाणेच परमेश्वराच्या दृष्टीने गरै वतर्न केले.

10 यावेळी बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याच्या कारभाऱ्यांनी
यरुशलेमला वेढा िदला. 11 नतंर नबुखद्नेस्सर या नगरात आला. 12

यहूदाचा राजा यहोयाखीन बाबेलच्या या राजाच्या भेटीला आला.
यहोयाखीनची आई, त्याचे कार-भारी, वडीलधारी मडंळी, सरदार हेही
लोक त्याच्याबरोबर होते. तेव्हा बाबेलच्या राजाने यहोयाखीनला
आपल्या ताब्यात घेतले. नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या आठव्या वषीर् हे
झाले.

13 यरुशलेमच्या परमेश्वराच्या मिंदरातली आिण राजवाड्यातली सवर्
मौल्यवान चीजवस्तू नबुखद्नेस्सरने हस्तगत केली. राजा शलमोनने
परमेश्वराच्या मिंदरात ठेवलेली सवर् सुवणर्पात्रे त्याने मोडून तोडून
टाकली. हे परमेश्वराच्या भािकताप्रमाणेच झाले.

14 नबुखद्नेस्सरने यरुशलेममधली सगळी वडीलधारी मडंळी आिण
धनवान लोक यांना कैद केले. दहाहजार लोकांना त्याने कैद केले. कुशल
कामगार आिण कारािगर यांनाही त्याने पकडले. अगदी गरीबातला गरीब
माणूस वगळता कोणालाही मोकळे ठेवले नाही. 15 यहोयाखीनला
नबुखद्नेस्सरने बाबेलला कैदी म्हणून नेले. राजाची आई, बायका, सेवक,
आिण गावातील प्रितिष्ठत लोक यांनाही त्याने नेले. हे सवर् त्याचे कैदी
होते. 16 सात हजाराचे सनै्य, एक हजार कुशल कामगार आिण कारागीर
यांनाही त्याने नेले. हे सवर् लोक यधु्दात वाकबगार, तयार होते. त्यांना
त्याने बाबेलला कैदी म्हणून नेले.

राजाराजा िसद्कीयािसद्कीया

17 बाबेलच्या राजाने मत्तन्या याला राजा केले. हा यहोयाखीनचा
काका. त्याचे नाव बदलून िसद्कीया असे ठेवले. 18 िसद्कीया राज्य
करु लागला तेव्हा एकवीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर अकरा वषेर्
राज्य केले. याच्या आईचे नाव हमूटल. ती िलब्ना येथील ियमर्या याची
मुलगी. 19 िसद्कीया यहोयाखीनप्रमाणेच वतर्नाने वाईट होता.
परमेश्वराच्या आजे्ञिवरुध्द तो वागला. 20 तेव्हा परमेश्वराने संतापाने
यरुशलेम आिण यहूदा यांची हकालपट्टी केली.

िसद्कीयाने बाबेलच्या राजािवरुध्द बडं केले आिण त्याच्या
आज्ञा पाळण्याचे त्याने नाकारले. त्यामुळे बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सर आपल्या सनै्यासह यरुशलेमवर चाल करुन

गेला. िसद्कीया राज्यावर आल्याचे ते नववे वषर्, दहावा मिहना, दहावा
िदवस होता. नबुखद्नेस्सरच्या सनै्याने यरुशलेमला वेढा देऊन लोकांची
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ये जा रोखली. मग त्याने नगराभोवती कचऱ्याचे अडसर िनमार्ण केले. 2

िसद्कीयाच्या कारिकदीर्चे अकरावे वषर् उजाडेपयर्ंत हा वेढा चालू
रािहला. 3 दषु्काळाने पिरिस्थती िबकट झाली होती. चौथ्या
मिहन्याच्या नवव्या िदवसापयर्ंत नगरातील सामान्य माणसांची
अन्नान्नदशा झाली.

4 नबुखदनेस्सरच्या सनै्याने शेवटी तटाला िंखडार पाडले. त्या रात्री
राजा िसद्कीया आिण त्याचे सनै्य यांनी पलायन केले. त्यांनी पळून
जाण्यासाठी दहेुरी तटबदंीमधल्या गुप्त वाटेचा आश्रय घेतला. ही वाट
राजाच्या बागेजवळ होती नगराभोवती शत्रूसनै्याचा वेढा होता पण
िसद्कीया आिण त्याचे सनै्य वाळवंटाच्या िदशेने िनसटले. 5 बाबेलच्या
सनै्याने त्यांचा पाठलाग केला आिण त्यांना यरीहोजवळ गाठले. तेव्हा
िसद्कीयाचे सनै्य त्याला एकटा सोडून पळून गेले.

6 बाबेलच्या लोकांनी राजा िसद्कीयाला धरुन िरब्ला येथे आपल्या
राजाकडे नेले. या लोकांनी िसद्कीयाला जबर शासन करण्याचे ठरवले.
7 त्यांनी िसद्कीयाच्या मुलांना त्याच्या नजरसेमोर िजवे मारले. नतंर
िसद्कीयाचे डोळे काढले आिण त्याला जेरबदं करुन बाबेलला नेले.

यरुशलयरुशलेेमचामचा िवध्विवध्वंसंस

8 बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याच्या कारिकदीर्च्या एकोिणसाव्या
वषीर्, पाचव्या मिहन्यात सातव्या िदवशी नबुखदनेस्सर यरुशलेमवर
चाल करुन आला. नबुजरदान हा राजाच्या उत्तम, िनवडक सनै्याचा
नायक होता. 9 या नबुजरदानने परमेश्वराचे मिंदर, राजवाडा आिण
यरुशलेममधील सवर् घर ेजाळून टाकली. मोठमोठे वाडेही त्याने
उद्ध्वस्त केले.

10 मग बाबेलच्या सनै्याने यरुशलेमची तटबदंी पाडली. 11 नगरात
अजून असलेले लोक नबुजरदानने ताब्यात घेतले आिण त्यांच्यापकैी जे
शरण यायला तयार होते त्यांच्यासह सवार्ंना कैदी म्हणून नेले. 12

अगदीच दिरद्री लोकांना तेवढे त्याने तेथेच राहू िदले. द्राक्षमळे आिण
शेतीची देखभाल करण्यासाठी त्याने त्यांना ितथे ठेवले.

13 परमेश्वराच्या मिंदरातील सवर् िपतळी पात्रांची बाबेलच्या सनै्याने
मोडतोड केली. िपतळी खांब, ढकलगाड्या, मोठमोठी िपतळी घगंाळी
यांची मोडतोड करुन ते िपतळ त्यांनी बाबेलला नेले. 14 इतर पात्रे,
फावडी, वाती कापण्याच्या कात्र्या, पळ्या, िपतळी थाळ्या ही
परमेश्वराच्या मिंदरातली सवर् उपकरणेही त्यांनी घेतली. 15 अिग्नपात्रे,
वाडगे, सोने-चांदीच्या लोभापायी सोन्यारुप्याची भांडीही नबुजरदानने
हस्तगत केली. 16 अशाप्रकार,े नबुजरदानने बळकावलेल्या वस्तू: दोन
िपतळी स्तभं (प्रत्येक स्तभंाची उंची सत्तावीस फूट त्यावरील कळस
साडेचार फूट उंचीचे तेही िपतळी असून त्यावर जाळीकाम आिण
डािंळबाची नक्षी होती दोन्ही स्तभं अगदी सारखेच होते.) एक मोठे
िपतळी घगंाळ परमेश्वराच्या मिंदरासाठी शलमोनने करवून घेतलेल्या
ढकलगाड्या यांत इतके िपतळ होते की त्याचे वजन करणे शक्य नव्हते.

यहयहूूदीदी लोकांनालोकांना ककैैदीदी बनवण्यातबनवण्यात ययेेततेे
18 नबुजरदानने मिंदरातून खालील लोकांना नेले मुख्य याजक

सराया दयु्यम याजक सफन्या आिण तीन द्वारपाल
19 आिण शहरातून एक सनै्यािधकारी अजूनही नगरात असलेले

राजाचे पांच सल्लागार सनै्यािधकाऱ्याचा सिचव. हा जनगणना प्रमुख
असून सिैनकांची िनवड करत असे. शहरात सापडलेली साठ माणसेही
त्याने घेतली.

20 हमाथ प्रदेशातील िरब्ला येथे नबुजरदानने या सवार्ंना राजासमोर
हजर केले. राजाने त्या सवार्ंची तेथे हत्या केली. अशाप्रकार ेयहूदींना
आपल्या भूमीतून बदंीवान म्हणून जावे लागले.

यहयहूूदाचादाचा अिधकारीअिधकारी गदल्यागदल्या

22 नबुखद्नेस्सरने काही लोकांना यहूदातच राहू िदले. त्यात एकजण
होता त्याचे नाव गदल्या. हा अहीकामचा मुलगा आिण अहीकाम
शाफानचा. या गदल्याला नबुखद्नेस्सरने यहूदा प्रांतावर अिधकारी म्हणून
नेमले.

23 नथन्याचा मुलगा इश्माएल, कोरहाचा मुलगा यहोहानान आिण
नटोफाथी तन्हुमेथाचा मुलगा सराया व माकाथीचा मुलगा याजन्या हे
सनै्यातील सरदार होते. त्यांनी बाबेलच्या राजाने गदल्याला अिधकारी
केल्याचे ऐकले म्हणून ते त्याला भेटायला िमस्पा येथे आले. 24

गदल्याने या सवार्ना अभय िदले आिण तो त्यांना म्हणाला, “बाबेलच्या
अिधकाऱ्यांचे भय बाळगू नका. या देशातच राहून बाबेलच्या राजाशी
एकिनष्ठ राहा. म्हणजे तुमचे भले होईल.”

25 अलीशामचा मुलगा नथन्या याचा मुलगा इश्माएल हा
राजसंतानांपकैी होता. त्याने आणखी दहाजणांसमवेत सातव्या
मिहन्यात गदल्यावर हल्ला केला आिण सवर् यहूदी तसेच खास्दी यांना
िमस्पा येथे ठार केले. 26 मग सवर् सनै्यािधकारी आिण लोक िमसरला
पळून गेले. बाबेलच्या लोकांच्या धास्तीने किनष्ठ पदावर
असलेल्यापासून शे्रष्ठ पदावर असलेल्यांपयर्ंत सवर् पळाले.

27 पुढे अबील मरोदख हा बाबेलचा राजा झाला. त्याने यहूदाचा राजा
यहोयाखीन याची कैदेतून सुटका केली. यहोयाखीनला तोपयर्त तुरंुगात
पडून सदतीस वषेर् झाली होती. अबील मरोदखने सत्तेवर आल्यावर
बाराव्या मिहन्याच्या सत्तािवसाव्या िदवशी हे सुटकेचे काम केले. 28

यहोयाखीनच्या बाबतीत त्याचे धोरण मवाळपणाचे होते. त्याने
यहोयाखीनला इतर राजांपेक्षा दरबारात उच्चासन िदले. 29 अबील
मरोदखने त्याला तुरंुगातले कपडे बदलायला लावले. पुढे आयषु्यभर
यहोयाखीन अबील मरोदखच्या शेजारी मेजावर बसून जेवत असे. 30

अबील मरोदखने त्याला पुढे त्याच्या आयषु्यभर रोज जेवण िदले.
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1 इितहासइितहास

आदामापासूनआदामापासून अब्राहामापयअब्राहामापयर्ंर्ंतचीतची ववंशंावळशावळ

आदाम, शेथ, अनोश, केनान, महललेल, यारदे, हनोख,
मथुशलह, लामेख (नोहा.)
4 शेम, हाम आिण याफेथ ही नोहाची मुले.

याफयाफेेथचीथची मुलमुलेे
5 गोमर, मागोग, मादय, यावान, तुबाल, मेशेख, तीरास
6 गोमरचे मुलगे: आश्कनाज, रीफाथ, तोगामार्
7 यावानचे मुलगे: अलीशा, ताशीर्श, िकत्तीम, रोदानीम

हामचहामचेे मुलगमुलगेे

8 कूश, िमस्राईम (िमसर) पूट व कनान.
9 कूशचे मुलगे असे: सबा, हवीला, सब्ता, रामा, साब्तका,
रामाचे मुलगे शबा आिण ददान.
10 कुशचा वंशज िनम्रोद हा जगातील सवार्त सामथ्यर्वान आिण शूर
सिैनक झाला.
11 िमस्राईमने लूदीम, अनामीम, लहाबीम, नाप्तुहीम, 12 पात्रुसीम,
कास्लूहीम (याच्यापासून पिलष्टी झाले) व कफतोरीम यांना जन्म
िदला.
13 आिण कनानाचा ज्येष्ठ मुलगा सीदोन व त्यांनतर हेथ; 14 यबूसी,
अमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी, अकीर्, शीनी 16 आवार्ही, समारी, हमाथी
हे होत.

शशेेमचमचेे मुलगमुलगेे

17 एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद आिण अराम हे शेमचे मुलगे, ऊस,
हूल, गेतेर आिण मेशेख हे अरामचे मुलगे.
18 शेलहचे वडील अपर्क्षद आिण एबरचे वडील शेलह.
19 एबरला दोन मुलगे झाले. एकाचे नाव पेलेग (म्हणजे िवभागणी)
त्याला हे नाव पडायचे कारण याच्या हयातीत पृथ्वीवरील लोकांची
भाषावार िवभागणी झाली. पेलेगच्या भावाचे नाव यक्तान. 20

यक्तानने अलमोदाद, शेलेफ, हसमार्वेथ, येरह, 21 हदोराम, ऊजाल,
िदक्ला, 22 एबाल, अबीमाएल, शबा, 23 ओफीर, हवीला, योबाब
यांना जन्म िदला.
24 अपर्क्षद, शेलह, 25 एबर, पेलेग, रऊ 26 सरुग, नाहोर, तेरह,
27 अब्राम (म्हणजेच अब्राहाम) ही सवर् शेमची मुले.

अब्राहामचीअब्राहामची ववंशंावळशावळ

28 इसहाक आिण इश्माएल ही अब्राहामची मुले. 29 त्यांचे वंशज
पुढीलप्रमाणे:
नबायोथ हा इश्माएलचा पिहला मुलगा. इश्माएलची इतर मुले म्हणजे
केदार, अदबेल, िमबसाम, 30 िमश्मा, दमुा, मस्सा, हदद, तेमा 31

यतूर, नापीश, केदमा. हे सवर् इश्माएलचे मुलगे.
32 कटूरा ही अब्राहामची दासी होती. ितने िजम्रान, यक्षान, मदान,
िमद्यान, इश्बाक, शूह यांना जन्म िदला.
यक्षानला सबा व ददान हे मुलगे झाले.
33 एफा, एफर, हनोख, अबीदा, एल्दा हे िमद्यानचे मुलगे.
या सवार्ना कटूराने जन्म िदला.

साराचसाराचेे मुलगमुलगेे

34 इसहाक हा अब्राहामचा मुलगा. एसाव आिण इस्राएल (याकोब) हे
इसहाकचे मुलगे.
35 एसावाचे मुलगे पुढीलप्रमाणे: अलीपाज, रगुवेल, यऊश, यालाम,
कोरह.
36 अलीपाजचे मुलगे असे: तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनाज.
याखेरीज अलीपाज आिण ितम्रा यांना अमालेक नावाचा मुलगा होता.
37 नहाथ, जेरह, शम्मा, िमज्जा हे रगुवेलचे मुलगे होत.

ससेेईरचईरचेे अदोमीअदोमी

38 लोटान, शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसर व दीशान हे
सेईराचे मुलगे.
39 होरी आिण होमाम हे लोटानचे मुलगे. लोटानला ितम्ना नावाची
बहीणही होती.
40 आल्यान, मानहाथ, एबाल, शपी आिण ओनाम हे शोबालचे
मुलगे.
अय्या आिण अना हे िसबोनचे मुलगे.
41 दीशोन हा अनाचा मुलगा
आिण हमदान, एशबान, ियत्राण, करान हे दीशोनचे मुलगे.
42 िबल्हान, जावान, याकान हे एसेराचे मुलगे.
ऊस व अरान हे दीशानाचे मुलगे.

अदोमचअदोमचेे राजराजेे
43 इस्राएलमध्ये राजांनी राज्य केले त्याच्या िकतीतरी आधी
अदोममध्ये राजे होते. त्यांची नावे अशी:
बौराचा मुलगा बेला, बेलाच्या नगराचे नाव दीन्हाबा.
44 बेलाच्या िनधनानतंर जेरहचा मुलगा योबाब राजा झाला. योबाब
बस्रा येथील होता.
45 योबाब मरण पावल्यानतंर त्याच्या जागी हूशाम गादीवर आला. हा
तेमानी देशातील होता.
46 हूशामच्या मृत्यूनतंर बदादचा मुलगा हदाद याने राज्य केले. त्याने
मवाबच्या देशात िमद्यानचा पराभव केला. हदादच्या नगराचे नाव
अवीत होते.
47 हदाद मरण पावल्यावर साम्ला राजा झाला. हा मास्रेका येथील
होता.
48 साम्ला मरण पावल्यावर त्याच्या जागी शौल राज्यावर आला. हा
यफु्राटीस नदीवरल्या रहोबोथचा होता.
49 शौल वारल्यावर अकबोरचा मुलगा बाल-हानान राजा झाला.
50 बाल-हानान वारल्यावर हदाद राजा झाला. त्याच्या नगराचे नाव
पाई असे होते. हदादच्या बायकोचे नाव महेटाबेल. ही मात्रेद िहची
मुलगी. मात्रेद मे-जाहाबची मुलगी. 51 पुढे हदाद वारला.
नतंर ितम्रा, आल्या, यतेथ, 52 अहलीबामा, एला, पीनोन, 53

कनाज, तेमान िमब्सार, 54 माग्दीएल, ईराम, हे अदोमचे नेते झाले.

इस्राएलचीइस्राएलची मुलमुलेे

रऊबेन, िशमोन, लेवी, यहूदा, इस्साखार, जबुलून, 2 दान,
योसेफ, बन्यामीन, नफताली, गाद व आशेर हे इस्राएलचे
मुलगे होत.
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यहयहूूदाचदाचेे मुलगमुलगेे

3 एर, ओनान व शेला, ही यहूदाची मुले. बथ-शूवा या कनानी
स्रीपासून ही त्याला झाली. यहूदाचा पिहला मुलगा एर वाईट प्रवृत्तीचा
आहे हे परमेश्वराने जाणले होते त्यामुळे एरला त्याने मारुन टाकले. 4

यहूदाची सून तामार िहला पेरसे आिण जेरह हे मुलगे झाले. असे
यहूदाचे हे पाच मुलगे.
5 हेस्त्रोन आिण हामूल हे पेरसे चे मुलगे
6 जेरहला पाच मुलगे होते. ते म्हणजे िजम्री, एथान, हेमान, कल्कोल
व दारा (दारदा).
7 िजम्रीचा मुलगा कमीर्. कमीर्चा मुलगा आखार, आखार ने यधु्दात
बळकावलेल्या वस्तू देवाला अपर्ण करण्याऐवजी ती लूट स्वतः
जवळच ठेवली. आिण इस्राएल लोकांवर पुष्कळ संकटे आणली.
8 एथानाचा मुलगा अजऱ्या.
9 यरहमेल, राम आिण कालेब हे हेस्रोनचे मुलगे.

रामचरामचेे ववंशंजशज
10 अम्मीनादाब हा रामचा मुलगा. अम्मीनादाब हा नहशोनचा िपता.
नहशोन हा यहूदाच्या लोकांचा नेता होता. 11 नहशोनचा मुलगा
सल्मा. बवाज हा सल्माचा मुलगा. 12 बवाजचा मुलगा ओबेद. आिण
ओबेदचा मुलगा इशाय. 13 इशायचा मुलगा अलीयाब. अलीयाब हा
इशायचा पिहला पुत्र, दसुरा अबीनादाब आिण ितसरा िशमा. 14

चवथा नथनेल, पाचवा रद्दाय. 15 सहावा ओसेम, सातवा दावीदा.
16 सरुवा आिण अबीगईल या त्यांच्या बिहणी अबीशय, यवाब आिण
असाएल हे ितघे सरुवाचे मुलगे. 17 अमासाची आई अबीगईल
अमासाचे वडील येथेर हे इश्माएली होते.

कालकालेेबचबचेे ववंशंजशज
18 हेस्रोनचा मुलगा कालेब, यिरयोथची मुलगी अजूबा ही कालेबची
(बायको.) या दोघांना मुले झाली येशेर, शोबाब आिण अदोर्न हे
अजूबाचे मुलगे. 19 अजूबा वारल्यानतंर कालेबने एफ्राथ िहच्याशी
लग्र केले. त्यांना मुलगा झाला. त्याचे नाव हूर. 20 हूरचा मुलगा उरी.
ऊरीचा मुलगा बसलेल.
21 पुढे, वयाच्या साठाव्या वषीर् हेस्रोनने माखीरच्या मुलीशी लग्न
केले. माखीर म्हणजे िगलादचे वडील. हेस्रोन आिण माखीरची मुलगी
यांच्या शरीरसंबधंातून ितने सगूब याला जन्म िदला. 22 सगूबचा
मुलगा याईर. याईरची िगलाद प्रांतात तेवीस नगर ेहोती. 23 पण गशूर
आिण अराम यांनी ती सवर् बळकावली. कनाथ आिण आसपासची
खेडीपाडी ही त्यापकैीच. अशी एकंदर साठ खेडी होती. ती सवर्,
िगलादचा बाप माखीर याच्या मुलांची होती.
24 एफ्राथमधील कालेब येथे हेस्रोन मरण पावला. त्याची बायको
अबीया िहला त्याच्या मृत्यूनतंर त्याच्यापासून झालेला अशहूर हा
मुलगा होता. हा अश्हूर म्हणजे तकोवाचा बाप.

यरहमयरहमेेलचीलची ववंशंजशज
25 यरहमेल हा हेस्रोनचा पिहला मुलगा. राम, बुना, ओरने, ओसेम व
अहीया ही यरहमेलची मुले. राम हा त्यातला मोठा. 26 यरहमेलला
दसुरी बायको होती, ितचे नाव अटारा. ती ओनामची आई.
27 यरहमेलाचा थोरला मुलगा राम याचे मुलगे मास, यामीन आिण
एकर हे होत.
28 शम्मय व यादा हे ओनामचे मुलगे. नादाब आिण अबीशूर हे
शम्मयचे मुलगे.
29 अबीशूराच्या बायकोचे नाव अबीहाईल. त्यांना दोन मुलगे झाले ते
म्हणजे अहबान आिण मोलीद.
30 सलेद आिण अप्पईम हे नादाबचे मुलगे. यापकैी सलेद िनपुित्रकच
वारला.
31 अप्पईमचा मुलगा इशी. इशीचा मुलगा शेशान. शेशानचा मुलगा
अहलय.

32 शम्मयचा भाऊ यादा याला येथेर आिण योनाथान हे दोन मुलगे
होते. पकैी येथेर मुले बाळे न होताच वारला.
33 पेलेथ आिण जाजा हे योनाथानचे मुलगे, ही झाली यरहमेलची
वंशावळ.
34 शेशानला मुलगे नव्हते, फक्त मुली होत्या. शेशानकडे िमसरचा
एक नोकर होता. त्याचे नाव यरहा. 35 त्याच्याशी शेशानने आपल्या
मुलीचे लग्न लावून िदले. त्यांना मुलगा झाला, त्याचे नाव अत्ताय.
36 अत्तायास नाथान नावाचा मुलगा झाला. त्याचा मुलगा जाबाद.
37 जाबादचा मुलगा एफ्लाल, एफलाल हा ओबेदचा बाप. 38

ओबेदचा मुलगा येहू, येहूचा मुलगा अजऱ्या. 39 अजऱ्याने हेलसला
जन्म िदला. आिण हेलसाने एलासा याला जन्म िदला. 40 एलासाचा
मुलगा िसस्माया, िसस्मायाचा मुलगा शल्लमू, 41 शल्लमूचा मुलगा
यकम्या, यकम्याचा मुलगा अलीशामा.

कालकालेेबचबचेे घराणघराणेे

42 कालेब हा यरहमेलचा भाऊ. कालेबलाही मुलगे झाले. त्यापकैी
मेशा हा थोरला. मेशाचा मुलगा जीफ. मारशेाचा मुलगा जीफ.
मारशेाचा मुलगा हेब्रोन.
43 कोरह, तप्पूर, रकेेम आिण शमा हे हेब्रोनचे मुलगे. 44 शमाने रहम
याला जन्म िदला, रहमचा मुलगा यकार्म. रकेेमचा मुलगा शम्मय, 45

शम्मयचा मुलगा मावोन. मावोन हा बेथसूरचा बाप.
46 कालेबला एफा नावाची दासी होती. ितला हारान, मोसा, गाजेज
ही मुले झाली. हारान हा गाजेजचा िपता.
47 रगेेम, योथाम, गेशान, पेलेट, एफा व शाफ हे यहदायचे मुलगे.
48 माका ही कालेबची आणखी एक दासी. शेबेर आिण ितऱ्हना हे
ितचे मुलगे. 49 शाफ आिण शवा हे ही ितला झाले. शाफचा मुलगा
मद्नान आिण शवाचे मुलगे मखबेना आिण िगबा. अखसा ही कालेबची
मुलगी.
50 कालेबची वंशावळ ही अशी आहे. होर हा कालेबचा थोरला
मुलगा. हा एफ्राथला झाला. हूरचे मुलगे पुढीलप्रमाणे: िकयार्थ-
यारीमाचा संस्थापक शोबाल, 51 बेथलहेमचा संस्थापक सल्मा
आिण बेथ-गादेरचा संस्थापक हारफे.
52 िकयार्थ-यारीमची मुहूतर् मेढ रोवणारा शोबाल याचे वंशज असे:
हारोवे, मनुहोथमथील अधेर् लोक, 53 आिण िकयार्थ-यारीममधील
घराणी (कुळे). इथ्री, पूथी, शमाथी आिण िमश्राई ही ती घराणी होत.
त्यापकैी िमश्राईपासून सराथी आिण एष्टाबुली हे झाले.
54 सल्माचे वंशज याप्रमाणे: बेथलेहेम व नटोपाथी, अटरोथ-
बेथयवाब, अधेर् मानहतकर आिण सारी लोक. 55 िशवाय ितराथी,
िशमाथी, सुकाथी ही याबेसमध्ये राहणारी लेखिनकांची घराणी. हे
नकलनवीस म्हणजे रखेाबचा संस्थापक हम्माथ याच्यापासून उत्पन्न
झालेले केनी लोक होते.

दावीदाचीदावीदाची मुलगमुलगेे

दावीदाच्या काही मुलांचा जन्म हेब्रोन नगरात झाला. त्यांची
यादी अशी:
अम्रोन हा त्यातला थोरला. इज्रेल नगरातील अहीनवाम ही

त्याची आई.
दानीएल हा दसुरा. कमेर्ल यहूदा येथील अबीगईल ही त्याची आई.
2 ितसरा मुलगा अबशालोम. गश्शूरचा राजा तलमय याची मुलगी
माका िहचा हा मुलगा.
हग्गीथचा मुलगा अदोनीया हा चवथा.
3 अबीटलचा मुलगा शफाट्या हा पाचवा.
दावीदाची पत्नी एग्ला िहचा इथ्रम हा सहावा.

4 दावीदाच्या या सहा मुलांचा जन्म हेब्रोन येथे झाला.
दावीदाने तेथे साडेसात वषेर् राज्य केले. यरुशलेम येथे त्याने तेहतीस

वषेर् राज्य केले. 5 ितथे जन्मलेली दावीदाची मुले खालीलप्रमाणे:
बथशूवाला चार मुलगे झाले. बथशूवा अम्मीएलची मुलगी. िशमा,
शोबाब, नाथान आिण शलमोन हे ितचे मुलगे. 6 इतर नऊ मुलगे
असे: इभार, अलीशामा, एलीफलेट नोगा, नेफेग, याफीय, अलीशामा,
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एल्यादा, एलीफलेट. 9 ही सवर् दावीदाची मुले. दासीपासून झालेले
आणखीही मुलगे त्याला होते. तामार ही दावीदाची मुलगी.

दावीददावीद ननंतंरचतरचेे यहयहूूदाचदाचेे राजराजेे
10 शलमोनाचा मुलगा रहाबाम. त्याचा मुलगा अबीया, त्याचा मुलगा
आसा. आसाचा मुलगा यहोशाफाट, 11 त्याचा मुलगा योराम,
योरामचा मुलगा अहज्या. अहज्याचा योवाश, 12 योवाशचा मुलगा
अमस्या, अमस्याचा मुलगा अजऱ्या, त्याचा मुलगा योथाम. 13

योथामचा मुलगा आहाज, त्याचा मुलगा िहज्कीया, त्याचा मुलगा
मनश्शे. 14 मनश्शेचा मुलगा आमोन, आमोनचा योशीया.
15 योशीयाचे मुलगे: थोरला योहानान, दसुरा यहोयाकीम. ितसरा
िसद्कीया, चवथा शल्लमू.
16 यहोयाकीमचे मुलगे: यखन्या आिण त्याचा मुलगा िसद्कीया.

बािबलोननबािबलोननेे यहयहूूदाचादाचा पाडावपाडाव ककेेल्यानल्यानंतंरचीतरची दावीदाचीदावीदाची ववंशंावळशावळ

17 यखन्याला बािबलोनमध्ये कैद केल्यानतंर त्याला झालेल्या
मुलांची नावे: शलतीएल, 18 मल्कीराम, पदाया, शेनस्सर, यकम्या,
होशामा व नदब्या.
19 पदायाचे मुलगे याप्रमाणे: जरुब्बाबेल, िशमी. जरुब्बाबेलचे मुलगे
मशुल्लाम आिण हनन्या. या दोघांची बहीण शलोमीथ. 20

जरुब्बाबेलाला आणखीही पाच मुले होती. हशूबा, ओहेल, बरखे्या,
हसद्या, यूशब-हेसेद ही ती होत.
21 पलट्या हा हनन्याचा मुलगा आिण पलट्याचा मुलगा यशया,
यशयाचा रफाया, रफायाचा अणार्न. अणार्नचा मुलगा ओबद्या.
ओबद्याचा मुलगा शखन्या.
22 शखन्याचे वंशज याप्रमाणे: शमाया, शमायाला सहा मुलगे:
शमाया, हटू्टश, इगाल, बाहीहा, नाऱ्या आिण शाफाट.
23 नाऱ्याला तीन मुलगे: एल्योवेनय, िहज्कीया आिण अिज्रकाम.
24 एल्योवेनयला सात मुलगे होते. त्यांची नावे अशी: होदव्या,
एल्याशीब, पलाया, अकू्कब, योहानान, दलाया, अनानी.

यहयहूूदाचीदाची आणखीआणखी काहीकाही घराणीघराणी

यहूदाच्या मुलांची नावे अशी:
पेरसे, हेस्रोन, कमीर्, हूर आिण शोबाल.
2 शोबालचा मुलगा राया: त्याचा मुलगा यहथ. यहथाची मुले

अहूमय आिण लहद. सराथी लोक म्हणजे या दोघांचे वंशज होत.
3 इज्रेल, इश्मा व इद्बाश ही एटामाची मुले. त्यांच्या बिहणीचे नाव
हस्सलेलपोनी.
4 पनुएलाचा मुलगा गदोर आिण एजेरचा मुलगा हूशा ही हूरची मुले.
हूर हा एफ्राथाचा मुलगा आिण एफ्राथा ही बेथलेहेमची संस्थापक
होती.
5 अशूरचा मुलगा तकोवा. तकोवाला दोन बायका होत्या. हेला आिण
नारा. 6 नाराला अहुज्जाम, हेफेर, तेमनी आिण अहष्टारी हे मुलगे
झाले. 7 सेरथ, इसहार, एथ्रान आिण कोस हे हेलाचे मुलगे. 8

कोसने आनूब आिण सोबेबा यांना जन्म िदला. हारुमचा मुलगा
अहरहेल याच्या घराण्यांचा प्रवतर्कही कोसच होता.
9 याबेस एक फार चांगला माणूस होता. आपल्या भावांपेक्षा तो भला

होता. त्याची आई म्हणे, “याचे नाव याबेस ठेवले कारण याच्यावेळी मला
असह्य प्रसववेदना झाल्या.” 10 याबेसने इस्राएलाच्या देवाची प्राथर्ना
केली. याबेस म्हणाला, “तुझा माझ्यावर वरदहस्त असू दे. माझ्या
प्रदेशाच्या सीमा वाढू देत. तू माझ्यासमीप राहा आिण कोणाकडूनही
मला इजा पोहोंचू देऊ नकोस. म्हणजे मी सुखरुप राहीन.” देवानेही
त्याला त्याने जे मािगतले ते िदले.

11 शूहाचा भाऊ कलूब. कलूबचा मुलगा महीर. महीरचा मुलगा
एष्टोन. 12 बेथ-राफा, पासेहा आिण तिहन्ना ही एष्टोनची मुले.
तिहन्नाचा मुलगा ईर-नाहाश. हे रखेा येथील लोक होत.
13 अथिनएल आिण सराया ही कनाजची मुले. हथथ आिण
म्योनोथाय ही अथिनएलची मुले. 14 म्योनोथायने अफ्राला जन्म
िदला.

आिण सरायाने यवाबला जन्म िदला. यवाब हा गे-हराशीमचा
संस्थापक. तेथील लोक कुशल कारागीर असल्यामुळे त्यांनी हे नाव
घेतले.
15 यफुन्ने याचा मुलगा कालेब. कालेबची मुले म्हणजे इरु, एला आिण
नाम. एलाचा मुलगा कनज.
16 जीफ, जीफा, तीऱ्या आिण असरले हे यहल्ललेलचे मुलगे.
17 एज्राचे मुलगे येथेर व मरद, येफेर व यालोन. िमयार्म, शम्माय
आिण इश्बह ही मरदाची मुले. इश्बहचा मुलगा एष्टमोवा. मरदची
बायको िमसरची होती. ितने येरदे, हेबेर आिण यकूथीएल यांना जन्म
िदला. येरदेचा मुलगा गदोर. सोखोचे वडील हेबेर. आिण यकूथीएल हे
जानोहाचे वडील. ही िबथ्याची मुले. िबथ्या ही फारोची मुलगी. ही
िमसरची असून मरदची बायको होती.
19 मरदची बायको ही नहमची बहीण होती. मरदची ही बायको
यहूदाकडील होती. मरदच्या बायकोच्या मुलांनी कईला आिण
एष्टमोवा यांना जन्म िदला. कईला गामीर् लोकांपकैी होता आिण
एष्टमोवा माकाथी होता. 20 अम्नोन, िरन्ना, बेन-हानान, ितलोन हे
िशमोनचे मुलगे.
इशीचे मुलगे जोहेथ आिण बेन-जोहेथ.
21 यहूदाचा मुलगा शेला. एर, लादा, कोजेबा योकीम, योवाश आिण
साराफ ही शेलाची संतती. एर हा लेखाचा िपता. लादा मारशेाचा
आिण बेथ-अश्बेच्या िवणकर घराण्यांचा संस्थापक योवाश आिण
साराफ यांनी मवाबी बायकांशी लग्ने केली. त्यानतंर ते बेथलहेमला
परतले. या घराण्याच्या या नोंदी फार जुन्या आहेत. 23 शेलाचे वंशज
हे कंुभार असून ते नेताईम आिण गदेरा येथे राजाच्या चाकरीत होते.

िशमोनाचीिशमोनाची ससंतंतीतती

24 नमुवेल, यामीन, यािरब, जेरह, शौल हे िशमोनचे मुलगे. 25

शौलचा मुलगा शल्लमू. शल्लमूचा मुलगा िमबसाम. िमबसामचा मुलगा
िमश्मा.
26 िमश्माचा मुलगा हम्मूएल. हम्मूएलचा मुलगा जकू्कर. जकू्करचा
मुलगा िशमी. 27 िशमीला सोळा मुलगे आिण सहा मुली होत्या. पण
िशमीच्या भावांना फार मुले बाळे झाली नाहीत. त्यांची (कुदुबें)
मयार्िदतच होती. यहूदातील इतर काही घराण्यांप्रमाणे त्यांचा िवस्तार
नव्हता.
28 िशमीच्या वंशजातील लोक बरै-शेबा, मोलादा व हसर-शुवाल, 29

िबल्हा, असेम, तोलाद, 30 बथुवेल, हमार् िसकलाग, 31

बेथमकार्बोथ, हसर-सुसीम, बेथ-िबरी व शाराइम येथे राहत होते.
दावीदराजा होईपयर्ंत त्यांची तेथे वस्ती होती. 32 एटाम, अईन,
िरम्मोन, तोखेन आिण आशान ही या पाच गावांची नावे. 33

बालापयर्ंत पसरलेल्या खेड्यापाड्यांमधूनही ते राहत होते. आपल्या
वंशावळींची नोंदही त्यांनीच ठेवली.
34 त्यांच्या घराण्यातील विडलधाऱ्या मडंळींच्या नावांची यादी अशी
आहे: मेशोबाब, यम्लेक, अमस्याचा मुलगा योशा, योएल, येहू
(योिशब्याचा मुलगा) सरायाचा मुलगा योिशब्या, अिसएलचा मुलगा
सराया, एल्योवेनाय, याकोबा, यशोहाया, असाया, अिदएल,
यशीिमएल, बनाया, जीजा हा िशफीचा मुलगा. िशफी हा अल्लोनचा
मुलगा, अल्लोन यदायाचा मुलगा, यदाया िशम्रीचा मुलगा, आिण िशम्री
शमायाचा मुलगा.
या सवार्ंच्या कुटंुबांचा िवस्तार चांगला झाला. 39 ते खोऱ्याच्या पूवेर्ला

गदोरच्या सीमेबाहेरही जाऊन पोहोंचले. आपल्या गुरोमेंढरांना चरायला
कुरण हवे म्हणून जिमनीच्या शोधात ते गेले. 40 त्यांना चांगली गवताळ
कुरणे िमळाली. तेथील जमीन िवस्तीणर् होती. ही भूमी शांत व स्वस्थ
होती. हामचे वंशज पूवीर् या भागात राहत असत. 41 िहज्कीया यहूदाचा
राजा होता त्यावेळची ही हकीकत. ते लोक गदोरपयर्ंत आले आिण
हामच्या लोकांशी त्यांनी लढाई केली. हामच्या लोकांच्या राहुट्या त्यांनी
उद्ध्वस्त केल्या. तेथे राहणाऱ्या मूनी लोकांनाही त्यांनी ठार केले.
आजही या भागात मूनीलोक आढळत नाहीत. तेव्हा या लोकांनी तेथे
वस्ती केली. मेंढरांसाठी कुरण असल्याने ते तेथे रािहले.

1 इितहास 3:9 258 1 इितहास 4:41
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42 िशमोनच्या घराण्यातील पाचशे माणसे सेईर डोंगरावर गेली.
इशीचे मुलगे पलटया, नाऱ्या, रफाया आिण उिज्जयेल यांनी त्यांना
मागर्दशर्न केले. िशमोनी लोकांनी त्या िठकाणी वस्ती असणाऱ्या
लोकांशी चकमकी केल्या. 43 काही अमालेकी लोकांचा त्यातूनही
िनभाव लागला ते तेवढे अजून आहेत. त्यांना िशमोन्यांनी ठार केले.
तेव्हा पासून सेईरमध्ये अजूनही िशमोनी लोक राहत आहेत.

रऊबरऊबेेनाचनाचेे ववंशंजशज

रऊबेन इस्राएलाचा थोरला मुलगा होता. तेव्हा थोरल्या
मुलाला िमळणार ेसगळे िवशेषािधकार त्याला िमळायला हवे
होते. पण रऊबेनने आपल्या वडीलांच्या पत्नीशीच शरीरसंबधं

ठेवले त्यामुळे हे अिधकार योसेफच्या मुलांना िदले गेले. या घराण्याच्या
वंशावळीच्या नोंदीत रऊबेनची थोरला मुलगा म्हणून नोंद नाही. यहूदा
आपल्या भावंडांपेक्षा पराक्रमी िनघाला म्हणून पुढारीपण त्याच्या
घराण्यात गेले. मोठ्या मुलाला िमळायचे ते इतर सवर् अिधकार मात्र
योसेफाच्या घराण्याला िमळाले.
हनोख, पल्ल,ू हस्रोन आिण कमीर् हे रऊबेनचे मुलगे.
4 योएलचे वंशज असे: योएलचा मुलगा शमाया. शमायाचा मुलगा
गोग. गोगचा िशमी. 5 िशमीचा मुलगा मीखा. मीखाचा मुलगा राया.
रायाचा मुलगा बाल. 6 बालचा मुलगा बरैा. अश्शूरचा राजा ितल्गथ-
िपल्नेसर याने बरैाला आपल्या घरातून िपटाळून लावले. आिण कैद
केले. बरैा हा रऊबेनी घराण्याचा अिधकारी पुरुष होता.
7 योएलचे भाऊ आिण त्यांची त्यांची घराणी यांची नोंद वंशावळींच्या
नोंदीवरुनच येथे केली आहे: ईयेल सवार्ंत मोठा, मग जखऱ्या 8

आिण बेला. बेला हा आजाजचा मुलगा. आजाज हा शमाचा मुलगा.
शमा योएलचा मुलगा. नबो आिण बाल मौन येथपयर्ंत ते अरोएर
प्रांतात राहत होते. 9 फरात नदीच्या जवळ अगदी पूवेर्ला
वाळवंटाच्या कडेपयर्ंत बेलाच्या लोकांची वस्ती होती. िगलाद प्रांतात
आपली गाई-गुर ेफार झाल्यामुळे त्यांना या बाजूला सरकावे लागले.
10 शौलच्या कारकीदीर्त बेलाच्या लोकांनी हग्री लोकांशी लढाई
करुन त्यांचा पाडाव केला. त्यांच्याच तबंूत बेलाच्या लोकांनी मुक्काम
केला. तेथे राहून त्यांनी िगलादच्या पवेर्कडील सवर् प्रदेश पालथा
घातला.

गादचगादचेे ववंशंजशज
11 रऊबेनी लोकांच्या शेजारीच गाद घराण्यातील लोकांची वस्ती
होती. बाशान प्रांतात सलका नगरापयर्ंत गाद घराण्यातील लोक राहत
होते. 12 योएल हा बाशान मधला पिहला नायक. शाफाम दसुरा. मग
यानयने त्याची जागा घेतली. 13 मीखाएल, मशुल्लाम, शबा, योरय,
याकान, जीया आिण एबर हे त्यांच्या घराण्यातील सात भाऊ. 14 हे
अबीहईलचे वंशज. अबीहईल हूरीचा मुलगा. हूरी यारोहाचा मुलगा
आिण यारोहा िगलादचा. िगलाद मीखाएलचा. मीखाएल यशीशायाचा
मुलगा. यशीशाया यहदोचा मुलगा. यहदो बूजाचा मुलगा. 15 अही हा
अब्दीएलचा मुलगा. अब्दीएल गूनीचा मुलगा. अही हा त्या घराण्याचा
प्रमुख.
16 गाद घराण्यातील लोक िगलाद प्रांतात राहत होते. बाशान,
बाशानच्या आसपासची खेडी, शारोनच्या आसपासची िशवार ेएवढ्या
भागात थेट सीमेपयर्ंत राहत होते.
17 योथाम आिण यराबाम यांच्या काळात या लोकांच्या नावांच्या
नोंदी गाद वंशावळीमध्ये केल्या गेलेल्या आहेत. योथाम यहूदाचा
आिण यराबाम इस्राएलचा राजा होता.

ययुधु्दिनपुणध्दिनपुण ससैिैनकिनक

18 मनश्शेच्या वंशातील अधेर् लोक आिण रऊबेनी व गादी लोकांमधून
44,760 शूर सिैनक यधु्दाला सज्ज असे होते. लढाईमध्ये ते प्रवीण होते.
ढाली, तलवारी ते बाळगून होते. एवढेच नव्हे तर धनुष्य-बाण चालवणेही
त्यांना अवगत होते. 19 हगरी, यतूर, नाफीश, नोदाब या लोकांशी त्यांनी
लढाया केल्या. 20 मनश्शे, रऊबेन आिण गाद वंशातील लोक
लढाईच्या वेळी देवाची प्राथर्ना करीत. देवावर भरवंसा असल्यामुळे ते

मदतीची याचना करीत. देव त्यांना साहाय्य करी. त्यामुळे त्यांना हग्री
लोकांचा पराभव करता आला. या लोकांबरोबरच्या इत्तर लोकांचाही
त्यांनी पाडाव केला. 21 50,000 उंट, 2,50,000 शेळ्यामेंढ्या,
2,000 गाढवे आिण 1,00,000 माणसे एवढे त्यांनी हग्री लोकांकडून
बळकावले. 22 बरचे हग्री लोक मारले गेले कारण देवाने रऊबेनींना
लढाई िंजकायला मदत केली. यानतंर मनश्शे, रऊबेन आिण गाद लोक
हग्री लोकांच्या भूप्रदेशात राहू लागले. बािबलोन लोकांनी इस्राएलांवर
िवजय िमळवून त्यांना कैद करुन नेईपयर्ंत हे लोक ितथेच रािहले.

23 बाशानपासून बाल-हमोर्न, सनीर आिण हमेार्न डोंगर येथपयर्ंत
मनश्शेच्या अध्यार् वंशातील लोकांनी वस्ती केली. तेथे त्यांची संख्या
बरीच वाढली.

24 मनश्शेच्या अध्यार् (वंशातील घराण्याचे) प्रमुख पुढीलप्रमाणे:
एफेर, इशी, अलीएल, अज्रीएल, ियमर्या, होदव्या, यहदीएल, हे सवर् शूर,
वीर आिण नामांिकत होते. आपापल्या घराण्यांचे ते प्रमुख होते. 25 पण
आपल्या पूवर्जांनी ज्याची उपासना केली त्या देवाशी त्यांनी गरैवतर्न
केले. देवाने ज्यांना नेस्तनाबूत केले होते त्या लोकांच्याच खोट्या
देवतांची त्यांनी उपासना केली.

26 इस्राएलाच्या देवाने अश्शूरचा राजा पूल याच्या मनात लढाईवर
जाण्याची इच्छा जागवली. पूल म्हणजेच ितल्गथ-िपल्नेसर. त्याने
मनश्शे, रऊबेन आिण गाद घराण्यातील लोकांशी लढाई केली. त्यांना
त्याने ते होते ितथून हुसकावून लावले आिण कैदी केले. पूलने मग त्यांना
हलह, हाबोर, हारा आिण गोजान नदीजवळ आणले. तेव्हा पासून
आजतागायत इस्राएलाच्या त्या घराण्यांतील लोक तेथे राहत आहेत.

ललेेवीचवीचेे ववंशंजशज

गेषोर्न, कहाथ आिण मरारी हे लेवीचे मुलगे.
2 अम्राम, इसहार, हेब्रोन आिण उज्जीयेल हे कहाथचे मुलगे.
3 अहरोन, मोशे, िमयार्म हे अम्रामचे मुलगे.

नादाब, अबीहू, एलाजार व इथामार हे अहरोनचे मुलगे. 4

एलीएजाराचा मुलगा िफनहास, िफनहासचा अबीशूवा. 5 अबीशूवाचा
मुलगा बुक्की. बुक्कीचा मुलगा उज्जी. 6 उज्जीने जरह्या याला जन्म िदला
आिण जरहयाने मरायोथला. 7 मरायोथ हा अमऱ्या याचा बाप. आिण
अमऱ्या अहीटूबचा. 8 अहीटूबचा मुलगा सादोक. सादोकचा मुलगा
अहीमास. 9 अहीमासचा मुलगा अजऱ्या. अजऱ्याचा मुलगा योहानन.
10 योहाननचा, मुलगा अजऱ्या (शलमोनाने यरुशलेममध्ये मिंदर
बांधले तेव्हा हा अजऱ्याच याजक होता.) 11 अजऱ्या याने अमऱ्या
याला जन्म िदला. अमऱ्याने अहीटूबला. 12 अहीटूबचा मुलगा
सादोक, सादोकचा मुलगा शल्लमू. 13 शल्लमूचा मुलगा िहल्कीया.
िहल्कीयाचा मुलगा अजऱ्या. 14 अजऱ्या म्हणजे सरायाचे वडील.
सरायाने यहोसादाकला जन्म िदला.
15 यहूदा आिण यरुशलेम यांचा परमेश्वराने पाडाव केला तेव्हा
यहोसादाकला परागदंा व्हावे लागले. या लोकांना यधु्दकैदी म्हणून
दसुऱ्या देशात जावे लागले. परमेश्वराने हे सवर् नबुखद्नेस्सरच्या हातून
घडवले.

ललेेवीचवीचेे इतरइतर ववंशंजशज
16 गषोर्म, कहाथ आिण मरारी हे लेवीचे मुलगे.
17 िलब्री आिण िशमी हे गषोर्मचे मुलगे.
18 अम्राम, इसहार, हेब्रोन, उज्जीयेल हे कहाथचे मुलगे.
19 महली आिण मूशी हे मरारीचे मुलगे.
लेवी कुळातील घराण्यांची ही नावे. वडलांच्या घराण्याप्रमाणे त्यांची
वंशावळ िदलेली आहे.
20 गषोर्मचे वंशज असे: गषोर्मचा मुलगा िलब्नी. िलब्नीचा मुलगा
यहथ. यहथचा मुलगा िजम्मा. 21 िजम्माचा मुलगा यवाह. यवाहचा
इद्दो. इद्दोचा मुलगा जेरह. जेरहचा यात्राय.
22 कहाथचे वंशज असे: कहाथचा मुलगा अम्मीनादाब.
अम्मीनादाबचा कोरह. कोरहचा मुलगा अस्सीर. 23 अस्सीरचा
मुलगा एलकाना आिण एलकानाचा मुलगा एब्यासाफ. एब्यासाफचा
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मुलगा अस्सीर. 24 अस्सीरचा मुलगा तहथ. तहथचा मुलगा उरीएल.
उरीएलचा उज्जीया. उज्जीयाचा शौल.
25 अमासय आिण अहीमोथ हे एलकानाचे मुलगे. 26 एलकानाचा
मुलगा सोफय. सोफयचा मुलगा नहथ. 27 नहथचा मुलगा अलीयाब.
अलीयाबचा यरोहाम. यरोहामचा एलकाना. एलकानाचा मुलगा
शमुवेल. 28 थोरला योएल आिण त्याच्या पाठीवरचा अबीया हे
शमुवेलचे मुलगे.
29 मरारीचे मुलगे याप्रमाणे: मरारीचा मुलगा महली. महलीचा िलब्नी.
िलब्नीचा मुलगा िशमी. िशमीचा उज्जा. 30 उज्जाचा मुलगा िशमा
िशमाचा हग्गीया आिण त्याचा असाया.

ममंिंदरातीलिदरातील गायकगायक

31 कराराचा कोश तबंूत ठेवल्यावर दावीदाने परमेश्वराच्या घरात
गायनासाठी काही जणांची नेमणूक केली. 32 पिवत्र िनवास मडंपात हे
लोक गायनसेवा करीत. यरुशलेममध्ये शलमोनाने परमेश्वराचे मिंदर
उभारले तोपयर्ंत त्यांनी ही सेवा केली. आपल्या कामाच्या िनयमानुसार
ते वागत.

33 गायनसेवा करणाऱ्यांची नावे अशी:
कहाथ घराण्यातील वंशज: हेमान हा गवई. हा योएलचा मुलगा. योएल
शमुवेलचा मुलगा. 34 समुवेल एलकानाचा मुलगा. एलकाना
यरोहामचा मुलगा. यरोहाम अलीएलचा मुलगा. अलीएल तोहाचा
मुलगा. 35 तोहा सूफचा मुलगा. सूफ एलकानाचा मुलगा. एलकाना
महथचा मुलगा. महथ अमासयचा मुलगा. 36 अमासय एलकानाचा
मुलगा. एलकाना योएलचा मुलगा. योएल अजऱ्याचा मुलगा. अजऱ्या
सफन्याचा मुलगा. 37 सफन्या तहथचा मुलगा. तहथ अस्सीरचा
मुलगा. अस्सीर एव्यासाफचा मुलगा. एव्यासाफ कोरहचा मुलगा. 38

कोरह इसहारचा मुलगा. इसहार कहाथचा मुलगा. कहाथ लेवीचा
आिण लेवी इस्राएलाचा मुलगा.
39 आसाफ हेमानचा नातलग होता. हेमानच्या उजवीकडे आसाफ
उभा राहून सेवा करीत असे. आसाफ हा बरखे्या याचा मुलगा.
बरखे्या िशमाचा मुलगा. 40 िशमा िमखाएलचा मुलगा. िमखाएल
बासेया याचा मुलगा. बासेया मल्कीया याचा मुलगा. 41 मल्कीया
एथनीचा मुलगा, एथनी जेरहचा मुलगा जेरह हा अदाया याचा मुलगा.
42 अदाया एतानाचा मुलगा. एथाना हा िजम्मा याचा मुलगा. िजम्मा
िशमीचा मुलगा. 43 िशमी यहथ याचा मुलगा. यहथ हा गषोर्म याचा
मुलगा. गषोर्म लेवीचा मुलगा.
44 मरारीचे वंशज हेमान आिण आसाफ यांचे नातलग होते. गाताना
त्यांचा गट हेमानच्या डावीकडे उभा राहत असे. एथान हा िकशीचा
मुलगा. िकशी अब्दीचा मुलगा. अब्दी मल्लखूचा मुलगा. 45 मल्लखू
हशब्याचा मुलगा. हशब्या अमस्याचा मुलगा. अमस्या हा िहल्कीया
याचा मुलगा. 46 िहल्कीया अमसीचा मुलगा. अमसी बानीचा मुलगा.
बानी शेमर याचा मुलगा. 47 शेमेर महलीचा मुलगा. महली मूशीचा
मुलगा, मूशी मरारीचा मुलगा मरारी हा लेवीचा मुलगा.
48 हेमान आिण आसाफ यांचे नातलग हे लेवी घराण्यातील होते.

मिंदराच्या पिवत्र िनवासमडंपात काम करायला लेवींची िनवड झाली
होती. पिवत्र िनवासमडंप म्हणजे देवाचे घरच. 49 होम करायच्या आिण
धूप जाळायच्या वेदींवर धूप जाळायची परवानगी मात्र फक्त अहरोनच्या
वंशजातील लोकांनाच होती. अहरोनचे हे वंशज देवाच्या अत्यतं पिवत्र
गाभाऱ्यात नेमलेले सवर् काम करत. इस्राएली लोकांना प्रायश्र्िचत्त देऊन
शुध्द करण्याचे समारभंही ते करत. मोशे याने सांिगतलेले िनयम आिण
िवधी ते पाळत. मोशे देवाचा सेवक होता.

अहरोनचअहरोनचेे ववंशंजशज
50 अहरोनचे वंशज पुढीलप्रमाणे: अहरोनचा मुलगा एलाजार.
एलाजारचा मुलगा िफनहास. िफनहासचा मुलगा अबीशूवा. 51

अबीशूवाचा मुलगा बुक्की. बुक्कीचा मुलगा उज्जी. उज्जीचा मुलगा जरह्या.
52 जरह्याचा मुलगा मरायोथ. मरायोथचा मुलगा अमऱ्या. अमऱ्याचा
मुलगा अहीटूब. 53 अहीटूबचा मुलगा सादोक आिण सादोकचा
मुलगा अहीमास.

ललेेवीवी ककुुटटंंुुबांचीबांची घरघरेे
54 अहरोनचे वंशज राहत त्या िठकाणांची मािहती अशी. त्यांना

िदलेल्या जिमनीवर त्यांनी त्यांच्या वसत्या उभारल्या. कहथ कुटंुबांना
त्या जिमनीतील पिहला वाटा िमळाला. 55 हेब्रोन नगर आिण त्याच्या
आसपासचे िशवार त्यांना िमळाले. 56 त्यापुढची जागा आिण हेब्रोन
नगराजवळची खेडी यफून्नेचा मुलगा कालेब याला िमळाली. 57

अहरोनच्या वंशजांना हेब्रोन हे नगर िमळाले. हेब्रोन हे आश्रयनगर होते.
याखोरीज त्यांना िलब्ना, यत्तीर, एष्टमोवा, 58 हीलेन, दबीर, 59

आशान, यतु्ता, आिण बेथ-शेमेश ही नगर ेत्यांच्या आसपासच्या
िशवारांसकट िमळाली. 60 बन्यामीनच्या वंशातील लोकांना िगबा,
अल्लेमेथ, अनाथोथ ही नगर ेत्यांच्या आसपासच्या िशवारांसकट
िमळाली.
कहथच्या वंशजांना तेरा नगर ेिमळाली.
61 कहथच्या उरलेल्या काही वंशजांना मनश्शेच्या अध्यार् वंशांतून

दहा नगर ेिमळाली.
62 गषोर्मच्या वंशजातील कुळांना तेरा नगर ेिमळाली. ही त्यांना

इस्साखार, आशेर, नफताली आिण बाशान मधील काही मनश्शे या
वंशांच्या घराण्यांकडून िमळाली.

63 मरारीच्या वंशजांतील कुळांना बारा नगर ेिमळाली. रऊबेनी, गाद
आिण जबुलून यांच्या घराण्यांतून, िचठ्ठ्या टाकून त्यांना ती िमळाली.

64 ही नगर ेव भोवतालची जमीन इस्राएल लोकांनी मग लेवींना िदली.
65 यहूदा, िशमोन आिण बन्यामीन यांच्या घराण्यातून, िचठ्ठया टाकून,
लेवी वंशजांना ती ती नगर ेदेण्यात आली.

66 एफ्राईमच्या वंशजांनी काही नगर ेकहाथच्या वंशजांना िदली. ती
ही िचठ्ठ्या टाकून ठरवण्यात आली. 67 त्यांना शखेम नगर िमळाले.
शखेम हे आश्रयनगर होय. गेजेर, 68 यकमाम, बेथ-होरोन, 69

अयालोन आिण गथ-िरम्मोन हीही नगर ेआसपासच्या जिमनीसकट
त्यांना िमळाली. एफ्राईमच्या डोंगराळ भागातील ही गावे होत. 70

मनश्शेच्या अध्यार् वंशातून इस्राएलांनी आनेर आिण िबलाम ही गावे
िशवारांसकट कहाथच्या वंशाच्या लोकांना िदली.

इतरइतर ललेेवीवी ककुुटटंंुुबांनाबांना िमळालिमळालेेलीली घरघरेे
71 गषोर्मच्या वंशजांना बाशानमधील गोलान आिण अष्टारोथ हे

त्यांच्या भोवतालच्या िशवारासकट, मनश्शेच्या अध्यार् वंशाकडून
िमळाले.

72 त्याखेरीज गषोर्मच्या वंशजांना केदेश, दाबरथ, रामोथ, आनेम ही
नगर ेभोवतालच्या िशवारासकट इस्साखारच्या वंशजांकडून िमळाली.

74 माशाल, अब्दोन, हूकोक, रहोब ही नगर,े िशवारासकट, आशेर
घराण्याकडून गाषोर्न कुटंुबांना िमळाली.

76 गालीलमधले केदेश, हम्मोन, िकयार्थाईम ही िशवारासकट नगरे
नफतालीच्या वंशातून गषोर्न वंशाला िमळाली.

77 आता उरलेले लेवी म्हणजे मरारी लोक त्यांना योकनीम, कतार्,
िरम्मोनो आिण ताबोर ही नगर ेजबुलूनच्या घराण्याकडून िमळाली.
नगराभोवतीची जिमनही अथार्तच िमळाली.

78 या खेरीज मरारींना वाळवंटातील बेसेर, याजा, कदेमोथ, मेफाथ
ही नगर ेभोवतालच्या िशवारांसकट, रऊबेनी लोकांकडून िमळाली. हे
रऊबेनी यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला, यरीहोजवळ, राहत असत.

80 मरारी कुटंुबांना गाद वंशाकडून िगलादमधील रामोथ, महनाइम,
हेशबोन, याजेर ही नगर ेदेखील आसपासच्या िशवारासकट िमळाली.

इस्साखारचइस्साखारचेे ववंशंजशज

इस्साखारला चार मुलगे होते. त्यांची नावे अशी: तोला, पुवा,
याशूब आिण िशम्मोन.
2 उज्जी, रकाया, यरीएल, यहमय, इबसाम आिण शमुवेल हे

तोलाचे मुलगे. ते सवर् आपापल्या घराण्यातले प्रमुख होते. ते आिण
त्यांचे वंशज हे शूर लढवय्ये होते. त्यांची संख्या वाढून दावीदाच्या
कारिकदीर्पयर्ंत 22,600 इतकी झाली.

1 इितहास 6:24 260 1 इितहास 7:2
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3 इज्रह्या हा उज्जीचा मुलगा. िमखाएल. ओबद्या. योएल आिण
इश्शीया हे इज्रह्याचे मुलगे. हे ही आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख पुरुष
होते. 4 त्यांच्या घराण्यात 36,000 सिैनक यधु्दाला तयार होते असे
त्यांच्या वंशावळीच्या नोंदीवरुन िदसते. बायका आिण मुले पुष्कळ
असल्यामुळे यांचे घराणे मोठे होते.
5 इस्साखारच्या सवर् घराण्यांमध्ये िमळून 87,000 लढवय्ये होते
असे वंशावळींच्या नोंदींवरुन िदसते.

बन्यामीनचबन्यामीनचेे ववंशंजशज
6 बन्यामीनला तीन मुलगे: बेला, बेकर आिण यदीएल.
7 बेलाला पाच मुलगे होते: एस्बोन, उज्जी, उज्जीयेल, यरीमोथ आिण
ईरी हे ते पाच होत. ते आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. त्यांच्यात
22,034 सिैनक होते असे घराण्याच्या नोंदींवरुन िदसते.
8 जमीरा, योवाश, अिलयेजर, एल्योवेनय, अम्री, यरमेोथ, अबीया,
अनाथोथ व अलेमेथ हे बेकेर चे मुलगे. 9 आपापल्या घराण्यांचे
प्रमुख कोण ते त्यांच्या वंशावळीच्या नोंदीवरुन कळते. त्यांच्याकडे
20,200 सिैनक होते, हे ही त्यावरुन कळते.
10 यदीएलचा मुलगा िबल्हान. िबल्हानची मुले, यऊश, बन्यामीन,
एहूद, कनाना, जेथान, ताशीर्श व अहीशाहर. 11 यदीएलचे मुलगे हे
त्यांच्या घराण्याचे प्रमुख होते. त्यांच्याकडे 17,200 सिैनक यधु्दाला
तयार होते.
12 शुप्पीम आिण हुप्पीम हे ईरचे वंशज आिण अहेरचा मुलगा हुशीम.

नफतालीचनफतालीचेे ववंशंजशज
13 यहिसएल, गूनी, येसर आिण शल्लमू हे नफतालीचे मुलगे.
हे सवर् िबल्हेचे वंशज.

मनश्शमनश्शेेचचेे ववंशंजशज
14 मनश्शेचे वंशज खालील प्रमाणे: मनश्शे आिण त्याची अरामी
दासी यांना अस्रीएल नावाचा मुलगा होता. माखीर हाही आणखी एक
मुलगा होता. माखीर म्हणजे िगलादचा बाप. 15 हुप्पीम आिण शुप्पीम
या लोकांपकैी एका बाईशी माखीरने लग्न केले. ितचे नाव माका.
माखीरच्या बिहणीचे ही नाव माका होते. या माकाचे दसुर ेनाव
सलाफहाद होते. िहला फक्त मुलीच झाल्या. 16 माखीरची बायको
माका िहला मुलगा झाला. ितने त्याचे नाव पेरसे ठेवले. त्याच्या
(माखीरच्या) भावाचे नाव शेरशे. शेरशेचे मुलगे ऊलाम आिण रकेेम.
17 ऊलामचा मुलगा बदान.
हे झाले िगलादचे वंशज. िगलाद हा माखीरचा मुलगा. माखीर
मनश्शेचा मुलगा. 18 माखीरची बहीण हम्मोलेखेथ िहला इशहोद,
अबीयेजेर आिण महला हे मुलगे झाले.
19 अह्यान, शेखेम, िलखी आिण अनीयाम हे शमीदचे मुलगे.

एफ्राईमचएफ्राईमचेे ववंशंजशज
20 एफ्राईमची वंशावळ पुढीलप्रमाणे. एफ्राईमचा मुलगा
शुथेलह,शुथेलहाचामुलगा बेरदे,बेरदेाचा मुलगा तहथ,तहथचा मुलगा
एलादा. 21 एलादाचा मुलगा तहथ. तहथचा मुलगा जाबाद. जाबादचा
मुलगा शुथेलह.
गथ नगरात वाढलेल्या काही लोकांनी एजेर एलद यांना ठार मारले.
कारण ते दोघे गथच्या लोकांची गुर ेमेंढर ेचोरुन नेत होते. 22 एजेर
आिण एलद हे एफ्राईमचे मुलगे होते. एजेर आिण एलद यांच्या
िनधनाचा शोक त्याने बरचे िदवस केला. त्याच्या बांधवांनी त्याचे
सांत्वन केले. 23 मग एफ्राईमचा बायकोशी संबधं येऊन त्याची
बायको गभर्वती रािहली आिण ितने एका मुलाला जन्म िदला.
एफ्राईमने या मुलाचे नाव बरीया ठेवले. घरात आधी वाईट घडून
गेल्यामुळे त्याने हे नाव ठेवले. 24 एफाईमच्या मुलीचे नाव शेरा. िहने
खालचे आिण वरचे बेथ-होरोन आिण खालचे आिण वरचे उज्जनशेरा
ही बांधली.

25 रफेह हा एफ्राईमचा मुलगा. रफेहचा मुलगा रशेेफ. त्याचा मुलगा
तेलह. तेलहचा मुलगा तहन. 26 तहनचा मुलगा लादान. लादानचा
मुलगा आम्मीहूद. आम्मीहूदचा अलीशामा. 27 त्याचा मुलगा नून
आिण नूनचा मुलगा यहोशवा.
28 एफ्राईमच्या वंशजांची वतने आिण गावे पुढीलप्रमाणे ज्या ज्या

िठकाणी ते रहात होते: बेथेल व त्याच्या जवळपासची गावे. पूवेर्ला
नारान; पार्िर्मला गेजेर आिण आसपासची खेडी, शखेम आिण त्याच्या
आसपासची खेडी अगदी थेट अय्या व त्या भोवतालच्या प्रदेशापयर्ंत.
29 मनश्शेच्या सीमेला लागून असलेली बेथ-शान, तानख, मिगद्दो, दोर
ही नगर ेव त्यांच्या भोवतालचा प्रदेश एवढ्या भागात इस्राएलचा मुलगा
योसेफ याचे वंशज राहत होते.

आशआशेेरजरजेे ववंशंजशज
30 इम्ना, इश्वा, इश्वी, बरीया हे आशेरचे मुलगे. त्यांची बहीण सेराह.
31 हेबेर, मालकीएल, हे बरीयाचे मुलगे. मालकीएलचा मुलगा
िबजार्िवथ.
32 यफलेट, शोमर, होथाम हे मुलगे आिण शूवा ही बहीण यांचा हेबेर
हा बाप होता.
33 पासख, िबह्माल, अश्वथ हे यफलेटचे मुलगे.
34 अही, राहागा. यहूबा व अराम हे शेमेरचे मुलगे.
35 शेमेरचा भाऊ हेलेम. त्याचे मुलगे सोफह, इम्ना, शेलेश आिण
आमाल.
36 सोफहचे मुलगे सूहा, हनेर्फेर, शूवाल, बेरी व इम्ना, 37 बेसेर,
होद, शम्मा, िशलशा, इथ्रान, बरैा.
38 यफुन्ने िपस्पा, अरा हे येथेरचे मुलगे.
39 आरह, हिन्नएल व िरस्या हे उल्लाचे मुलगे.

40 हे सवर् आशेरचे वंशज. ते आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. ते
गुणसंपन्न शूर योध्दे होते. त्यांच्या वंशावळीच्या नोंदीप्रमाणे 26,000
लढवय्ये पुरुष त्यांच्यात होते.

राजाराजा शौलच्याशौलच्या घराण्याचाघराण्याचा इितहासइितहास

बेला हा बन्यामीनचा ज्येष्ठ पुत्र. आश्बेल हा दसुरा आिण
अहरह हा ितसरा. 2 चौथा नोहा व पाचवा राफा.
3 अद्दार, गेरा, अबीहूद, अबीशूवा, नामान, अहोह, गेरा,

शफूफान आिण हुराम हे बेलाचे मुलगे.
6 एहूदचे वंशज खालील प्रमाणे: नामान, अहीया आिण गेरा. हे
गेबातील घराण्यांचे प्रमुख होते. त्यांना आपापली गावे सोडायला
लावून सक्तीने मानाहथ येथे नेण्यात आले. गेराने त्यांना कैद केले.
गेराने उज्जा आिण अहीहूद यांना जन्म िदला.
8 शहरियमाने मवाबात आपल्या बायका हुशीम आिण बारा यांना
घटस्फोट िदला. यानतंर त्याला दसुऱ्या एका बायकोपासून मुले
झाली. 9 ही त्याची बायको होदेश िहच्यापासून त्याला योबाब,
िसब्या, मेशा, मल्काम, यऊस. शख्या, िममार् हे मुलगे झाले. ते
आपल्या विडलांच्या घराण्यांचे प्रमुख होते. 11 हुशीम पासून
शहरियमाला अबीटूब आिण एल्पाल हे मुलगे झाले.
12 एबर, िमशाम शमेद, बरीया आिण शमा हे एल्पाचे मुलगे. शमेदने
ओनो आिण लोद व त्या आसपासची गावे वसवली. बरीया आिण
शमा हे अयालोनमधील घराण्यांचे प्रमुख होते. त्यांनी गथ येथील
रिहवाश्यांना हुसकावून लावले.
14 अह्यो, शाशक, यरमेोथ, 15 जबद्या. अराद, एदर, 16 मीखाएल,
इश्पा, योहा हे बरीयाचे मुलगे. 17 जबद्या, मशुल्लाम, िहज्की, हेबेर,
18 इश्मरय, इज्लीया, योबाब हे एल्पालचे मुलगे.
19 याकीम, िजख्री, जब्दी, 20 एलीएनय, िसलथय, अलीएल, 21

अदाया, बराया, िशम्राथ हे िशमीचे मुलगे.
22 इश्पान, एबर, अलीएल, 23 अब्दोन, िजख्री, हानान, 24 हनन्या,
एलाम, अनथोथीया, 25 इफदया, पनुएल हे शाशकचे मुलगे होत.
26 शम्शरय, शहऱ्या, अथल्या, 27 यारशे्या, एलीया, िजख्री हे
यरोहामचे मुलगे.

1 इितहास 7:3 261 1 इितहास 8:27
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28 हे सवर् आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. तशी त्यांची वंशावळींमध्ये
नोंद आहे. ते यरुशलेम येथे राहत होते.

29 िगबोनचा बाप यइएल. तो िगबोनमध्ये राहत होता. त्याची बायको
माका. 30 त्याचा ज्येष्ठ पुत्र अब्दोन. सूर, कीश, बाल, नादाब, 31

गदोर, अह्यो, जेखर आिण िमकलोथ ही इतर मुले. 32 िशमा हा
िमकलोथचा मुलगा. आपल्या यरुशलेममधील बांधवांच्या जवळच हे
सवर् राहत होते.
33 कीशचा बाप नेर. कीश शौलचा बाप. आिण शौल योनाथान,
मलकीशुवा, अबीनादाब, एश्बाल यांचा.
34 योनाथानचा मुलगा मरीब्बाल. मरीब्बाल मीखाचा बाप.
35 पीथोन, मेलेख, तरयेा आिण आहाज हे मीखाचे मुलगे.
36 यहोअद्दाचे वडील आहाज. यहोअद्दा आलेमेथ, अजमाबेथ व
िजम्री यांचा बाप होता. िजम्री हा मोसाचा बाप होता. 37 िबनाचा िपता
मोसा. िबनाचा मुलगा राफा. राफाचा एलासा. एलासाचा आसेल.
38 आसेलला सहा मुलगे होते. ते म्हणजे अज्रीकाम, बोखरु,
इश्माएल, शाऱ्या, ओबद्या, हान.
39 आसेलचा भाऊ एशेक. त्याचे मुलगे: ज्येष्ठ मुलगा ऊलाम, दसुरा
यऊष आिण ितसरा अिलफलेत. 40 ऊलामचे मुलगे शूर आिण
उत्तम धनुधर्र होते. त्यांची वंशवेल चांगली िवस्तारली. मुले, नातवंडे
िमळून 150 जण होते.

हे सवर् बन्यामीनचे वंशज.
इस्राएलच्या सवर् लोकांची नोंद वंशावळ्यांमध्ये केलेली आहे.
इस्राएलच्या राजाचा इितहास या पुस्तकात ती ग्रंिथत केलेली
आहे.

यरुशलयरुशलेेममधीलममधील लोकलोक

देवाशी एकिनष्ठ न रािहल्याने यहूदाच्या लोकांना बाबेल येथे कैद करुन
नेण्यात आले. 2 त्यापकैी जे सगळ्यात आधी आपल्या, गावात येऊन
रािहले ते म्हणजे इस्राएल लोक याजक, लेवी आिण मिंदरातील कामकरी
वगर्.

3 यरुशलेममध्ये राहणाऱ्या यहूदा, बन्यामीन, एफ्राईम आिण मनश्शे
घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे:

4 ऊथय हा अम्मीहूदचा मुलगा. अम्मीहूद हा अम्रीचा मुलगा. अम्री
इम्रीचा मुलगा. इम्री बानीचा मुलगा. बानी पेरसेच्या वंशजांपकैी. पेरसे
हा यहूदाचा मुलगा.
5 यरुशलेममध्ये राहणार ेिशलोनी लोक असे: ज्येष्ठ पुत्र असाया
आिण त्याचे मुलगे.
6 यरुशलेममधील जेरह चे वंशज म्हणजे यऊवेल आिण त्याचे
एकंदर 690 भाऊबदं.
7 यरुशलेममधील बन्यामीन घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे: सल्लू
हा मशुल्लामचा मुलगा. मशुल्लाम होदव्याचा मुलगा. होदवा हस्सनुवाचा
मुलगा. 8 इबनया हा यरहोरामचा मुलगा. एला उज्जीचा मुलगा. उज्जी
िमख्रीचा मुलगा. मशुल्लाम शफाटयाचा मुलगा. शफाटया रगुवेलचा
मुलगा रगुवेल इबनीया याचा मुलगा. 9 बन्यामीनच्या वंशावळीवरुन
असे िदसते की यरुशलेममध्ये हे एकंदर 256 होते. हे सवर् आपापल्या
घराण्यांचे प्रमुख होते.
10 यरुशलेममधील याजक पुढीलप्रमाणे: यदया, यहोयारीब, याखीन,
11 अजऱ्या. अजऱ्या हा िहल्कीयाचा मुलगा. िहल्कीया मशुल्लामचा
मुलगा. मशुल्लाम सादोकचा. सादोक मरायोथचा आिण मरायोथ
अहीटूबचा मुलगा. अहीटूब हा देवाच्या मिंदरावरील प्रमुख अिधकाही
होता. 12 यहोरामचा मुलगा अदाया होता. यहोराम हा पशहूरचा
मुलगा. पशहूर मल्कीयाचा, आिण अदीएलचा मुलगा मसय. अदीएल
यहजेराचा मुलगा, यहजेरा मशुल्लामचा मुलगा, मशुल्लेम मिशल्लेमीथचा,
मिशल्लेमीथ इम्मेराचा मुलगा.
13 असे एकंदर 1,760 याजक होते. ते आपापल्या घराण्यांचे मुख्य
होते. देवाच्या मिंदरातील सेवेच्या कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर
होती.
14 यरुशलेममधील लेवी घराण्यातले लोक याप्रमाणे: हश्शूबचा
मुलगा शमाया. हश्शूब अज्रीकामचा मुलगा. अज्रीकाम हशब्याचा

मुलगा. हशब्या हा मरारीच्या वंशातला. 15 याखेरीज बकूबकर, हेरशे,
गालाल आिण मतन्या हे ही यरुशलेममध्ये राहत होते. मतन्या
मीखाचा मुलगा. मीखा िजख्रीचा मुलगा. िजख्री आसाफचा मुलगा. 16

ओबद्या शमाया याचा मुलगा. शमाया गालालचा मुलगा. गालाल
यदथूूनचा मुलगा. याखेरीज आसा याचा मुलगा बरखे्या हाही तेथे
राहत होता. आसा एल्कानाचा मुलगा. एल्काना हा नटोफाथी
लोकांच्या जवळच्या छोट्या गावांमध्ये राहत होता.
17 यरुशलेममधील द्वाररक्षक पुढीलप्रमाणे: शल्लमू, अकू्कब, टल्मोन,
अहीमान आिण त्यांचे नातलग. शल्लमू हा त्यांच्यावरचा मुख्य. 18 हे
लोक आता राजाच्या पूवेर्कडच्या प्रवेशद्वारापाशी उभे असतात. हे
लेवीच्या वंशातले होते. 19 शल्लमू हा कोर ेयाचा मुलगा. कोर ेहा
एब्यासाफचा मुलगा. एब्यासाफ कोरहचा मुलगा. शल्लमू आिण त्याचे
भाऊबदं हे द्वारपाल होते. ते कोरहच्या वंशातले होते. पिवत्र
िनवासमडंपाच्या द्वाररक्षणाचे काम त्यांच्याकडे होते. आपल्या
पूवर्जांप्रमाणेच ते हे काम पार पाडत होते. त्यांच्या पूवर्जांकडेही हीच
जबाबदारी होती. 20 पूवीर् िफनहास द्वारपालाचा प्रमुख होता.
िफनहास हा एलाजारचा मुलगा. परमेश्वर िफनहासचा पाठीराखा
होता. 21 जखऱ्या पिवत्र िनवासमडंपाचा द्वारपाल होता.
22 पिवत्र िनवासमडंपाचे रक्षण करणार ेअसे एकंदर 292 िनवडक

द्वाररक्षक होते. आपापल्या गावांच्या वंशावळ्यांमध्ये त्यांची नावे
िलिहलेली आहेत. त्यांचा िवश्वासूपणा पाहून दावीद आिण शमुवेल संदेष्टा
यांनी त्यांची नेमणूक केली होती 23 परमेश्वराच्या मिंदराच्या, पिवत्र
िनवासमडंपाच्या प्रवेशद्वारांवर राखण करण्याची जबाबदारी या
द्वारपालांची आिण त्यांच्या वंशजांची होती. 24 पूवर्, पिश्चम, उत्तर, दिक्षण
अशी चार िदशांना प्रवेशद्वार ेहोती. 25 आसपासच्या गावांमध्ये राहणारे
द्वारपालांचे नातेवाईक वेळोवेळी त्यांच्या मदतीला येत. आले की सलग
सात िदवस मदतीला राहत.

26 या सवर् द्वारपालांचे नायकत्व चार लेवी द्वारपालांकडे होते. देवाच्या
मिंदरातील खोल्या आिण खिजना यांची जपणूक करण्याचे काम त्यांचे
होते. 27 देवाच्या मिंदरावर पहारा करत ते रात्रभर जागे राहत. दररोज
सकाळी मिंदराचे दरवाजे उघडण्याचे काम त्यांच्याकडे होते.

28 मिंदरात वापरायच्या पात्रांची देखभाल काही द्वारपाल करत. ती
पात्रे बाहेर काढताना आिण पुन्हा आत ठेवताना ते ती मोजून ठेवत. 29

लाकडी सामान, िवशेष उपकरणे यांच्यावर इतर काही द्वारपाल नेमलेले
होते. पीठ, द्राक्षारस, तेल, धूप, सुवािसक द्रव्य यांच्यावरही 30 त्यांचीच
देखरखे होती. हे सुवािसक द्रव्य िसध्द करण्याचे काम याजकांचे होते.

31 अपर्णाच्या भाकरी भाजण्याच्या कामिगरीवर मित्तथ्या नावाचा
लेवी होता. मित्तथ्या हा शल्लमूचा थोरला मुलगा. शल्लमू कोरा कुटंुबातील
होता. 32 कोरा कुटंुबातील काही द्वार रक्षकांना शब्बाथच्या िदवशी
मेजावर मांडायचा पाव तयार करण्याचे काम सोपवलेले होते.

33 लेवीर्पकैी जे घराण्यांचे प्रमुख आिण गायक होते ते मिंदरातील
खोल्यांत राहत असत. मिंदरातील कामाची जबाबदारी रात्रंिदवस
त्यांच्यावर असल्याने अमुकच असे काम त्यांच्यावर सोपवलेले नव्हते.

34 हे सवर् लेवी आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख होते. तशी
वंशावळ्यांमध्ये नोंद आहे. ते यरुशलेममध्ये राहत असत.

शौलशौल राजाच्याराजाच्या घराण्याचाघराण्याचा इितहासइितहास

35 ईयेल म्हणजे िगबोनचे वडील. ईयेल िगबोन मध्येच राहत होता.
त्याच्या बायकोचे नाव माका. 36 ईयेलच्या ज्येष्ठ मुलाचे नाव
अब्दोन. सूर, कीश, बाल, नेर आिण नादाब त्याची आणखी मुले. 37

िशवाय गदोर, अह्यो, जखऱ्या आिण िमकलोथ ही त्याचीच मुले. 38

िमकलोथने िशमामला जन्म िदला. ईयेलचे कुटंुब यरुशलेममध्ये
आपल्या भाऊबदंाजवळच राहत होते.
39 नेर हे कीशाचे वडील. कीश शौलाचे वडील. योनातान, मलकी
शुवा, अबीनादाब आिण एश्बाल ही शौलची मुले.
40 मरीब्बाल हा योनाथानचा मुलगा. मीखा हा मरीब्बालाचा मुलगा.
41 पीथोन, मेलेख आिण तरहेया हे मीखाचे मुलगे. 42 आहाजने
यारा याला जन्म िदला. आलेमेथ, अजमावेथ आिण िजम्रीयांना याराने
जन्म िदला. िजम्रीने मोसा याला जन्म िदला. 43 मोसाचा मुलगा

1 इितहास 8:28 262 1 इितहास 9:43
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िबना. िबनाचा मुलगा रफाया. रफायाचा मुलगा एलासा आिण
एलासाचा मुलगा आसेल.
44 आसेलला सहा मुलगे झाले. त्यांची नावे अशी: अज्रीकाम,
बोखरु, इश्माएल, शाऱ्या, ओबद्या आिण हानान. ही झाली आसेलची
मुले.

शौलशौल राजाचाराजाचा मृत्यमृत्यूू

पिलष्टी इस्राएल लोकांशी लढले. इस्राएल लोकांनी पळ
काढला. िगलबोवा डोंगरात बरचे इस्राएल लोक मारले गेले.
2 पिलष्ट्यांनी शौल आिण त्याचे मुलगे यांचा पाठलाग

चालूच ठेवला. त्यांना पकडले आिण ठार केले. योनाथान, अबीनादाब
आिण मलकीशुवा या शौलच्या मुलांना पिलष्ट्यांनी मारले. 3 शौलावर
त्यांनी तीव्र मारा केला. धनुष्यबाणांनी वेध घेऊन त्याला सनै्याने
जायबदंी केले.

4 तेव्हा आपल्या शस्त्रवाहकाला शौल म्हणाला, “तुझी तलवार उपस
आिण ती माझ्यावर चालव. नाहीतर हे उपर ेयेऊन माझी िवटंबना
करतील.”
पण शौलाच्या या शस्त्रवाहकाचा धीर झाला नाही. त्याने शौलाला

मारण्यास नकार िदला. तेव्हा शौलाने स्वतःची तलवार स्वतःला
मारण्यासाठी वापरली. तो स्वतःतलवारीच्या टोकावर पडला. 5 शौल
मरण पावलेला पाहून शस्त्रवाहकाने तलवार उपसून त्यावर पडला व
स्वतःचा जीव घेतला. 6 अशाप्रकार ेशौल आिण त्याचे तीन मुलगे यांना
मरण आले. शौलाच्या कुटंुबाला एकदमच मृत्यू आला.

7 आपल्या सनै्याने पळ काढला आहे. तसेच शौल आिण त्याचे मुलगे
मेले हे खोऱ्यात राहणाऱ्या इस्राएल लोकांनी पािहले तेव्हा त्यांनीही
आपली घरदेार ेसोडून पळ काढला. इस्राएल लोकांनी सोडलेल्या त्या
नगरामध्ये पिलष्टी आले आिण तेथेच राहू लागले.

8 दसुऱ्या िदवशी हे पिलष्टी मृतांच्या अगंावरील मौल्यवान चीजवस्तू
लुटायला आले. तेव्हा िगलबोवा डोंगरावर त्यांना शौल आिण त्याचे मुलगे
यांचे मृतदेह सापडले. 9 शौलाच्या देहावरील वस्तू त्यांनी घेतल्या.
त्याचे मस्तक आिण िचलखत लांबवले. हे वतर्मान आपल्या दवैतांना
आिण लोकांना कळवायला त्यांनी देशभर दतू रवाना केले. 10

पिलष्ट्यांनी शौलाचे िचलखता आपल्या देवळात आिण िशर दागोनच्या
देवळात टांगले.

11 पिलष्ट्यांच्या या कृत्याची वातार् याबेश िगलाद नगरातील
लोकांच्या कानावर गेली. 12 तेव्हा त्यांच्यातील शूर माणसे शौल आिण
त्याची मुले यांचे मृतदेह आणायला िनघाली. ते मृतदेह त्यांनी याबेश
िगलाद येथे आणले. तेथे एका मोठ्या वृक्षाखाली त्यांनी त्यांच्या अस्थी
पुरल्या आिण सात िदवस उपवास केला.

13 परमेश्वराशी प्रामािणक नसल्याने शौलाला मरण आले. शौलाने
परमेश्वराच्या आजे्ञचे उल्लंघन केले. 14 िशवाय परमेश्वराला
िवचारण्याऐवजी भूतिवद्या जाणणाऱ्या बाईकडे जाऊन त्याने सल्ला
िवचारला. म्हणून परमेश्वराने शौलाला मृत्यदुडं िदला आिण इशायाचा
मुलगा दावीद याला राज्य िदले.

दावीददावीद इस्राएलचाइस्राएलचा राजाराजा होतोहोतो

सवर् इस्राएल लोक हेब्रोन येथे दावीदाकडे जमले. ते त्याला
म्हणाले, “आम्ही तुझे भाऊबदं आहोत, तुझ्याच रक्तामांसाचे
आहोत. 2 पूवीर् लढाईत तू आमचे नेतृत्व केले आहेस. शौल

राजा असतानाही तू ते केले आहेस. परमेश्वर तुला म्हणाला, ‘दावीदा, तू
माझ्या इस्राएल लोकांचा मेंढपाळ होशील. माझ्या लोकांचे नेतृत्व
करशील.’”

3 इस्राएल लोकांमधील सवर् वडीलधारी मडंळी दावीद राजाकडे
हेब्रोन येथे आली. परमेश्वरासमोर दावीदाने त्यांच्याशी करार केला. तेव्हा
त्या पुढाऱ्यांनी दावीदास अिभषेक केला. आता दावीद इस्राएलाचा राजा
झाला. शमुवेल माफर् त परमेश्वराने असे होणार असे वचन िदले होते.

दावीददावीद यरुशलयरुशलेेमम घघेेतोतो
4 सवर् इस्राएल लोकांबरोबर दावीद यरुशलेम नगराकडे गेला.

यरुशलेमला त्याकाळी यबूस असे म्हणत असत; आिण तेथे राहणाऱ्यांना
यबूसी. ते नगरवासी 5 दावीदाला म्हणाले, “तू आमच्या नगरात पाऊल
टाकू शकणार नाहीस.” तरीही दावीदाने त्यांचा पाडाव केलाच. दावीदाने
िसयोनचा िकल्ला घेतला. यालाच दावीदनगर हे नाव पडले.

6 दावीद म्हणाला, “यबूसी लोकांवरील हल्ल्याचे जो नेतृत्व करील तो
माझा सेनापती होईल.” यवाबने हे नेतृत्व केले. हा सरुवेचा मुलगा. यवाब
सेनापती झाला.

7 दावीदाने िकल्ल्यातच आपला मुक्काम केला म्हणून त्याला दावीद
नगर नाव पडले. 8 या िकल्ल्याभोवती दावीदाने नगराची उभारणी
केली. िमल्लो पासून नगराच्या तटबदंीपयर्ंत त्याने ते बांधले. जेथे पडझड
झाली होती ितथे दरुुस्ती केली. 9 दावीदाच्या मोठेपणात भर पडत
गेली. सवर्शिक्तमान परमेश्वर त्याच्या बाजूचा होता.

दावीदाचीदावीदाची फौजफौज

10 दावीदाच्या, खास सिैनकांच्या पुढाऱ्यांची नावे या यादीत आहेत.
दावीदाच्या राज्यात त्यांचेही बळ वाढले. त्यांनी आिण समस्त इस्राएल
लोकांनी दावीदाला पािंठबा िदला आिण त्याला राजा केले. देवाने कबूल
केल्याप्रमाणेच हे घडले.

11 दावीदाकडील खास सिैनकांची नावे अशी:
याशबाम हखमोनी. हा रथचालकांचा प्रमुख होता. याशबाम एकावेळी

तीनशे जणांना आपल्या भाल्याने ठार करु शकत असे.
12 त्यानतंर दोदय अहोही याचा मुलगा एलाजार. एलाजार ितघा

पराक्रमींपकैी एक होता. 13 पसदम्मीम येथे हा दावीदाबरोबर होता.
पिलष्टे त्या िठकाणी लढायला आले होते. तेथे शेतात जवाचे पीक उभे
होते. इस्राएल लोक तेव्हा पळून गेले. 14 पण तीन शूर वीर ितथेच पाय
रोवून उभे रािहले आिण त्यांनी बचाव करायचा प्रयत्न केला.
पिलष्ट्यांचा त्यांनी पराभव केला. परमेश्वराने इस्राएल लोकांना मोठा
िवजय िमळवून िदला.

15 एकदा, दावीद अदलु्लामच्या गुहेत होता. पिलष्ट्यांचे सनै्य ितथून
खाली रफेाईमच्या खोऱ्यात होते. त्यावेळी तीस वीरांपकैी ितघेजण गुहेत
असलेल्या दावीदाकडे जायला जिमनीवरुन सरपटत रांगत िनघाले.

16 आणखी एकदा दावीद िकल्ल्यांत असताना पिलष्ट्यांचे सनै्य
बेथलहेममध्ये होते. 17 तेव्हा आपल्या गावचे पाणी प्यावे असे
दावीदाला फार वाटले. तो म्हणाला, “बेथलहेमच्या वेशीजवळ िवहीर
आहे ितच्यातले पाणी मला कोणी आणून िदले तर िकती बर ेहोईल.”
त्याला पाणी हवे होते असे नाही पण तरी तो हे म्हणाला. 18 यावर त्या
ितघांनी पिलष्ट्यांच्या छावणीतून मोठ्या िहकमतीने वाट काढली,
बेथलहेमच्या वेशीजवळच्या िविहरीतील पाणी काढले आिण ते त्या
ितघांनी दावीदाला आणून िदले. दावीदाने ते पाणी प्यायला नकार िदला.
त्याने ते जिमनीवर ओतून परमेश्वराला अपर्ण केले. 19 दावीद म्हणाला,
“देवा, हे पाणी मी कसे िपऊ? हे मी प्यायलो तर ते इथपयर्ंत आणायला
ज्यांनी आपला जीव धोक्यात घातला त्यांचे रक्तच प्यायल्यासारखे
होईल.” त्याने ते पाणी न प्यायचे कारण हे होय. त्या तीन शूरांनी असे
बरचे पराक्रम केले.

दावीदाकडीलदावीदाकडील आणखीआणखी शूरशूर वीरवीर.
20 यवाबचा भाऊ अबीशय हा या ितघांचा प्रमुख होता. त्याने

आपल्या भाल्याने तीनशे जणांचा प्रितकार केला आिण त्यांना ठार केले.
अबीशय त्या ितघांएवढाच प्रिसध्द होता. 21 त्या तीन शूरांपेक्षा जास्त
याने नाव कमावले. तो त्या ितघामधला नसला तरी त्यांचा नायक झाला.

22 यहोयादा हा एका बलाढ्य माणसाचा मुलगा होता. यहोयादाचा
मुलगा बनाया. हा कबसेल येथला होता. बनायाने खूप पराक्रम केले.
मवाबातील दोन अग्रगण्य माणसांना त्याने ठार केले. एकदा बफर्  पडत
असताना गुहेत िशरुन त्याने िंसहाचा वध केला. 23 िमसरच्या एका
मजबूत सिैनकालाही त्याने मारले. हा सिैनक साडेसात फूट उंचीचा
होता. त्याच्याजवळ चांगला लांब आिण भक्कम भाला होता. िवणकराच्या

1 इितहास 9:44 263 1 इितहास 11:23
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मागावरील तुळईएवढा हा भाला होता. बनायाजवळ फक्त गदा होती.
बनायाने त्या सिैनकाच्या हातून भाला िहसकावून घेतला आिण त्यानेच
त्या िमसर सिैनकाला ठार केले. 24 यहोयादाचा मुलगा बनाया याने असे
बरचे पराक्रम केले. तीन शूरांप्रमाणेच त्याने नाव िमळवले. 25 तीस
शूरांपेक्षा बनायाचा बोलबाला जास्त झाला. पण तो त्या ितघांपकैी
नव्हता. दावीदाने बनायाला आपल्या अगंरक्षकांचे प्रमुख म्हणून नेमले.

तीसतीस पराक्रमीपराक्रमी वीरवीर
26 सनै्यातील शूर सिैनक (तीस वीर) पुढीलप्रमाणे:
यवाबचा भाऊ असाएल,
बेथलेहेमच्या दोदोचा मुलगा एलहानान,
27 हरोरी शम्मोथ,
हेलस पलोनी,
28 तकोइच्या इके्कशचा मुलगा ईरा,
अनाथोथचा अिबयेजेर
29 िशब्बखाय हूशाथी,
ईलाय अहोही,
30 महरय नटोफाथी,
बाना नटोफाथी याचा मुलगा हेलेद,
31 बन्यामीनांच्या संतानांमधला िगबोथकर रीबय याचा मुलगा इत्तय,
बनाया िपराथोनी,
32 गाशच्या झऱ्यांजवळचा हूरय,
अबीएल अबार्थी,
33 अजमावेथ बहरुमी,
अलीहबा शालबोनी,
34 हामेश िगजोनी याचे मुलगे,
शागे हरारी याचा मुलगा योनाथान,
35 साखार हरारी याचा मुलगा अहीयाम,
ऊरचा मुलगा अलीफल,
36 हेफेर मखेराथी,
अहीया पलोनी,
37 हेस्त्री कमेर्ली,
एजबयचा मुलगा नारय,
38 नाथानचा भाऊ योएल,
हग्रीचा मुलगा िमभार,
39 सेलक अम्मोनी,
सरुवेचा मुलगा यवाब याचा शस्त्रवाहक नहरय बरैोथी,
40 ईरा, इथ्री,
गारबे, इथ्री,
41 उरीया िहत्ती,
अहलयाचा मुलगा जाबाद,
42 शीजा रउबेनी याचा मुलगा अदीना हा रउबेन्यांचा अिधकारी व
तीस शूरांपकैी एक,
43 माकाचा मुलगा हानान
आिण योशाफाट िमथनी,
44 उज्जीया अष्टराथी,
होथाम अरोएरी याचे मुलगे शामा ईयेल
45 िशम्रीचा यदीएल योहा तीसी
आिण त्याचा भाऊ योहा
46 अलीएल महवी व
एलानामचे मुलगे यरीबय
आिण योशव्या व इथ्मा मवाबी,
47 अलीएल, ओबेद न यासीएल मसोबायी.

दावीदालादावीदाला ययेेऊनऊन िमळालिमळालेेललेे शूरशूर वीरवीर

दावीद िसकलागला असताना त्याच्याकडे आलेल्यांची ही
यादी. दावीद तेव्हा कीशचा मुलगा शौल याच्या भयाने लपून
राहत होता. या लोकांनी दावीदाला लढाईत मदत केली. 2

धनुष्यबाण चालवणे िंकवा गोफणगंुडा मारणे या गोष्टी ते डाव्या उजव्या

दोन्ही हातांनी सराईतपणे करीत. बन्यामीनच्या वंशात जे शौलचे
नातेवाईक होते त्यांच्यापकैी हे होत. त्यांची नावे अशी:

3 अहीएजर हा त्यांच्यातला प्रमुख. मग योवाश (िगबा येथील शमा
याचे हे मुलगे) त्यानतंर यिजएल आिण पलेट. हे अजमावेथ याचे
मुलगे. अनाथोच येथील बराका व येहू. 4 िगबोन येथील इश्माया (हा
तीन वीरांपकैी एक आिण त्या तीन वीरांचा प्रमुख.) गदेराथ
लोकामधून ियमर्या, यहिजएल, योहानान आिण योजाबाद. 5 एलूजय,
यरीमोथ, बाल्या, शमऱ्या, हरुफी शफट्या 6 एलकाना, इश्शीया,
अजरले, योबेजर आिण याशबाम हे कोरही, 7 तसेच यहोहाम गदोरी
याचे मुलगे योएला आिण जबद्या.

गादगाद ववंशंातीलशातील लोकलोक

8 गादी यांच्यातील काही लोक दावीदाकडे तो वाळवंटातील गढीत
असताना आले. ते चांगले शूर लढवय्ये होते. ढाल वापरणे, भालाफेक
यात ते वाकबगार होते. ते िंसहासारखे उग्र आिण डोंगरातल्या
हरणासारखे चपळ होते.

9 गाद वंशातील एजेर हा सनै्याचा प्रमुख होता. ओबद्या दसुरा,
अलीयाब ितसरा. 10 िमश्मन्ना चवथ्या क्रमाकांवर तर ियमर्या पाचव्या
वर होता. 11 अत्तय सहावा, एलीएल सातवा, 12 योहानन आठवा,
एलजाबाद नववा, 13 ियमर्या दहावा, मखबन्नय अकरावा.

14 हे गादी सनै्यातील सरदार होते. त्यांच्यातला किनष्ठसुध्दा शत्रूच्या
शभंर जणांना भारी होता आिण त्यांच्यातला खदंा वीर हजाराच्या
सनै्याशी एकटा लढू शकत असे. 15 गादच्या घराण्यातील हेच सिैनक,
वषार्च्या पिहल्या मिहन्यात यादेर्न नदी पार करुन गेले. नदीला तेव्हा पूर
आलेला होता. खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांनी पार पूवेर्ला आिण
पश्र्िचमेला पळवून लावले.

इतरइतर ससैिैनकिनक दावीदालादावीदाला ययेेऊनऊन िमळतातिमळतात

16 बन्यािमन आिण यहूदा वंशातील लोकही दावीदाला गढीत येऊन
िमळाले. 17 दावीदाने त्यांचे स्वागत केले व त्यांना तो म्हणाला, “मला
मदत करायला तुम्ही सदभावनेने आला असाल तर तुमचे स्वागत असो.
तुम्ही माझ्याकडे या पण माझ्या हातून काही अपराध झालेला नसताना
कपट करायला आला असलात तर आमच्या पूवर्जांचा देव ते पाहून
तुम्हाला शासन करो.”

18 अमासय हा तीस वीरांचा सरदार होता. त्याच्यात परमेश्वरी
आत्म्याचा साक्षात्कार झाला आिण तो म्हणाला,
“दावीदा, आम्ही तुझ्या बाजूचे
आहोत इशायाच्या मुला,
आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत शांती असो!
तुला साहाय्य करणाऱ्यांनाही शांती असो.
कारण देव तुझा पाठीराखा आहे.”
तेव्हा दावीदाने त्यांना आपल्यात सामावून घेतले आिण त्यांना सनै्याचे

अिधकारी केले.
19 मनश्शेच्या वंशातील काहीजणही दावीदाला येऊन िमळाले.

दावीद पिलष्टंयाबरोबर शौलाशी लढायला गेला तेव्हा ते आले. पण
दावीदाने आिण त्याच्या सनै्याने पिलष्ट्यांना फारशी मदत केली नाही.
पिलष्ट्यांच्या पुढाऱ्यांनी दावीदाची मदत घेण्याचा िवचार केला पण मग
त्यांनी त्याला परत पाठवले. त्यांनी िवचार केला, “दावीद जर आपला
स्वामी शौल याच्याकडे परत गेलाच तर आपला िशरच्छेद होईल.” 20

दावीद िसक्लागला गेला. त्याच्या बरोबर आलेले मनश्शेचे लोक
याप्रमाणे: अदनाह, योजाबाद, यदीएल, मीखाएल, योजाबाद, अलीहू,
आिण िसलथय. हे सवर् मनश्शे वंशातील सरदार होते. 21 लुटारंुना तोंड
द्यायला त्यांनी दावीदाला मदत केली. या लुटारंुच्या टोळ्या देशभर
लोकांना त्रस्त करत होत्या. मनश्शे वंशातील लोक मात्र शूर होते.
दावीदाच्या सनै्यात ते अिधकारपदावर चढले.

22 दावीदाच्या मदतीला येणाऱ्यांत रोजच्यारोज भर पडत गेली.
त्यामुळे त्यांचे सनै्य वरचढ होत गेले.

1 इितहास 11:24 264 1 इितहास 12:22
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हहेेब्रोनब्रोन ययेेथथेे दावीदालादावीदाला ययेेऊनऊन िमळालिमळालेेललेे आणखीआणखी काहीकाही लोकलोक

23 हेब्रोन नगरात दावीदाकडे आणखी बरचे लोक आले. ते लढाईला
तयार होते. शौलचे राज्य त्यांना दावीदाला द्यायचे होते. असे घडणार हे
परमेश्वराने सांिगतलेच होते. त्या लोकांची संख्या अशी:

24 यहूदाच्या घराण्यातील 6,800 हत्यारबदं सिैनक ढाल आिण
भाले यांसह ते सज्ज होते.
25 िशमोनच्या कुळातून 7,100 जण लढाईला तयार असे शूर
सिैनक होते.
26 लेवीच्या कुळातून 4,600 जण. 27 यहोयादा यांच्यात होता. हा
अहरोनच्या घराण्याचा पुढारी होता. यहोयादाबरोबर 3,700 चे सनै्य
होते. 28 सादोक ही त्यांच्यात होता. तो तरुण लढवय्या होता.
आपल्या घराण्यातील बावीस सरदार त्याने बरोबर आणले.
29 बन्यामीनच्या वंशातील 3,000 जण होते. ते शौलचे नातेवाईक
होते. तो पयर्ंत ते बहुतेक शौलच्या घराण्याशी एकिनष्ठ होते.
30 एफ्राइमच्या घराण्यातील 20,800 शूर सिैनक ते सवर् आपापल्या
कुळात नावाजलेले होते.
31 मनश्शेच्या वंशातील िनम्मे म्हणजे 18,000 लोक आले.
दावीदाला राजा करण्यासाठी म्हणून त्यांना नावािनशी बोलवून
आणले होते.
32 इस्साखारच्या घराण्यातील 200 जाणती, जबाबदार माणसे
आली. इस्राएलने केव्हा काय करणे योग्य आहे याचे त्यांना चांगले
भान होते. त्यांचे भाऊबदं त्यांच्या सोबत, त्यांच्या आजे्ञत होते.
33 जबुलून घराण्यातले 50,000 अनुभवी सिैनक तयार होते. सवर्
शस्त्रे ते कुशलतेने हाताळू शकत. दावीदाशी ते एकिनष्ठ होते.
34 नफतालीच्या घराण्यातून 1,000 सरदार आले. त्यांच्याबरोबर
ढाली आिण भाले बाळगणार े37,000 लोक होते.
35 दानच्या वंशातून 28,000 जण यधु्दाला तयार होते.
36 आशेर मधले 40,000 सिैनक यधु्दावर जायला तयार असे होते.
37 यादेर्न नदीच्या पूवेर्कडील रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेच्या अध्यार्
वंशातील 1,20,000 लोक सवर् प्रकारच्या हत्यारांसह सज्ज होते.
38 हे सवर् जण पराक्रमी होते. दावीदाला इस्राएलचा राजा करायचे

याबाबतीत इतर इस्राएल लोकांची एकवाक्यता होती. म्हणूनच ते हेब्रोन
येथे एकत्र आले. इस्राएलमधील इतर लोकांचीही दावीदाने राजा व्हावे
हीच इच्छा होती. 39 या लोकांनी हेब्रोन येथे दावीद बरोबर तीन िदवस
घालवले. खाद्यपेयांचा आस्वाद घेतला कारण त्यांच्या नातलगांनी सवर्
िसध्दता केली होती. 40 याखेरीज इस्साखार, जबुलून, नफताली अशा
आसपासच्या भागात राहणाऱ्यांनी गाढव, उंट, खेचर, गुर ंयांच्या पाठीवर
लादनू अनेक खाद्यपदाथर् आणले. कणीक, अजंीराच्या ढेपा, मनुका,
द्राक्षारस, तेल, गुर-ेमेंढर ेअसे बरचे काही आणले. इस्राएलमध्ये
आनदंीआनदं पसरला होता.

करारकोशकरारकोश माघारीमाघारी आणणआणणेे

दावीद आपल्या सनै्यातील अिधकाऱ्यांशी बोलला. 2 मग
दावीदाने इस्राएलमधील सवर् लोकांना एकत्र बोलावले. तो
त्यांना म्हणाला, “तुम्हाला जर हे योग्य वाटत असेल आिण

परमेश्वराचीही ती इच्छा असेल तर इस्राएलच्या सवर् भागात पसरलेल्या
आपल्या बांधवांसाठी आपण एक संदेश पाठवू. आपापल्या नगरांत आिण
खेड्यांत त्यांच्याबरोबर जे याजक आिण लेवी आहेत त्यांनाही आपण
िनरोप पाठवू. त्या सवार्ंना आपण इकडे यायला सांगू. 3 आपला
करारकोश आपण पुन्हा यरुशलेममध्ये आणू. शौल राजा असताना
आपण करारकोशाची नीट देखभाल केलेली नाही.” 4 दावीदाच्या या
बोलण्याशी सवर् इस्राएल लोक सहमत झाले. सवार्ना त्याचे म्हणणे पटले.

5 िमसरमधील शीहोर नदीपासून लेबो हामाथच्या प्रवेशापयर्ंत
पसरलेल्या सवर् इस्राएल लोकांना मग दावीदाने एकत्र केले. िकयार्थ
यारीमहून हा कोश आणण्यासाठी ते सवर् जमले. 6 िकयार्थ-यारीम
म्हणजेच यहूदातील बाला येथे दावीदासह सवर् इस्राएली पोचले.
करारकोश म्हणजे करुबांवरती राहणाऱ्या परमेश्वराचा करार कोश. तो
आणावा म्हणून ते आले.

7 लोकांनी अबीनादाबच्या घरातून हा करारकोश हलवला. तो नव्या
गाडीवर चढवला. उज्जा आिण अह्यो हे दोघेजण ही गाडी हाकत होते.

8 दावीद आिण इस्राएल लोक देवापुढे जल्लोष करत चालले. देवाची
स्तुितगीते गात, वीणा, सतार, डफ झांजा, कणेर् इत्यादी वाद्ये वाजवत ते
चालले होते.

9 िकदोनच्या खळ्यापयर्ंत ते पोचले. तेव्हा गाडी ओढणार ेबलै जरा
अडखळले. त्यामुळे करारकोश अगदी पडायला आला. तेवढ्यात उज्जाने
कोशाला हात िदला. 10 परमेश्वराचा उज्जावर कोप झाला. उज्जाने
कोशाला हात लावला म्हणून देवाने त्याला ठार केले. उज्जा तत्क्षणी
देवासमोर मरण पावला. 11 देवाने उज्जावर असा राग काढावा याचे
दावीदाला वाईट वाटले. तेव्हा पासून आजतागायत त्या िठकाणाचे नाव
“पेरसे-उज्जा” असे आहे.

12 दावीदाला त्यािदवशी देवाची धास्ती वाटली. दावीद म्हणाला,
“आपल्या इथे मी परमेश्वराचा कोश कसा आणू?” 13 त्यामुळे त्याने
दावीदनगराला तो करारकोश आणला नाही. तेथेच त्याने करार कोश
ओबेद-अदोम याच्या घरी नेला. ओबेद-अदोम हा गथ नगरातील होता.
14 हा करारकोश त्याच्या घरात तीन मािहने होता. ओबेद-अदोमच्या
घराला आिण त्याचे जे काही होते त्या सगळ्याला परमेश्वराने आपले
आशीवार्द िदले.

दावीदाच्यादावीदाच्या राज्याचीराज्याची भरभराटभरभराट

िहराम सोराचा राजा होता. त्याने दावीदाकडे दतू पाठवले.
याखेरीज त्याने गधंसरुचे ओडंके, गवंडी, सुतार हे देखील
पाठवून िदले. दावीदासाठी घर बांधायला म्हणून त्याने ही

मदत केली. 2 तेव्हा, परमेश्वराने आपल्याला खरोखरच इस्राएलचा राजा
केले आहे हे दावीदाच्या लक्षात आले. दावीदावर आिण इस्राएलच्या
लोकांवर प्रेम असल्यामुळे देवाने दावीदाचे साम्राज्य िवशाल आिण
मजबूत केले.

3 यरुशलेम नगरातल्या आणखी काही िस्त्रयांशी दावीदाने लग्ने केली.
त्याला आणखी मुले-मुली झाली. 4 यरुशलेममध्ये जन्मलेल्या त्याच्या
या मुलांची नावे अशी: शम्मुवा, शोबाब, नाथान, शलमोन, 5 इभार,
अलीशवा, एल्पलेट, 6 नोगा, नेफेग. याफीय, 7 अलीशामा, बेल्यादा,
अलीफलेट.

दावीदाकडदावीदाकडूूनन पिलष्ट्यांचापिलष्ट्यांचा पाडावपाडाव

8 दावीदाला इस्राएलचा राजा केले आहे हे पिलष्ट्यांना कळले तेव्हा
ते दावीदाच्या मागावर िनघाले. दावीदाला ही बातमी कळली तेव्हा तो
पिलष्ट्यांशी लढायला िनघाला. 9 पिलष्ट्यांनी रफेाईमच्या खोऱ्यात
राहणाऱ्या लोकांवर चढाई करुन त्यांना लुटले. 10 दावीद देवाला
म्हणाला, “पिलष्ट्यांवर मी प्रितहल्ला करु काय? मला तू त्यांचा पराभव
करु देशील काय?”
परमेश्वराने दावीदाला सांिगतले, “जरुर जा. मी तुझ्या हातून

पिलष्ट्यांचा पराभव करवीन.”
11 मग दावीद आिण त्याची माणसे बाल-परासीम येथपयर्त जाऊन

पोचली. त्यांनी पिलष्ट्यांचा पराभव केला. दावीद म्हणाला, “धरणाला
िंखडार पाडून पाणी घुसते त्याप्रमाणे देवाने माझ्या शत्रूला मागे सारले
आहे. माझ्या कडून देवाने हे करवून घेतले.” म्हणून आता त्या िठकाणाचे
नाव बाल-परासीम-देवाने पाडलेले िंखडार-असे पडले आहे. 12

पिलष्ट्यांनी आपली दवैते ितथेच बाल-परासीम येथे टाकून िदली.
दावीदाने आपल्या माणसांना त्या मूतीर् जाळून टाकायला सांिगतल्या.

पिलष्ट्यांवरपिलष्ट्यांवर आणखीआणखी एकएक िवजयिवजय

13 रफेाईमच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांवर पिलष्ट्यांनी पुन्हा एकदा
हल्ला केला. 14 दावीदाने पुन्हा देवाची प्राथर्ना केली. देवाने त्या
प्राथर्नेला ओ िदली. तो म्हणाला, “दावीदा, तू पिलष्ट्यांवर हल्ला
करायला जाशील तेव्हा समोरुन न जाता पाठीमागून जा. तुतीच्या
झाडांमागे लपून बस. त्या झाडांवर चढून बस. 15 ितथे तुला सनै्य चाल
करुन जात आहे याची चाहूल लागेल. तेव्हा पिलष्ट्यांवर हल्ला चढव. मी
(म्हणजे देव) पिलष्ट्यांवर हल्ला करायला पुढे होईन आिण त्यांचा पराभव
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करीन.” 16 दावीदाने देवाच्या सांगण्याप्रमाणे केले. दावीदाने आपल्या
लोकांसह पिलष्ट्यांचा पाडाव केला. िगबोनपासून गेजेपयर्ंत त्यांनी
पिलष्ट्यांच्या सनै्याला झोडपून काढले. 17 त्यामुळे दावीदाची कीतीर्
सवर्दरू पसरली. देवाने सवर् राष्ट्र ांत दावीदाची दहशत िनमार्ण केली.

करारकोशकरारकोश यरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे

दावीदाने दावीदानगरात स्वतःसाठी घर ेबांधली. तसेच
करारकोश ठेवण्यासाठी एक स्थान उभारले. ते एका
तबंूसारखे होते. 2 मग दावीद म्हणाला, “फक्त लेवींनाच

करारकोश वाहून आणण्याची परवानगी आहे. या कामासाठी आिण
सवर्काल परमेश्वराची सेवा करण्यासाठीच लेवींची िनवड झाली आहे.”

3 या जागेपाशी करारकोश आणायला म्हणून दावीदाने
यरुशलेममधील सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र बोलावले. 4 अहरोनाचे
वंशज आिण लेवी यांनाही यायला सांिगतले.

5 कहाथच्या घराण्यातील 120 माणसे होती. उरीयेल त्यांचा प्रमुख
होता.
6 मरारीच्या कुळातले. 220 जण होते. असाया हा त्यांचा नेता होता.
7 गषोर्मच्या घराण्यातली 130 लोक असून, योएल हा त्यांचा प्रमुख
होता.
8 अलीसाफानच्या घराण्यापकैी 200 लोक होते. त्यांचा नेता शमाया
होता.
9 हेब्रोनच्या वंशातले 80 लोक होते. अलीएल त्यांचा नेता होता.
10 उिज्जयेलच्या घराण्यातले 112 जण असून अमीनादाब हा प्रमुख
होता.

याजकयाजक आिणआिण ललेेवीवी यांच्याशीयांच्याशी दावीदाचीदावीदाची बातचीतबातचीत

11 दावीदाने मग सादोक आिण अब्याथार याजकांना बोलावले. तसेच
उरीयेल, असाया, योएल, शमाया, अलीएल आिण अम्मीनादाब या
लेवीनाही बोलावून घेतले. 12 दावीद त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लेवी
घराण्यांचे प्रमुख आहात. तुम्ही आिण सवर् लेवींनी शुिचभर् ूत झाले पािहजे.
त्यानतंर मी तयार केलेल्या जागेत तुम्ही तो करारकोश आणा. 13 गेल्या
वेळी हा कोश कसा आणवा याबद्दल आपण परमेश्वराला िवचारले नाही.
तुम्हा लेवींनी तो आणला नाही. म्हणून परमेश्वराने आपल्याला ती िशक्षा
िदली.”

14 इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचा करारकोश आणता यावा यासाठी मग
सवर् याजक आिण लेवी शुिचभर् ूत झाले. 15 मोशेने सांिगतले होते
त्याप्रमाणे करारकोश खांद्यावरुन आणण्यासाठी लेवींनी िवशेष प्रकारच्या
काठ्या घेतल्या. परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच त्यांनी तो करारकोश
आणला.

गायकगायक

16 दावीदाने लेवी प्रमुखांना आपल्या गायकबधंंूना बोलावून घ्यायला
सांिगतले. सतार, वीणा, झांजा ही वाद्ये आणून त्यांना मगंलगीते
म्हणायला सांिगतले.

17 लेवींनी मग हेमान आिण त्याचे भाऊ आसाफ आिण एथान यांना
नेमले. हेमान हा योएलचा मुलगा. आसाफ बरखे्याचा मुलगा. एथान
कुसायाचा मुलगा. हे सवर्जण मरारीच्या घराण्यातले होते. 18 याखेरीज
लेवींचा आणखी एक गट होता. जखऱ्या, बेन, यजीएल, शमीरामोथ,
यहीएल, उन्नी, अलीयाब, बनाया, मासेमा, मित्तथ्या, अलीफलेह,
िमकनेया, ओबेद-अदोम आिण ईयेल हे ते होत. हे द्वारपाल होते.

19 हेमान, आसाफ आिण एथान यांनी िपतळी झांजा वाजवल्या. 20

जखऱ्या, अजीएल, शमीरामोथ, यहीएल, उन्नी, अलीयाब, मासेया,
बनाया हे उच्च स्वरात सतारी वाजवत होते. 21 मित्तथ्या, अलीफलेह,
िमकनेया, ओबेद-अदोम, ईयेल आिण अजज्या हे मदंसुरात वीणा
वाजवण्याच्या कामावर होते. त्यांचे हे नेहमीचेच काम होते. 22 लेवींचा
प्रमुख कनन्या हा मुख्य गायक होता. गायनात िनपुण असल्यामुळे
त्याच्यावर ही कामिगरी होती.

23 बरखे्या आिण एलकाना हे करार कोशाचे रक्षक होते. 24 शबन्या,
योशाफाट, नथानेल, अमासय, जखऱ्या, बनाया आिण अिलयेजर हे

याजक करारकोशापुढे चालताना कणेर् वाजवत होते. ओबेद-अदोम आिण
यहीया हे करार कोशाचे आणखी दोन रक्षक होते.

25 दावीदा, इस्राएलमधील वडीलधारी मडंळी, सरदार करार कोश
ओबेद-अदोमच्या घरातून आणायला पुढे गेले. सवर्जण अत्यतं आनदंात
होते. 26 करार कोश उचलून आणणाऱ्यांना देवाने साहाय्य केले. त्यांनी
सात गोऱ्हे आिण सात मेंढे यांचे यज्ञापर्ण केले. 27 करारकोश वाहून
नेणाऱ्या सवर् लेवींनी तलम वस्त्राचे अगंरखे घातले होते. गायकप्रमुख
कनन्या आिण इतर सवर् गायक यांनी तलम झगे घातले होते. दावीदाचा
अगंरखा देखील तलम कापडाचा होता. िशवाय त्याने तशाच कापडाचा
एफोद सुध्दा घातला होता.

28 अखेर सवर् इस्राएल लोकांनी करार कोश आणला. जयघोष करत
रण-िंशगाच्या नादांत, कणेर्, झांजा, सतारी, वीणा वाजवत त्यांनी तो
आणला.

29 करार कोश दावीदनगरात पोहचंला तेव्हा शौलची मुलगी मीखल
िहने िखडकीतून पािहले. दावीद राजाला नाचताना, जल्लोष करताना
पाहून त्याच्याबद्दलचा ितचा आदर नाहीसा झाला. ितला त्याचा तो
वेडगळपणा वाटला.

लेवींनी करारकोश आत आणून दावीदाने उभारलेल्या
तबंूमध्ये तो ठेवला. मग त्यांनी देवाला होमापर्णे आिण शांती
अपर्णे वािहली. 2 हे झाल्यावर दावीदाने परमेश्वराच्या

नावाने लोकांना आशीवार्द िदला. 3 मग त्याने एकूनएक इस्राएल स्त्री-
पुरुषांना एकएक भाकर, खजूर आिण िकसिमस एवढे िदले.

4 दावीदाने मग काही लेवींची करार कोशाच्या सेवेसाठी िनवड केली.
इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे गुणगान गाणे, त्याचे आभार मानणे, स्तुती
करणे हे त्यांचे काम होते. 5 आसाफ हा पिहल्या गटाचा मुख्य होता.
त्याचा गट झांजा वाजवीत असे. जखऱ्या दसुऱ्या गटाचा प्रमुख होता.
इतर लेवी पुढीलप्रमाणे: उिज्जयेल, शिमरामोथ, यिहएल, मित्तथ्या,
अलीयाब, बनाया, ओबेद-अदोम, आिण ईयेल. हे सतारी आिण वीणा
वाजवत असत 6 बनाया आिण याहिजएल हे याजक नेहमी करार
कोशापुढे रणिंशगे वाजवत. 7 परमेश्वराची स्तुितगीते गाण्याचे काम
दावीदाने आसाफला आिण त्याच्या भावांना िदले.

दावीदाचदावीदाचेे आभारगीतआभारगीत

8 परमेश्वराचे स्तवन करा.
त्याला हाक मारा.
परमेश्वराने केलेली महान कृत्ये लोकांना सांगा.

9 परमेश्वराची स्तोत्रे गा.
त्यांचे स्तवन म्हणा.
त्याचे चमत्कार इतरांना सांगा.

10 परमेश्वराच्या पिवत्र नावाचा अिभमान धरा.
परमेश्वराकडे येणाऱ्या तुम्हा सवार्ंना आनदं िमळो.

11 परमेश्वराकडे पाहा त्याचे सामथ्यर् बघा.
मदतीसाठी त्याला शरण जा.

12 देवाच्या अद्भतू कृत्यांची आठवण ठेवा.
त्याने केलेले न्याय आिण चमत्काराची कृत्ये यांचे स्मरण करा.

13 इस्राएलचे लोक परमेश्वराचे सेवक आहेत.
याकोबाचे वंशज हे परमेश्वराने िनवडलेले खास लोक आहेत.

14 परमेश्वर आमचा देव आहे.
त्याच्या सामथ्यार्ची साक्ष सवर्त्र आहे.

15 त्याच्या कराराचे स्मरण असू द्या.
त्याने िदलेल्या आज्ञा पुढील हजारो िपढ्यांसाठी आहेत.

16 परमेश्वराने अब्राहामाशी केलेल्या कराराची आठवण ठेवा.
इसहाकाला त्याने िदलेल्या वचनाची आठवण असू द्या.

17 याकोबासाठी परमेश्वराने तोच िनयम केला.
इस्राएलशी त्याने तसाच िनरतंर करार केला.

18 इस्राएलला परमेश्वर म्हणाला, “मी तुम्हाला कनानचा प्रदेश देईन.
ते वतन तुमचे असेल.”

19 त्यावेळी तुम्ही संख्येने अगदी थोडे होता,
परक्या प्रदेशात उपर ेहोता.

1 इितहास 14:16 266 1 इितहास 16:19



17

20 तुम्ही एका प्रदेशातून दसुऱ्या प्रदेशात भटकत होता.
एका राज्यातून दसुऱ्या राज्यात जात होता.

21 पण परमेश्वराने कोणाकडूनही त्यांना द:ुख होऊ िदले नाही.
परमेश्वराने राजांना तशी ताकीद िदली.

22 परमेश्वराने या राजांना सांिगतले, “मजीर्तील लोकांना दखुवू नका.
माझ्या संदेष्ट्यांना दखुवू नका.”

23 पृथ्वीवरील समस्त लोकहो, परमेश्वराचे स्तवन करा.
परमेश्वराने आपल्याला वाचवल्याची शुभवातार् रोज सवार्ंना सांगा.

24 परमेश्वराच्या गौरवाची कृत्ये सवर् राष्ट्र ांना कळवा
तो िकती अद्भतू आहे ते सवार्ंना सांगा.

25 परमेश्वर थोर आहे.
त्याची स्तुती केली पािहजे इतर दवैतांपेक्षा परमेश्वराचा धाक अिधक

आहे.
26 का बर?े कारण जगातले इतर सगळी दवैते म्हणजे नुसत्या क्षुद्र मूतीर्
पण परमेश्वराने आकाश िनमार्ण केले.

27 परमेश्वराला मिहमा आिण सन्मान आहे.
देव तेजस्वी लखलखीत प्रकाशाप्रमाणे आहे.

28 लोक हो, सहकुटंुब परमेश्वराच्या मिहम्याची
आिण सामथ्यार्ची स्तुती करा.

29 त्याचे माहात्म्य गा. त्याच्या नावाचा आदर करा.
त्याच्यापुढे आपली अपर्णे आणा.
त्याची आराधना करा आिण त्याच्या साित्वक सौंदयार्चे गुणगान करा.

30 परमेश्वरासमोर सवर् पृथ्वीचा भीतीने थरकाप होतो पण त्याने
पृथ्वीला खबंीरपणा िदला.
हे जग असे हलणार नाही.

31 पृथ्वी आिण आकाश आनदंी असो सवर्त्र
लोक म्हणोत, “हे परमेश्वराचे साम्राज्य आहे.”

32 समुद्र आिण त्यात सामावलेले सवर् काही आनदंाने गजर्ना करो
शेतमळ्यांची सृष्टी उल्हािसत होवो.

33 अरण्यातील वृक्ष परमेश्वरासमोर हषर्भिरत होऊन गातील कारण
साक्षात परमेश्वरच जगाला न्याय देण्यासाठी आलेला असेल.

34 लोक हो, परमेश्वराचे कृतज्ञतेने स्मरण करा, कारण तो चांगला
आहे.
त्याचे प्रेम िचरतंन आहे.

35 परमेश्वराला सांगा,
“देवा, तूच आमचा त्राता आहेस.
आमचे रक्षण कर, आम्हाला संघिटत ठेव
आिण इतर राष्ट्र ांपासून आमचा बचाव कर.
मग आम्ही तुझे नामसंकीतर्न करु.
तुझा मािहमा गाऊ.”

36 इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे अनादी काळापासून स्तवन केले जाते.
त्याची स्तुितस्तोत्रे अखडं गाियली जावोत.
सवर् लोकांनी “आमेन” म्हणून परमेश्वराचे स्तवन केले.
37 आसाफ आिण त्याचे भाऊबदं यांना करार कोशाच्या िनत्य

दनैिंदन सेवेसाठी दावीदाने नेमले. 38 त्या कामात त्यांना मदत
करण्यासाठी दावीदाने ओबेद-अदोम आिण आणखी 68 लेवी यांना
ठेवले. ओबेद-अदोम आिण होसा हे द्वाररक्षक होते. ओबेद-अदोम
यदथूूनचा मुलगा.

39 सादोक हा याजक आिण त्याच्याबरोबरचे इतर याजक यांना
दावीदाने िगबोन येथील उच्च स्थानी असलेल्या परमेश्वराच्या
िनवासमडंपासमोर नेमले. 40 दररोज सकाळी आिण संध्याकाळी
सादोक आिण इतर याजक होमापर्णासाठी असलेल्या वेदीवर होमापर्णे
करत असत. परमेश्वराने इस्राएलला जे िनयमशास्त्र िदले होते त्यातील
िनयमांचे पालन करण्यासाठी ते असे करत होते. 41 परमेश्वराची कृपा
िनरतंर राहावी म्हणून त्याचे स्तुितस्तोत्र गाण्यासाठी हेमान, यदथूून व
इतर लेवी यांची नेमणूक केली. 42 हेमान आिण यदथूून यांना झांजा
वाजवणे व कणेर् फंुकणे हे काम होते. देवाची स्तुितगीते गाईली जात
असताना इतर वाद्ये वाजवण्याचेही काम त्यांच्याकडे होते. यदथूूनचे
मुलगे द्वाररक्षक होते.

43 हा कायर्क्रम संपल्यावर सवर् लोक घरोघरी गेले. दावीदही आपल्या
घराण्याला आशीवार्द द्यायला घरी परतला.

ददेेवाचवाचेे दावीदालादावीदाला वचनवचन

दावीद आपल्या घरी राहायला गेल्यावर एकदा नाथान या
संदेष्ट्यास म्हणाला, “मी गधंसरुच्या लाकडाच्या घरात
राहत असलो तरी परमेश्वराचा करारकोश मात्र अजूनही एका

तबंूतच आहे. देवासाठी मिंदर बांधावे असा माझा िवचार आहे.”
2 तेव्हा नाथान म्हणाला, “तुझ्या मनात आहे ते कर, देवाची तुला

साथ आहे.”
3 पण त्याच रात्री देवाचे वचन नाथानच्या स्वप्नात आले. 4 देव

त्याला म्हणाला,
“माझा सेवक दावीद याला सांग: परमेश्वर म्हणतो, ‘दावीदा, मला घर
बांधून देण्याचे काम तुझे नव्हे 5 इस्राएल लोकांना मी िमसरमधून बाहेर
काढले तेव्हापासून आजतागायत मी घरात रािहलेलो नाही. माझा मुक्काम
तबंूतच पडलेला आहे. इस्राएलच्या लोकांचे पुढारी म्हणून मी काही
जणांना िनवडले. त्यांनी माझ्या लोकांचा मेंढ़पाळ करतात तसा
काळजीपूवर्क सांभाळ केला. इस्राएलच्या प्रदेशात मी िफरत असताना
मी या पुढाऱ्यांना कधीही असे म्हटले नाही की माझ्यासाठी तुम्ही
गधंसरुचे िनवासस्थान का बांधले नाहीत?’
7 “िशवाय, माझा सेवक दावीद याला हे ही सांग की, सवर्शिक्तमान
परमेश्वराचे असे म्हणणे आहे की, ‘तू कुरणात मेंढपाळ होतास त्यातून मी
तुला मुक्त केले हे तू माझ्या इस्राएल लोकांचा राजा व्हावेस म्हणून. 8

तुला मी सवर्त्र साथ िदली. तुझ्या पुढे जाऊन तुझ्या शतं्रूंचे पािरपत्य
केले. आता मी तुला थोर लोकांच्या रांगेत नेऊन बसवणार आहे. 9

माझ्या इस्राएल लोकांना मी एक कायमची जागा देणार आहे. म्हणजे
झाडांनी मुळे पसरावीत त्याप्रमाणे ते त्या िठकाणी पाय रोवून राहतील.
त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही. दषु्ट लोकांपासून त्यांना आता
कुठलीही पीडा होणार नाही. 10 पूवीर् काही तापदायक गोष्टी घडल्या,
पण मी माझ्या इस्राएल लोकांच्या रक्षणासाठी पुढारी नेमले होते. आता
मी सवर् शत्रूंचा बीमोड करीन.
“‘मी सांगतो की परमेश्वर तुझे घराणे िचरस्थायी करील. 11 तुझ्या
मृत्यूनतंर तू आपल्या पूवर्जांच्या रांगेत जाऊन बसलास की तुझ्या
मुलालाच मी राजा करीन. तुझाच मुलगा राजा होईल. त्याचे राज्य मी
बळकट करीन. 12 तुझ्या मुलगा माझ्यासाठी मिंदर बांधेल. त्याचे घराणे
सवर्काळ राज्य करील. 13 मी त्याचा िपता होईन आिण तो माझा पुत्र
होईल. तुझ्याआधी शौल राजा होता. पण मी त्याला िदलेला पािंठबा
काढून घेतला. तुझ्या मुलावरचे माझे प्रेम मात्र कधीच आटणार नाही.
14 माझे राज्य आिण िनवासस्थान यांचा तोच उत्तरािधकारी राहील.
त्याची सत्ता िनरतंर चालेल.’”

15 देवाची ही सवर् वचने आिण साक्षात्कार यािवषयी नाथानने
दावीदाला सवर् काही सांिगतले.

दावीदाचीदावीदाची प्राथप्राथर्र्नाना

16 राजा दावीद नतंर पिवत्र िनवासमडंपात जाऊन परमेश्वरासमोर
बसला, आिण म्हणाला,
“परमेश्वरदेवा, मी आिण माझे घराणे यांच्यासाठी तू खूप केलेस. ते का हे
मला अिजबात समजत नाही. 17 िशवाय, माझ्या घराण्याचा
भिवष्यकाळही तू माझ्यापुढे उभा केला आहेस. महत्वाच्या व्यिक्त प्रमाणे
तू मला लेखीत आहेस. 18 आणखी काय म्हणू? तू माझ्यासाठी खूप
केलेस. मी आपला तुझा एक सेवक आहे, हे तू जाणतोसच. 19 परमेश्वरा
तुझ्या मनोदयाखातर तू ही आश्चयर्कारक गोष्ट माझ्यासाठी घडवून
आणलीस. 20 परमेश्वरा तुझ्यासारखा खरोखरच कोणी नाही.
तुझ्यािशवाय कोणीच देव नाही. अशा अद्भतू गोष्टी दसुऱ्या कुठल्या
दवैताने केल्याचे आमच्या ऐिकवात नाही. 21 इस्राएलसारखे दसुरे
कुठले राष्ट्र  असेल का? जगाच्या पाठीवर फक्त इस्राएल साठीच तू या
महान गोष्टी घडवून आणल्यास. आम्हाला िमसरमधून बाहेर काढून तू
मुक्त केलेस. तुझ्या कीतीर्त तू भर घातलीस. आपल्या लोकांच्या
अग्रभागी राहून तू इतरांना या भूमीतून हुसकून लावलेस. 22 इस्राएल
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लोकांना आपल्या छत्राखाली सवर्काळासाठी घेऊन, परमेश्वरा तू त्यांचा
देव झालास.
23 “परमेश्वरा, मला आिण माझ्या घराण्याला तू हे वचन िदले आहेस. ते
सवर्काल अबािधत राहो. तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे होवो. 24 तुझ्यावरचा
िवश्वास साथर् ठरो. तुझ्या नावाबद्दल लोकांना आदर राहो. म्हणजे मग
लोक म्हणतील, ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर इस्राएलचा देव आहे.’ मी तुझा
सेवक आहे. माझा वंश वाढून तुझ्या सेवेत मग्न असो: हे माझे मागणे
आहे.
25 “देवा, तू आपल्या सेवकाशी हे बोललास. माझे घराणे हे राजघराणे
ठरले असे तू स्पष्ट केलेस. त्यामुळेच धीर येऊन मी हे मागणे मागत आहे.
26 परमेश्वरा, तूच खरा देव आहेस आिण माझे भले व्हावे म्हणून तू
स्वतः अिभवचन िदले आहे. 27 परमेश्वरा माझ्या घराण्याला तू
दयाळूपणे आशीवार्िदत केलेस. तसेच माझे घराणे सवर्दा तुझी सेवा
करले असे तूच अिभवचन िदले आहे. तू स्वतः माझ्या घराण्याला
आशीवार्द िदला आहेस. त्यामुळे माझे घराणे सदोिदत आशीवार्दीत
होईल.”

दावीदाचादावीदाचा साम्राज्यिवस्तारसाम्राज्यिवस्तार

पुढे दावीदाने पिलष्ट्यांवर स्वारी करुन त्यांचा पराभव
केला. पिलष्ट्यांकडून त्याने गथ आिण त्याच्या आसपासची
गावे काबीज केली.

2 मग त्याने मवाबवर हल्ला केला. मवाबी लोक दावीदाचे अिंकत झाले
आिण त्याला खडंणी देऊ लागले.

3 हदरजेरच्या सनै्याशीही दावीद लढला. हदरजेर हा सोबचा राजा.
दावीदाने त्या सनै्याशी हमाथ नगरापयर्ंत दोन हात केले. हदरजेर
आपल्या राज्याची सीमा फरात नदीपयर्ंत वाढवू पाहात होता म्हणून
दावीदाने हे केले. 4 हदरजेरकडून त्याने 1,000 रथ, 7,000 सारथी,
आिण 20,000 सनै्य एवढे घेतले. हदरजेरच्या रथांचे जवळपास सवर्
घोडेही दावीदाने जायबदंी केले. 100 रथांपुरते घोडे मात्र त्याने शाबूत
ठेवले.

5 िदिमष्क नगरातील अरामी लोक हदरजेर याच्या मदतीला आले,
पण त्यांच्यापकैी 22,000 जणांनाही दावीदाने िजवे मारले. 6

अराममधील िदिमष्कात दावीदाने ठाणी बसवली. अरामीलोक दावीदाचे
अिंकत होऊन त्याला करभार देऊ लागले. अशाप्रकार ेदावीद जाईल
तेथे परमेवराने त्याला िवजयी केले.

7 हदरजेरच्या सनै्यातील अिधकाऱ्यांच्या सोन्याच्या ढाली दावीदाने
काढून घेतल्या आिण यरुशलेमला आणल्या. 8 िटमथ आिण कून या
नगरांमधील िपतळही हस्तगत केले. ही नगर ेदेखील हदरजेरच्याच
आिधपत्याखाली होती. पुढे हे िपतळ वापरुन शलमोनाने मिंदरासाठी
गगंाळ स्तभं आिण इतर वस्तू करवल्या.

9 तोवू हा हमाथ नगराचा राजा होता आिण हदरजेर सोबाचा.
दावीदाने हदरजेरच्या सनै्याचा पाडाव केल्याची बातमी तोवूच्या कानावर
आली. 10 तेव्हा त्याने हदोराम या आपल्या मुलाला दावीदाचे के्षमकुशल
िवचारण्यासाठी आिण त्याचे अिभनदंन करण्यासाठी त्याच्याकडे
पाठवले. दावीदाने हदरजेरचा पराभव केल्यामुळे तोवूने पाऊल उचलले.
तोवू आिण हदरजेर यांच्यात लढाया होतच असत. हदोरामने दावीदाला
सोने, रुपे, िपतळ यांपासून बनवलेल्या वस्तंूचा नजराणा िदला. 11

राजा दावीदाने त्या वस्तू शुध्दीकरण करुन परमेश्वराला अपर्ण केल्या.
अदोम, मवाब, अम्मोनी, पिलष्टी आिण अमालेकी लोकांकडून आलेल्या
वस्तूही त्याने अशाच परमेश्वराला वािहल्या.

12 सरुवेचा मुलगा अबीशाय याने क्षार खोऱ्यात अठरा हजार अदोमी
लोकांना मारले. 13 अदोममध्ये अबीशयने मजबूत ठाणी बसवली आिण
सवर् अदोमी दावीदाचे सेवक झाले. परमेश्वराने दावीदाला सवर्त्र जय
िमळवून िदला.

दावीदाचदावीदाचेे प्रमुखप्रमुख कारभारीकारभारी

14 दावीदाने सवर् इस्राएलवर राज्य केले. त्याने प्रत्येक नागरीकाला
उिचत अशी न्यायाची वागणूक िदली. 15 सरुवेचा मुलगा यवाब हा
दावीदाच्या सनै्याचा मुख्य अिधकारी होता. अहीलुदाचा मुलगा

यहोशाफाट दावीदाचा वृत्तांत लेखक होता. 16 सादोक आिण
अबीमलेख याजक होते. सादोक हा अहीटूबचा मुलगा आिण अबीमलेख
हा अब्याथारचा. शवूशा हा लेखिनक होता. 17 यहोयादाचा मुलगा
बनाया हा करथेी व पलेथी लोकांवरील जबाबदार अिधकारी होता.
दावीदाचे मुलगे त्याच्याजवळ राहून महत्वाचे कारभार सांभाळत.

अम्मोन्याकडअम्मोन्याकडूूनन दावीदाच्यादावीदाच्या लोकांचालोकांचा अपमानअपमान

नाहाश हा अम्मोन्याचा राजा होता. त्याच्या मृत्यूनतंर त्याचा
मुलगा गादीवर आला. 2 तेव्हा दावीदाने िवचार केला,
“नाहाशचे माझ्याशी सलोख्याचे संबधं होते. म्हणून त्याचा

मुलगा हानून याच्याशी मी प्रेमाचे संबधं ठेवीन.” असे म्हणून दावीदाने
हानूनच्या सांत्वनासाठी आपले दतू पाठवले. दावीदाचे हे सेवक
अम्मोनला हानूनकडे घेऊन गेले.

3 तेव्हा अम्मोन्यांचे सरदार हानूनला म्हणाले, “या देखाव्याने फसू
नकोस. तुझे सांत्वन करणे िंकवा तुझ्या मृत वडीलांचा मान ठेवणे हा
दावीदाचा हेतू नाही. दावीदाने या लोकांना तुझा प्रदेश पाहून ठेवायला
आिण हेरिगरी करायला पाठवले आहे. त्याला तुझा प्रांत उद्ध्वस्त
करायचा आहे.” 4 हे ऐकून हानून ने दावीदाच्या दतूांना अटक केली
आिण त्यांचे मंुडन केले. त्यांची कमरपेयर्ंतची वस्त्रेही फाडली आिण
त्यांना वाटेला लावले.

5 दावीदाचे सेवक या गोष्टींमुळे इतके शरिंमदे झाले की त्यांच्याने घरी
जाववेना. लोकांकडून दावीदाला ही बातमी समजली तेव्हा दावीदाने
त्यांच्यासाठी पुढीलप्रमाणे िनरोप पाठवला: “दाढी वाढेपयर्ंत तुम्ही यरीही
येथे रहा मग इकडे या.”

6 पण दावीदाने वरै ओढवूत घेतले आहे हे अम्मोनी लोकांच्या लक्षात
आले तेव्हा हानून आिण अम्मोनी लोक यांनी मेसोपटेम्या येथून रथ
आिण सारथी आणवण्यासाठी 75,000 पौंड चांदी खचर् केली. माका व
सोबा या अराममधील नगरांमधूनही त्यांनी रथ आिण स्वार यांची खरदेी
केली. 7 अम्मोन्यांनी 32,000 रथ िवकत घेतले. माकाच्या राजालाही
त्यांनी आपल्या सनै्यासह मदतीला बोलावले व त्याचे मोल देऊ केले.
तेव्हा त्यांनी येऊन मेदबा नगराजवळ तळ ठोकला. खदु्द अम्मोनीही
नगराबाहेर पडून वेशीजवळ लढायला आले.

8 अम्मोनी लढाईला सज्ज झाले आहेत हे ऐकून दावीदाने यवाबाला
इस्राएलच्या सवर् सनै्यासकट यधु्दावर पाठवले. 9 अम्मोनी लढायच्या
जय्यत तयारीिनशी वेशीजवळ आले. त्यांच्या मदतीला आलेले राजे
मदैानात स्वततं्रपणे उभे होते.

10 सनै्याच्या दोन तुकड्या आपल्यािवरुध्द उभ्या ठाकलेल्या असून
त्यातली एक आपल्या मागे व एक पुढे आहे हे यवाबने पािहले. तेव्हा
त्याने इस्राएली फौजेतील िनवडक लढवय्यांना अरामी सनै्यासमोर
िनयकु्त केले. 11 उरलेल्या इस्राएली फौजेला अबीशयच्या हाताखाली
सोपवले. अबीशय हा यवाबचा भाऊ. हे सनै्य अम्मोन्याशी लढायला
गेले. 12 यवाब अबीशयला म्हणाला, “अरामचे सनै्य जर मला भारी
ठरले तर तू माझ्या मदतीला ये. आिण अम्मोनी तुझ्यापेक्षा प्रबळ ठरले
तर मी तुला सहाय्य करीन. 13 आपल्या लोकांसाठी आिण देवाच्या या
नगरांसाठी लढताना आपण प्रयत्नांची िशकस्त करु, शौयर् गाजवू. मग
परमेश्वराला जे योग्य वाटेल ते तो करो.”

14 यवाब आपल्या सनै्यासह अरामी फौजेवर चालून गेला. तेव्हा
अरामच्या सनै्याने त्यांच्यापुढून पळ काढला. 15 अरामचे सनै्य माघार
घेऊन पळून जात आहे हे पाहताच अम्मोन्यांनीही पलायन केले.
अबीशय आिण त्याचे सनै्य यांच्याकडे त्यांनी पाठ िफरवली. अम्मोनी
आपल्या नगरात परतले आिण यवाब यरुशलेमला परत आला.

16 इस्राएलपुढे आपला पराभव झाला आहे हे अरामी सरदारांनी
पािहले तेव्हा त्यांनी जासूद पाठवून फरात नदीपलीकडील आपल्या
लोकांना बोलवून घेतले. शोफख हा हदरजेरच्या अरामी फौजेचा
सेनापती होता. त्याच्या नायकत्वाखाली ते आले.

17 अरामी लढाईची जमवाजमव करत आहेत हे दावीदाने ऐकले तेव्हा
त्याने सवर् इस्राएल लोकांना एकत्र जमवले आिण यादेर्न नदीपलीकडे
जाऊन आराम्यांच्या समोर व्यूह रचला. सवर् तयारीिनशी त्यांनी
आरम्यांवर हल्ला केला. 18 इस्राएल लोकांसमोरुन अराम्यांनी पळ

1 इितहास 17:23 268 1 इितहास 19:18
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काढला. दावीदाने व त्याच्या सनै्याने सात हजार अरामी सारथी आिण
चाळीस हजार अरामी सनै्य यांना ठार केले. अरामी सनै्याचा नेता
शोफख यालाही त्यांनी मारुन टाकले.

19 इस्राएलाने आपला पाडाव केला आहे हे हदरजेरच्या
अिधकाऱ्यांचा लक्षात आल्यावर त्यांनी दावीदाशी तह केला. ते
दावीदाच्या अिधपत्याखाली आले. अराम्यांनी पुन्हा अम्मोनी लोकांना
मदत केली नाही.

यवाबकडयवाबकडूूनन अम्मोन्यांचाअम्मोन्यांचा ससंहंारहार

राजे लढाईच्या मोिहमेवर बाहेर पडतात अशावेळी म्हणजे
वषार्रभंी यवाब इस्राएलाचे सनै्य घेऊन यधु्दासाठी िनघाला.
पण दावीद यरुशलेममध्येच रािहला. इस्राएलचे सनै्य

अम्मोन्यांच्या नगरात िशरले आिण त्यांनी तो मुलूख उद्ध्वस्त केला.
मग त्यांनी राब्बा नगराकडे आपला मोचार् वळवला. त्यांनी नगराला वेढा
घातला आिण लोकांची नाकेबदंी केली. राब्बा नगर पडेपयर्ंत यवाबने
इस्राएली सनै्यासह नगरावर हल्ला चालू ठेवला, व राब्बा उद्ध्वस्त केले.

2 दावीदाने, त्या लोकांच्या राजाच्या मस्तकावरील मुकुट काढला.
त्या सोन्याच्या रत्नजिडत मुकुटाचे वजन पचेंचाळीस पौंड होते. तो
दावीदाच्या मस्तकावर ठेवण्यात आला. राब्बा नगरातून आणखीही
पुष्कळ लूट दावीदाला िमळाली. 3 राब्बातील लोकांना बाहेर काढून
दावीदाने त्यांच्याकडून करवती, कुऱ्हाही, पहारी या हत्यारांनी करायच्या
कष्टाच्या कामाला जंुपले. अम्मोन्यांच्या सवर् नगरांमध्ये दावीदाने हेच
केले. मग दावीद आिण त्याचे सनै्य यरुशलेमला परतले.

िधप्पाडिधप्पाड पिलष्ट्यांचापिलष्ट्यांचा वधवध
4 पुढे गेजेर येथे इस्राएल लोकांचे पिलष्ट्यांशी यधु्द झाले. या

लढाईत िसब्बखय हूशाथी याने िसप्पय याला ठार मारले. िसप्पय हा
अत्यतं िधप्पाड व रफेाई वंशातला होता. तेव्हा हे पिलिष्ट लोक
इस्राएलींना शरण आले.

5 इस्राएलींची पुढे पुन्हा एकदा पिलष्ट्यांशी लढाई झाली. त्यावेळी
याईरचा मुलगा एलहानान याने गथच्या गल्याथचा भाऊ लहमी याला
ठार केले. लहमीचा भाला चांगला लांबलचक आिण जाडजूड होता.
हातमागाच्या तुरीसारखा तो मोठा होता.

6 गथ येथे पिलष्ट्यांशी इस्राएल लोकांची आणखी एकदा लढाई
झाली. या गावात तेव्हा एक प्रचंड आकारमानाचा माणूस होता. त्याच्या
हातापायांना प्रत्येकी सहासहा, अशी एकंदर चोवीस बोटे होती. तो
राक्षसपुत्रच होता. 7 अशा माणसाने इस्राएल लोकांचा उपहास केल्यावर
योनाथानने त्याला ठार केले. योनाथान हा िशमीचा मुलगा. िशमी
दावीदाचा भाऊ.

8 पिलष्टे ही गथ नगरातील बलाढ्य लोकांची संतती. दावीद व त्याचे
सेवक यांनी त्यांचे पािरपत्य केले.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या जनगणनजनगणनेेचचेे पातकपातक

सतैान इस्राएल लोकांच्या िवरुध्द होता. त्याने दावीदाला
इस्राएल लोकांची जनगणना करण्यास प्रवृत्त केले. 2 दावीद
यवाबला आिण अिधकाऱ्यांना म्हणाला, “इस्राएलमधील सवर्

लोकांच्या मोजणीला लागा. बरैशेब्यापासून दानपयर्ंत सवर् प्रदेश पालथा
घाला. कोणीही वगळले जाता कामा नये. मग मला एकंदर संख्या िकती
आहे ते येऊन सांगा.”

3 यावर यवाब म्हणाला, “परमेश्वर आपले राष्ट्र  आहे त्यापेक्षा शभंर
पटीने वाढवो. इस्राएलमधील सवर् लोक आपले दास आहेत, तेव्हा माझे
स्वामीराज, आपण ही गोष्ट कशासाठी करता? त्याने इस्राएलचे लोक
दोषी आिण पातकी ठरतील.”

4 पण राजा दावीद काहीही ऐकून घेण्यास तयार नव्हता. तेव्हा
यवाबला राजाजे्ञप्रमाणे वागणे भाग पडले. यवाब िनघाला आिण लोकांची
मोजणी करत त्याने सवर् प्रदेश तुडवायला सुरुवात केली. मग
यरुशलेमला परत येऊन 5 दावीदाला त्याने एकंदर लोकसंख्या
सांिगतली. इस्राएलमध्ये 11,00,000 तलवार धारी पुरुष होते आिण
यहूदात 4,70,000. 6 यवाबाने लेवी आिण बन्यामीन यांच्या

घराण्यांची मोजदाद केली नव्हती कारण राजा दावीदाचा हुकूम त्याला
मान्य नव्हता. 7 देवाच्या दृष्टीने दावीदाची ही चूक होती म्हणून देवाने
इस्राएलला शासन केले.

इस्राएललाइस्राएलला शासनशासन

8 मग दावीद देवाला म्हणाला, “माझ्या हातून हा मूखर्पणा झाला
आहे. इस्राएलमधील लोकांची मोजणी करुन मी पाप केले आहे. या
अपराधाबद्दल या तुझ्या सेवकाला तू या पापाची क्षमा करावीस अशी मी
िवनवणी करतो.”

9 गाद हा दावीदाचा संदेष्टा होता. त्याला परमेश्वर म्हणाला, “जा,
जाऊन दावीदाला सांग: ‘परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे: तीन गोष्टीमधून
िनवड करायची संधी मी तुला देतो. तू त्यांतील एक िनवड. तू िनवडशील
ती िशक्षा मी तुला करीन.’”

11 मग गाद दावीदाकडे गेला. दावीदाला तो म्हणाला, “परमेश्वराचे
म्हणणे असे आहे, ‘दावीद तुझ्या िशके्षची िनवड तूच कर: अन्नधान्याच्या
टंचाईची तीन वषेर्, िंकवा शत्रू तलवारीने तुझा पाठलाग करत आहे आिण
तुला पळता भुई थोडी झाली आहे असे तीन मिहने िंकवा परमेश्वराच्या
िशके्षचे तीन िदवस. या काळात देशभर भयकंर रोगराई पसरले आिण
परमेश्वराचा दतू इस्राएल लोकांचा संहार करील.’ दावीद मला देवाने
पाठवले आहे. आता मी त्याला काय उत्तर देऊ ते तू ठरव आिण मला
सांग.”

13 दावीद गादला म्हणाला, “मी भलत्याच संकटात सापडलो आहे.
माझ्या िशके्षच्या बाबतीत माणूस काय ठरवणार? परमेश्वर दयाघन आहे.
मला शासन कसे करायचे ते त्यालाच ठरवू दे.”

14 तेव्हा परमेश्वराने इस्राएलभर रोगराई पसरवली. त्यात 70,000
लोक मृत्यमुुखी पडले. 15 यरुशलेमचा नाश करायला देवाने दतू
पाठवला. पण त्याने यरुशलेमच्या संहाराला सुरुवात केली तेव्हा
परमेश्वराला ते अिरष्ट पाहून वाईट वाटले. परमेश्वराने हा संहार थांबवायचे
ठरवले. परमेश्वर त्या संहारक दतूाला म्हणाला, “थांब, पुर ेझाले” त्या
वेळी परमेश्वराचा दतू अणार्न यबूसी याच्या खळ्याजवळ होता.

16 दावीदाने वर पािहले तेव्हा त्याला परमेश्वराचा दतू आकाशात उभा
असलेला िदसला. त्याने आपली तलवार यरुशलेम नगरावर उपसलेली
होती. दावीद आिण पुढाऱ्यांनी नम्रपणे वाकून अिभवादन केले. या सवार्ंनी
दखुवट्याच्या वेळी घालतात तसे शोक प्रदिर्शत करणार ेकपडे घातलेले
होते. 17 दावीद देवाला म्हणाला, “पाप माझ्या हातून घडले आहे
लोकांच्या मोजणीचा हूकूम मी िदला. माझे चुकले. इस्राएल लोक
िनरपराध आहेत. परमेश्वरा, देवा शासन करायचे ते मला आिण माझ्या
कुटंुिबयांना कर. पण तुझ्या लोकांचा जीव घेणारी ही रोगाची साथ
थांबव.”

18 मग परमेश्वराचा दतू गादला म्हणाला, “परमेश्वराच्या उपासनेसाठी
दावीदाला एक वेदी बांधायला सांग. अणार्न यबूसीच्या खळ्या जवळ
त्याने ती बांधावी.” 19 गादने हे दावीदाला सांिगतले. दावीद अणार्नच्या
खळ्याकडे गेला.

20 अणार्न तेव्हा गव्हाची मळणी करत होता. तो मागे वळून पाहतो तर
त्याला देवदतू िदसला. अणार्नचे चारही मुलगे त्याला पाहून लपून बसले.
21 दावीद अणार्न कडे गेला. अणार्न खळ्यातून राजाजवळ गेला आिण
त्याने राजाला डोके जिमनीपयर्ंत लववून नमस्कार केला.

22 राजा त्याला म्हणाला, “तुझे हे खळे मला िवकत दे. त्याची पूणर्
िंकमत मी तुला देईन. तेथे मला परमेश्वराच्या उपासने किरता वेदी
बांधायची आहे. म्हणजे ही जीवघेणी मरी थांबेल.”

23 अणार्न दावीद राजाला म्हणाला, “हे खळे मी तुम्हाला िदले. तुम्ही
आमचे स्वामी आिण पोिंशदे आहात. तुम्ही त्याचे हवे ते करा. यज्ञात
अपर्ण करण्यासाठी मी बलैही देईन. तसेच वेदीवरील होमात
घालण्यासाठी लाकडी फळ्या, आिण धान्यापर्णासाठी गहू हे ही सवर् मी
तुम्हाला देईन.”

24 तेव्हा राजा दावीद अणार्नला म्हणाला, “मी तुला त्याची पूणर्
िंकमत देईन. तुझ्याकडून काढून घेऊन मी ते परस्पर परमेश्वराला
वाहणार नाही. फुकट िमळालेला होमबली मी अपर्ण करणार नाही.”
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25 आिण दावीदाने खळ्याचे मूल्य म्हणून अणार्नला 25 पौंड सोने
िदले. 26 दावीदाने त्या जागी परमेश्वराच्या उपासनेकिरता वेदी बांधली.
तेथे त्याने होम आिण शांती-अपर्णे केली. दावीदाने परमेश्वराची प्राथर्ना
केली. त्याला उत्तर म्हणून परमेश्वराने स्वगार्तून अग्नी पाठवला. तो िदव्य
अग्नी नेमका होमापर्णाच्या वेदीवर पडला. 27 मग परमेश्वराने देवदतूाला
आपली तलवार म्यान करायला सांिगतले.

28 अणार्नच्या खळ्यावर परमेश्वराने आपल्याला उत्तर िदलेले पाहून
दावीदाने परमेश्वरासाठी यज्ञ केले. 29 (पिवत्र िनवासमडंप आिण
होमापर्णाची वेदी, त्याकाळी िगबोनमध्ये उच्च स्थानावर होती. इस्राएल
लोक वाळवंटात असताना मोशेने तो पिवत्र िनवासमडंप बांधला होता.
30 परमेश्वराच्या दतूाच्या तलवारीच्या धाकाने दावीद देवापुढे पिवत्र
िनवासमडंपाकडे जाण्यास घाबरत होता.)

दावीद म्हणाला, “हेच ते परमेश्वर देवाचे मिंदर. इस्राएल
लोकांनी होमबली अपर्ण करण्याची वेदीही इथेच बांधली
जाईल.”

दावीदाचीदावीदाची ममंिंदरिदर उभारणीचीउभारणीची योजनायोजना

2 इस्राएलमध्ये जे परदेशी लोक राहत होते त्या सवार्ना दावीदाने एक
फमार्न काढून बोलवून घेतले. पाथरवटांची िनवड त्याने त्यांच्यातून
केली. देवाच्या मिंदरासाठी दगडाचे िचर ेघडवण्याचे काम त्यांचे होते. 3

दरवाजांसाठी लागणार ेिखळे आिण िबजागऱ्या यांच्यासाठी दावीदाने
लोखडं आणवले. िपतळेचाही फार मोठा साठा त्याने केला. 4 सीदोन
आिण सोर या नगरांतील लोकांनी गधंसरुचे लाकूड दावीदाला िदले. ते
ओडंके तर एवढे आले की त्यांची मोजदाद करणे कठीण.

5 दावीद म्हणाला, “आपण परमेश्वरासाठी भव्य मिंदर उभारले
पािहजे. पण माझा मुलगा शलमोन अजून लहान आहे. त्याचे िशक्षणही
अद्याप पुर ेझालेले नाही. परमेश्वराचे मिंदर मात्र उत्कृष्ट झाले पािहजे.
असे देखणे आिण भव्य की सगळ्या राष्ट्र ांमध्ये त्याची कीतीर् व्हायला
हवी. त्यादृष्टीनेच मी परमेश्वराच्या मिंदराची योजना आखीन.” असे
म्हणून दावीदाने आपल्या मृत्यूपूवीर् मिंदर उभारणीची बरीच तयारी केली.

6 मग त्याने आपला मुलगा शलमोन याला जवळ बोलावले.
इस्राएलचा परमेश्वर देव याच्यासाठी मिंदर बांधण्याची दावीदाने त्याला
आज्ञा केली. 7 दावीद शलमोनाला म्हणाला, “मुला, परमेश्वर देवासाठी
मिंदर बांधायची मला फार इच्छा होती. 8 पण परमेश्वर मला म्हणाला,
‘दावीदा, तू बऱ्याच लढाया केल्यास आिण त्यात अनेक लोक मारले गेले.
तेव्हा तुला माझ्यासाठी मिंदर बांधता येणार नाही. 9 मात्र तुझा मुलगा
शांततािप्रय आहे. मी त्याच्या कारिकदीर्त शांतता लाभू देईन. त्याचे शत्रू
त्याला त्रास देणार नाहीत. त्याचे नाव शलमोन म्हणजे शांततािप्रय
असेल. इस्राएलला त्याच्या काळात शांतता आिण स्वस्थता लाभेल. 10

तो माझ्याप्रीत्यथर् मिंदर उभारील. तो माझा पुत्र आिण मी त्याचा िपता
होईन त्याचे राज्य मी बळकट करीन. इस्राएलवर त्याच्या वंशजा पकैी
एकजण सवर्काळ राज्य करील.’”

11 दावीद म्हणाला, “मुला, तुला परमेश्वराची अखडं साथ लाभो. तुला
यश िमळो. परमेश्वर देवाने भाकीत केल्याप्रमाणे तुझ्याहातून त्याचे मिंदर
बांधून होवो. 12 तो तुला इस्राएलचा राजा करील. लोकांचे नेतृत्व
करायला आिण परमेश्वर देवाचे िनयम पाळायला तो तुला ज्ञान आिण
शहाणपण देवो. 13 इस्राएलसाठी परमेश्वराने मोशेला जे िनयमशास्त्र
सांिगतले ते तू कसोशीने पाळ म्हणजे तू यशस्वी होशील. घाबरु नको.
दृढ राहा. िंहमत बाळग.

14 “शलमोन, परमेश्वराच्या मिंदराच्या वास्तूसाठी मी खूप मेहनत
घेतली आहे. 3,750 टन सोने आिण 37,500 टन चांदी मी जमवली
आहे. लोखडं आिण िपतळ, तर मोजदाद करणे कठीण इतके आहे.
दगड, लाकूड यांचाही साठा मी केलाच आहे. शलमोन, त्यात तू भर घालू
शकतोस. 15 पाथरवट आिण सुतार तुझ्या िदमतीला आहेत. खेरीज
प्रत्येक कामात कुशल अशी माणसे आहेत. 16 सोने, चांदी, िपतळ,
लोखडं यांच्या कारािगरीत ते िनपुण आहेत. िशवाय हे कारािगर काही
थोडे थोडके नाहीत. असंख्य आहेत. तेव्हा आता कामाला सुरवात कर.
तुला परमेश्वराची साथ िमळो.”

17 दावीदाने मग इस्राएलमधील सवर् पुढारी मडंळींना शलमोनला
सहकायर् करण्याची आज्ञा केली. 18 दावीद त्यांना म्हणाला, “खदु्द
परमेश्वर देवच तुमच्याबरोबर आहे. त्याच्या कृपेने तुम्हाला शांतता
लाभली आहे. आपल्या भोवतालच्या शत्रूंना पराभूत करण्यात परमेश्वराने
मला साहाय्य केले. आता हा देश परमेश्वराच्या आिण तुमच्या ताब्यात
आहे. 19 तेव्हा अतंःकरणपूवर्क तुम्ही तुमच्या परमेश्वर देवाला शरण जा
आिण त्याचे ऐका. परमेश्वर देवाचे पिवत्र मिंदर बांधा. मग मिंदरात पिवत्र
करारकोश आिण इतर पिवत्र वस्तू आणून ठेवा.”

ललेेवींचीवींची ममंिंदरातीलिदरातील ससेेवाकायवाकायेर्ेर्

आता दावीदाचे बरचे वय झाले होते. तेव्हा त्याने आपला
मुलगा शलमोन याला इस्राएलचा राजा केले. 2

इस्राएलमधील सवर् पुढारी मडंळी, याजक आिण लेवी यांना
दावीदाने बोलावून घेतले. 3 तीस आिण त्याहून अिधक वय असलेल्या
लेवींची त्याने गणना केली. तसे एकंदर 38,000 लेवी होते. 4 दावीद
म्हणाला, “यांच्यापकैी 24,000 लेवी परमेश्वराच्या मिंदराच्या कामावर
देखरखे करतील. 6,000 अमंलदार आिण न्यायाधीश म्हणून काम
करतील. 5 4,000 द्वारपाल होतील आिण 4,000 देवांची स्तुितगीते
गातील. त्यांच्यासाठी मी खास वाद्ये करवून घेतली आहेत. त्यांच्या
साथीवर ते देवाची स्तुती करतील.”

6 लेवीचे मुलगे गेषोर्न, कहाथ आिण मरारी यांच्या घराण्यानुसार
त्याने सवर् लेवींची तीन गटांमध्ये िवभागणी केली.

गगेेषोर्नचषोर्नचेे ककुुळळ
7 गेषोर्न घराण्यात लादान आिण िशमी हे दोघे होते. 8 लादान याला
तीन मुले. यहीएल हा थोरला. नतंर जेथाम व योएल. 9 िशमीचे मुलगे
असे शलोमोथ, हिजएल व हरान. लादानच्या घराण्यांचे हे प्रमुख होते.
10 िशमीला चार मुलगे. यहथ, जीजा, यऊश आिण बरीया. 11 यहथ
हा त्यांपकैी मोठा, दसुरा जीजा. यऊश आिण बरीया यांना मात्र फार
संतती नव्हती त्यामुळे त्यांचे दोघांचे िमळून एकच घराणे धरले जाई.

कहाथचकहाथचेे ककुुळळ
12 कहाथला चार मुलगे होते: अम्राम, इसहार, इब्रोन आिण उिज्जयेल.
13 अहरोन आिण मोशे हे अम्रामचे मुलगे: अहरोन आिण त्याच्या
वंशजाची खास कामाकरता िनवड केली गेली होती. परमेश्वराच्या
उपासनेच्या पिवत्र कामाच्या तयारीसाठी त्यांना कायमचे वेगळे
काढले गेले होते. परमेश्वरापुढे धूप जाळणे, परमेश्वराचे याजक म्हणून
सेवा करणे, परमेश्वराच्या वतीने लोकांना आशीवार्द देणे अशी त्यांची
कामे होती.
14 मोशे हा देवाचा संदेष्टा होता. त्याचे मुलगे लेवीच्या वंशातच गणले
जात. 15 गेषोर्म आिण अिलयेजर हे मोशेचे मुलगे. 16 शबुएल हा
गेषोर्मचा मोठा मुलगा. 17 रहब्या हा अिलयेजरचा मोठा मुलगा. हा
एकुलता एक होता. रहब्याला मात्र बरीच मुले झाली.
18 शलोमीथ हा इसहारचा पिहला मुलगा.
19 हेब्रोनचे मुलगे याप्रमाणे: यरीया मोठा, अमऱ्या दसुरा, यहिजएल
ितसरा, यकमाम चौथा.
20 उिज्जयेलचे मुलगे: पिहला मीखा आिण नतंरचा इिश्शया.

मरारीचमरारीचेे ककुुळळ
21 महली आिण मूशी हे मरारीचे मुलगे. एलाजार आिण कीश हे
महलीचे मुलगे. 22 एलाजारला मुलीच झाल्या त्याला पुत्र नव्हता. या
मुलींचे िववाह नात्यातच झाले. त्या लग्न होऊन कीशच्या घराण्यात
गेल्या. 23 मूशीचे मुलगे: महली, एदर आिण यरमेोथ.

ललेेवींचीवींची कतकतर्र्व्यव्येे
24 हे झाले लेवीचे वंशज आपापल्या घराण्यांप्रमाणे त्यांची िशरगणती

झाली. ते घराण्यांचे प्रमुख होते. त्यांच्यापकैी प्रत्येकाच्या नावाची नोंद
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झालेली आहे. जे वीस िंकवा त्याहून अिधक वयाचे होते त्यांनी
परमेश्वराच्या मिंदरात सेवा करणे हे त्यांचे काम.

25 दावीद म्हणाला, “इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्यामुळे लोकांना
शांती लाभली आहे. परमेश्वर यरुशलेमला कायमच्या वास्तव्यासाठी
आला आहे. 26 तेव्हा लेवींना पिवत्र िनवासमडंप आिण उपासनेतील
इतर उपकरणे सतत बाळगण्याची गरज नाही.”

27 लेवी कुळतील वंशजांची मोजदाद करणे ही दावीदाची इस्राएल
लोकांना अखेरची आज्ञा होती. त्यानुसार वीस वषेर् आिण त्यापुढील
वयाच्या माणसांची िशरगणती झाली.

28 अहरोनच्या वंशजांना परमेश्वराच्या मदंीरातील सेवेत मदत करणे हे
लेवींचे काम होते. मिंदराचे आवार आिण बाजूच्या खोल्या यांची देखभाल
ही त्यांच्याकडे होती. मिंदरातील सवर् पिवत्र गोष्टी शुिचभर् ूत ठेवणे ही
त्यांची जबाबदारी होती. देवाच्या मिंदरातील हे काम ते करत असत. 29

मिंदरातील िवशेष भाकरी मेजावर ठेवणे, पीठ, धान्यापर्ण करण्याच्या
वस्तू बेखमीर भाकरी यावर त्यांची देखरखे होती. याखेरीज, तव्यावर
भाजलेले, मळलेले सवर् काही िसध्द करणे, मोजून मापून त्या वस्तंूची
तयारी करणे हे ही काम त्यांच्याकडे होते. 30 ते रोज सकाळ-
संध्याकाळ परमेश्वराचे आभार मानायला आिण त्याची स्तुती करायला
उभे राहत. 31 शब्बाथच्या िदवशी, नवचंद्र दशर्न आिण सणावाराला
देवाची होमापर्णे ते तयार करत. िनत्य आराधनाही त्यांच्याकडेच होती.
एका वेळी िकती लेवींनी हे करायचे याचे िनयम घालून िदलेले होते. 32

त्यांना नेमून िदल्याप्रमाणे ते वागत. पिवत्र िनवासमडंपाची देखभाल
करत. पिवत्र स्थानाचा संभाळ करत. आपले आप्त. याजक आिण
अहरोनचे वंशज यांना ते सहाय्य करत. याजकांना ते परमेश्वराच्या
मिंदराच्या सेवेत मदत करत.

याजकांचयाजकांचेे गटगट

अहरोनच्या मुलांची वगर्वारी अशी: नादाब, अबीहू एलजार व
इथामार हे अहरोनचे मुलगे. 2 पण नादाब आिण अबीहू हे
दोघे आपल्या वडीलांच्या आधीच वारले. िशवाय त्यांना

मुलेही झाली नव्हती. तेव्हा एलाजार आिण इथामार हेच याजक झाले. 3

प्रत्येकाला नेमून िदलेली कतर्व्ये पार पाडता यावीत म्हणून दावीदाने
एलाजार आिण इथामार यांच्या वंशजांची स्वततं्र गटांत िवभागणी करुन
टाकली. त्यासाठी दावीदाने सादोक आिण अहीमलेख यांची मदत
घेतली. सादोक हा एलाजारच्या वंशातला आिण अहीमलेख इथामारच्या
4 इथामारपेक्षा एलाजारच्या घराण्यात वडीलधारी प्रमुख मडंळी अिधक
िनघाली. एलाजारच्या घराण्यात सोळा जण प्रमुख होते तर इथामारच्या
घराण्यात आठ जण. 5 दोन्ही घराण्यातील पुरुषांची िनवड िचठ्ठ्या
टाकून केली गेली. काहीजणांना पिवत्रस्थानाच्या देखभालीचे मुखत्यार
म्हणून नेमले तर काहींना याजक म्हणून सेवेसाठी नेमले. हे सवर्जण
एलाजार आिण इथामार यांच्या घराण्यातलेच होते.

6 शमाया लेखिनक होता. हा नथनेलचा मुलगा. याचे घराणे लेवीचे
होते सवर् वंशजांची नावे िलिहण्याचे काम शमायाने केले. राजा दावीद
आिण इतर प्रमुख मडंळी-उदाहरणाथर् सादोक हा याजक, अहीमलेख,
याजक आिण लेवी यांच्या घराण्यातील प्रमुख-यांच्यासमोर त्याने या
नोंदी केल्या. अहीमलेख हा अब्याथारचा मुलगा. दावेळी िचठ्ठ्या टाकून
त्यातून एकाची िनवड करण्यात येई. आिण शमाया त्या माणसाचे नाव
िलहून ठेवी. अशाप्रकार ेएलाजार आिण इथामार यांच्या कुळातील
लोकांमध्ये कामाची वाटणी करण्यात आली.

7 यहोयारीबचा गट पिहला होता.
दसुरा गट यदायाचा.
8 हारीमचा गट ितसरा.
सोरीमचा गट चौथा.
9 मलकीयाचा पाचवा गट.
सहावा गट मयािमनचा.
10 हक्कोसाचा सातवा गट.
आठवा गट अबीयाचा.
11 नववा गट येशूवाचा.
दहावा गट शकन्याचा.

12 अकरावा गट एल्यािशबाचा.
बारावा गट याकीमचा.
13 तेरावा गट हुप्पाचा.
चवदावा गट येशेबाबाचा.
14 पधंरावा गट िबल्गाचा.
सोळावा गट इम्मेराचा.
15 सतरावा गट हेजीराचा.
अठरावा गट हिप्पसेसाचा.
16 पथह्याचा गट एकोिणसावा.
िवसावा गट यहेजकेलाचा.
17 एकिवसावा गट याखीनचा.
बािवसावा गट गामूलचा.
18 तेिवसावा गट दलायाचा.
आिण चोिवसावा गट माज्याचा.
19 परमेश्वराच्या मिंदरात सेवा करण्यासाठी या सवार्ंची क्रमाने नेमणूक

करण्यात आली. इस्राएलचा परमेश्वर देव याने अहरोनला जे िनयम
घालून िदले त्याच िनयमांचे पालन त्यांनी मिंदराच्या सेवेसाठी केले.

इतरइतर ललेेवीवी
20 लेवीच्या इतर वंशजांची नावे खालीलप्रमाणे:
अम्रामच्या वंशातील मुलेबाळे: शूबाएल.
शूबाएलचे वंशज: यहदाया.
21 रहब्याचे वंशज: इिशया. (हा सवार्त थोरला.)
22 इसहार घराण्यापकैी: शलोमोथ.
शलोमोथच्या घराण्यातूनः यहथ.
23 हेब्रोनचा मोठा मुलगा यरीया.
हेब्रोनचा दसुरा मुलगा अमऱ्या.
यहिजयेल ितसरा आिण चौथा यकमाम.
24 उिज्जयेलचा मुलगा मीखा.
मीखाचा मुलगा शामीर.
25 इिश्शया हा मीखाचा भाऊ.
इिश्शयाचा मुलगा जखऱ्या.
26 मरारीचे वंशज: महली मूशी आिण याजीया.
27 मरारीचा मुलगा याजीया याची मुले: शोहम व जकू्कर.
28 एलाजार हा महलीचा मुलगा. पण एलाजारला पुत्रसंतती नव्हती.
29 कीशाचा मुलगा यरहमेल.
30 महली, एदर आिण यरीमोथ हे मूशीचे मुलगे.
लेवी घराण्यातील हे प्रमुख होत. आपापल्या घराण्याप्रमाणे त्यांची नोंद

करण्यात आली. 31 खास कामिगरीकरता त्यांची िनवड करण्यात
आली. अहरोनचे वंशज असलेले त्यांचे याजक नातलग यांच्याप्रमाणेच
िचठ्ठ्या टाकून ही िनवड झाली. राजा दावीद,सादोक, अहीमलेख आिण
याजक व लेवी घराण्यातील प्रमुख यांच्यासमोर त्यांनी िचठ्ठ्या
टाकल्या. कामाच्या नेमणकुीमध्ये घराण्यातील शे्रष्ठ आिण किनष्ठ बांधव
असा भेदभाव नव्हता.

गायकगायक वगवगर्र्

दावीद आिण सनै्यातील अिधकारी यांनी िमळून आसाफच्या
मुलांना एका खास कामासाठी िनवडले. हेमान व यदथूून ही
ती मुले. वीणा, सतारी आिण झांजा ही वाद्ये, वाजवून देवाचा

संदेश देणे असे त्यांच्या कामाचे स्वरुप होते. हे काम करणाऱ्या लोकांची
यादी पुढीलप्रमाणे:

2 आसाफाच्या कुटंुबातून जकू्कर, योसेफ, नथन्या आिण अशेराला.
दावीदाने आसाफला संदेश कथनासाठी िनवडले आिण आसाफने
आपल्या या मुलांना.
3 यदथूूनच्या घराण्यातून गदल्या, सारी, यशया, हशब्या व मित्तथ्या
हे सहाजण. यदथूूनने यांना आपल्या हाताखाली घेतले. यदथूून वीणा
वाजवून संदेश देऊन, परमेश्वराचे उपकारस्मरण आिण स्तवन करत
असे.

1 इितहास 23:25 271 1 इितहास 25:3
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4 सेवा करायला हेमानचे वंशज होते ते असे बुक्कीया: मत्तन्या,
उिज्जयेल, शबएल, यरीमोथ, हनन्या, हनानी, अिलयाथा, िगद्दल्ती,
रोममती एजेर, याश्बकाशा, मल्लोथी, होथीर आिण महिजयोथ. 5 हे
सवर् हेमानचे मुलगे. हेमान हा राजा दावीदाचा द्रष्टा होता. देवाने
हेमानला वंशवृध्दीचे वचन िदले होते. त्यानुसार हेमानला भरपूर
मुलेबाळे झाली. देवाने हेमानला चौदा मुलगे आिण तीन मुली िदल्या.
6 परमेश्वराच्या मिंदरात गीते गाण्यासाठी हेमानने आपल्या सवर्

मुलांना हाताशी धरले. ही मुले झांजा, सतारी आिण वीणा वाजवत,
आिण देवाची सेवा करत. राजा दावीदाने यांना िनवडले होते. 7 लेवी
घराण्यातील हे लोक आिण त्यांचे नातेवाईक गायनकलेत िनपुण होते.
परमेश्वराची स्तुती गीते गाणारी अशी 288 माणसे होती. 8 प्रत्येकाने
कोणते काम करायचे हे ठरवायला िचठ्ठया टाकल्या जात. त्यांना
एकसारखीच वागणूक िमळे. लहान थोर, गुरु-िशष्य असा त्यांच्यात
भेदभाव नव्हता.

9 पिहली िचठ्ठी आसाफ (योसेफ) याची िनघाली. त्यांची मुले आिण
नातलग यांच्यातून बारा जणांची िनवड झाली.
दसुरी गदल्याची त्याची मुले आिण भाऊबदं यांच्यातून बाराजणांना
घेतले.
10 जकू्करचे मुलगे आिण भाऊबदं यांच्यामधून, ितसऱ्या िचठ्ठीनुसार
बाराजण घेतले.
11 चवथी िचठ्ठी इस्त्रीची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांच्यामधून बारा.
12 पाचवी नथन्याची. त्याच्या मुलां-नातलगामधून बारा.
13 सहावी िचठ्ठी बुक्कीयाची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून
बारा.
14 सातवी यशरलेाची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा.
15 यशयाची आठवी. या िचठ्ठीनुसार मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून
बारा.
16 नववी मत्तन्याची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा.
17 दहावी िशमोची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
18 अकरावी अजरलेाची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
19 बारावी हशब्याची. त्याचे मुलगे आिण त्याचे नातलग यांमधून
बारा.
20 तेरावी शूबाएलाची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
21 चोदावी मितथ्याची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा.
22 पधंरावी यरमेोथची. त्याचे मुलगे आिण नातेवाईक यांमधून बारा.
23 सोळावी हनन्याची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून बारा.
24 सतरावी याश्बाकाशाची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून
बारा.
25 अठरावी हनानीची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
26 एकुिणसावी मल्लोथीची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा.
27 िवसावी अलीयाथची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
28 एकिवसावी होथीरची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून बारा.
29 बािवसावी िगद्दल्तीची. त्याचे मुलगे आिण आप्त यांमधून बारा.
30 तेिवसावी महिजयाथची. त्याचे मुलगे आिण भाऊबदं यांमधून
बारा.
31 चोिवसावी रोममती एजेरची. त्याचे मुलगे आिण नातलग यांमधून
बारा.

द्वारपालांचीद्वारपालांची व्यवस्थाव्यवस्था

द्वारपालांचे गट: हे पहारकेरी कोरहाच्या घराण्यातील होते.
त्यांची नावे अशी:
मेशेलेम्या आिण त्याची मुलेबाळे. (आसाफच्या कुळातील

कोरहचा हा मुलगा.) 2 मेशेलेम्या याला मुलगे होते. जखऱ्या हा
त्यांतला मोठा. यिदएल दसुरा, जबद्या ितसरा, यथिनएल चौथा 3

अलाम पाचवा, यहोहानान सहावा, एल्योवेनय सातवा.
4 आता ओबेद-अदोम, याची मुले. शामाया थोरला, अहोजाबाद
दसुरा, यवाह ितसरा, साखार चौथा, नथनेल पाचवा, 5 अम्मीएल
सहावा, इस्साखार सातवा, पउलथय आठवा. देवाची ओबेद-
अदोमवर खरोखरच कृपादृष्टी होती. 6 शमाया हा ओबेद-अदोमचा

मोठा मुलगा. त्यालाही पुत्रसंतती होती. हे मुलगे चांगले कणखर योध्दे
असल्यामुळे त्यांची आपल्या िपतृकुळावर सत्ता होती. 7 अथनी,
रफाएल, ओबेद एलजाबाद, अलीहू आिण समख्या हे शमायाचे पुत्र.
एलजाबादचे भाउबदं सवर् प्रकारच्या कामात कुशाल होते. 8 हे सवर्
ओबेद-अदोमचे वंशज त्याची मुले, नातेवाईक असे सवर्च पुरुष
पराक्रमी होते. ते सावध पहारकेरी होते. ओबेद-अदोमचे एकंदर 62
वंशज होते.
9 मेशेलेम्याचे पुत्र आिण भाऊबदं िमळून अठराजण होते. ते सवर्
पराक्रमी होते.
10 मरारीच्या वंशातले द्वारपाल पुढीलप्रमाणे: त्यापकैी एक होसा.
िशम्री या त्याच्या मुलाला ज्येष्ठपद िदले होते. खर ेम्हणजे हा जन्माने
थोरला नव्हे, पण त्याच्या वडीलांनी त्याला तो मान िदला होता. 11

िहल्कीया दसुरा. टबल्या ितसरा. जखऱ्या चौथा. होसाला मुलगे
आिण भाऊबदं िमळून तेराजण होते.
12 द्वारपालांच्या गटांवर प्रमुख नेमलेले होते. आपल्या इतर

भाऊबदंाप्रमाणेच द्वारपालांनाही परमेश्वराच्या मिंदरातील सेवेचे काम
नेमून िदलेले होते. 13 एकेका दरवाजाच्या रक्षणाची जबाबदारी एकेका
घराण्याकडे िदलेली होती. एकेका दारासाठी िचठ्ठी टाकून हे काम
सोपवले गेले. त्यात वयाने लहान मोठा असा भेदभाव नव्हता.

14 शेलेम्याच्या वाटणीला पूवेर्कडचे दार आले. त्याचा मुलगा जखऱ्या
याच्यासाठी नतंर िचठ्ठी टाकण्यात आली. हा सूज्ञ मतं्री होता. उत्तरचे्या
द्वारासाठी त्याची िनवड झाली. 15 ओबेद-अदोमच्या वाटणीला दिक्षण
दरवाजा आला. मौल्यवान चीजवस्तू ठेवलेल्या भांडाराचे रक्षण करण्याचे
काम ओबेद-अदोमच्या मुलांकडे आले. 16 शुप्पीम आिण होसा यांची
िनवड पश्र्िचम दरवाजासाठी आिण शल्लेकेथची, चढणीच्या वाटेवरील
दरवाजासाठी झाली.
पहारकेरी एकमेकांलगत उभे असत. 17 पूवर् दरवाजावर सहा लेवी,

उत्तर दरवाजावर चार लेवी, दिक्षण दरवाजावर चार जण, भांडाराच्या
रक्षणासाठी दोन लेवी िदवसभर सतत पहारा देत. 18 पिश्ममेकडील
िशवारावर चारजण पहारा देत. आिण त्या िदशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन
रक्षक असत.

19 कोरह आिण मरारी यांच्या घराण्यातील द्वाररक्षकांच्या गटांची
यादी पुढीलप्रमाणे:

खिजणदारखिजणदार आिणआिण ददुसुरसरे ेअिधकारीअिधकारी

20 अहीया हा लेवी घराण्यातील होता. देवाच्या मिंदरातील मौल्यवान
चीजवस्तंूच्या कोठारावर तो प्रमुख होता. पिवत्र उपकरणे ठेवलेल्या
जागेची जबाबदारी अहीयावर होती.

21 लादान हा गेषोर्नच्या वंशातील. यहीएली हा लादानच्या
घराण्यातील प्रमुखांपकैी एक. 22 जेथाम आिण त्याचा भाऊ योएल हे
यहीएलीचे मुलगे. परमेश्वराच्या मिंदरातील मौल्यवान चीजवस्तंूच्या
रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

23 अम्रामी, इसहारी, हेब्रोनी आिण उिज्जयेली यांच्या कुळांमधून
आणखी काही प्रमुखांची नेमणूक करण्यात आली.

24 अबुएल हा परमेश्वराच्या मिंदरातील भांडारावरचा नायक म्हणून
नेमला गेला. अबुएल गेषोर्नचा मुलगा. गेषोर्म मोशेचा मुलगा. 25

अबुएलाचे भाऊबदं पुढीलप्रमाणे: अलीयेजार कडूनः रहब्या हा
अलीयेजाचा मुलगा. रहब्याचा मुलगा यशया. यशयाचा मुलगा योराम.
योरामचा मुलगा िजख्री. आिण िजख्रीचा मुलगा शलोमोथ. 26

दावीदाने मिंदरासाठी जे जे जमवले होते त्या सगळ्यांवर शलोमोथ
आिण त्याचे भाऊबदं यांची देखरखे होती.
सनै्यातील सरदारांनीही मिंदरासाठी वस्तू िदल्या होत्या. 27 यापकैी
काही यधु्दात िमळालेली लूट होती. ती त्यांनी परमेश्वराच्या मिंदराच्या
कामासाठी देऊन टाकली. 28 शमुवेल हा द्रष्टा, कीशचा मुलगा शौल
आिण नेरचा मुलगा अबनेर, सरुवेचा मुलगा यवाब यांनी परमेश्वराला
िदलेल्या पिवत्र वस्तंूची देखभालही शलोमोथ आिण त्याचे भाऊबदं
करत असत.
29 कनन्या हा इसहार घराण्यातील होता. कनन्या आिण त्याची मुले
यांना मिंदराबाहेरचे काम होते. इस्राएलच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये

1 इितहास 25:4 272 1 इितहास 26:29
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सुरक्षाव्यवस्था आिण न्यायदान करणे ही कामे ते सांभाळत. 30

हशब्या हा हेब्रोन घराण्यातला. यादेर्न नदीच्या पिश्चमेकडे पसरलेल्या
इस्राएलच्या भूमीवरील परमेश्वराचे कायर् आिण राज्याचा कारभार
हशब्या आिण त्याचे भाऊबदं पाहात असत. या गटात 1,700 शूर
वीर होते. 31 हेब्रोन घराण्याच्या इितहासावरुन असे िदसते की
यरीया हा त्यांचा प्रमुख होता. चाळीस वषेर् राज्य केल्यावर दावीदाने
जेव्हा शूर आिण कसबी पुरुषांचा शोध घेतला तेव्हा िगलाद मधल्या
याजेर नगरात त्याला हेब्रोन घराण्यांत अशी माणसे आढळली. 32

आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख आिण पराक्रमी असे असे 2,700
नातलग यरीयाला होते. परमेश्वराचे कायर् आिण राज्याचे कामकाज
यांसाठी, रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेचा अधार्वंश यांच्यावर देखरखे
करणार ेअसे हे 2,700 जण दावीदाने नेमले.

ससैनै्याचीन्याची व्यवस्थाव्यवस्था

राजाच्या सनै्यात नोकरीला असलेल्या इस्राएल लोकांची
गणना अशी: त्यांचा प्रत्येक गट दर वषीर् एक मिहना कामावर
असे. राजाकडे चाकरीला असलेल्या लोकांमध्ये वेगवेगळ्या

घराण्यांचे प्रमुख, सरदार, अिधकारी, सुरक्षा-अिधपती असे सवर्जण
होते. प्रत्येक सनै्यगटात 24,000 माणसे होती.

2 पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या गटाचा प्रमुख याशबाम हा होता.
याशबाम जब्दीएलचा मुलगा. याशबामच्या गटात 24,000 जण होते.
3 तो पेरसेच्या वंशातला होता. पिहल्या मिहन्याच्या सवर्
सेनािधकाऱ्यांचा याशबाम प्रमुख होता.
4 अहोह इथला दोदय दसुऱ्या मिहन्याच्या सनै्याचा मुख्य असून
त्याच्या गटात 24,000 माणसे होती.
5 ितसऱ्या मिहन्याचा ितसरा सेनापती बनाया. हा यहोयादाया
मुलगा. यहोयादा हा मुख्य याजक होता. बनायाच्या अिधपत्याखाली
24,000 माणसे होती. 6 तीस प्रिसध्द शूरांमधला पराक्रमी सिैनक
तो हाच. त्यांचा नायकही हाच होता. त्याचा पुत्र अम्मीजाबाद
बनायाच्याच गटात प्रमुख होता.
7 चौथ्या मिहन्याचा चौथा सेनापती असाएल. हा यवाबचा भाऊ.
असाएलचा मुलगा जबद्या हा पुढे आपल्या विडलानतंर सेनापती
झाला. असाएलच्या तुकडीत 24,000 जण होते.
8 शम्हूथ हा पाचवा सेनापती. पाचव्या मिहन्याचा हा सेनापती इज्राही
होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 जण होते.
9 इरा हा सहाव्या मिहन्याचा सहावा सेनापती. हा इके्कशचा मुलगा
असून तको नगरातला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 लोक होते.
10 सातव्या मिहन्याचा सातवा सेनापती हेलेस पलोनी हा होता. हा
एफ्राइमच्या वंशातला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 लोक होते.
11 आठव्या मिहन्याचा आठवा सरदार जेरह वंशातला िसब्बखय
हुशाथी हा होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 जण होते.
12 नवव्या मिहन्याचा नववा सरदार बन्यािमनी वंशातला अिबयेजेर
अनाथोथी हा होता. त्याच्या गटात 24,000 सिैनक होते.
13 दहाव्या मिहन्याचा दहावा सेनापती महरय. हा जेरह कुळातला
असून नटोफा इथला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000 लोक होते.
14 अकराव्या मिहन्याचा अकरावा सेनापती बनाया. हा िपराथोनचा
असून एफ्राइमच्या वंशातला होता. त्याच्या गटात 24,000 लोक
होते.
15 बाराव्या मिहन्याचा बारावा प्रमुख हेल्दय. या अथिनएल
कुळातला आिण नटोफा इथला होता. त्याच्या तुकडीत 24,000
लोक होते.

ववेेगवगवेेगळ्यागळ्या घराण्यांचघराण्यांचेे प्रमुखप्रमुख

16 इस्राएलाच्या घराण्यांचे प्रमुख असे:
रऊबेनः
िजिख्रचा मुलगा अलीयेजर.
िशमोनः माकाचा मुलगा शफट्या.
17 लेवी: कमुवेलचा मुलगा हशब्या.
अहरोनः सादोक.

18 यहूदा: अलीहू. (हा दावीदाचा एक भाऊ),
इस्साखार: मीखाएलचा मुलगा अम्री.
19 जबुलूनः ओबद्याचा मुलगा इश्माया.
नफताली: अिज्रएलचा मुलगा यरीमोथ.
20 एफ्राईम: अजऱ्याचा मुलगा होशेथ.
पश्र्िचम मनश्शे: पदायाचा मुलगा योएल.
21 पूवर् मनश्शे: जखऱ्याचा मुलगा इद्दो.
बन्यामीनः अबनेरचा मुलगा यािसएल.
22 दानः यरोहामचा मुलगा अजरले.

हे झाले इस्राएलींच्या घराण्यांचे प्रमुख

दावीदानदावीदानेे ककेेललेेलीली इस्राएलइस्राएल लोकांचीलोकांची जनगणनाजनगणना

23 दावीदाने इस्राएलमधील पुरुषांची मोजदाद करायचे ठरवले.
इस्राएलची लोकसंख्या आकाशातील ताऱ्यांएवढी करीन असे देवाने
आश्वासन िदलेले असल्यामुळे इस्राएलमध्ये लोकसंख्या वाढली होती.
तेव्हा दावीदाने वीस वषेर् वयाचे आिण त्या पुढच्या वयाचे पुरुष
गणतीसाठी िवचारात घ्यायचे ठरवले. 24 सरुवेचा मुलगा यवाब याने
मोजदाद करायला सुरुवात केली पण तो ते काम पूणर् करु शकला नाही.
देवाचा इस्राएलच्या लोकांवर कोप झाला. त्यामुळे ही गणती दावीद
राजाच्या बखरीत नोंदलेली नाही.

राजानराजानेे ननेेमलमलेेललेे व्यवस्थापकव्यवस्थापक

25 राजाच्या मालमत्तेची जपणूक करणार ेअिधकारी पुढीलप्रमाणे:
अदीएलचा मुलगा अज्मावेथ हा राजाच्या भांडारांचा प्रमुख होता.
शेतीवाडी, नगर,े गावे आिण िकल्ले इथे असलेल्या भांडारांचा प्रमुख
योनाथान हा होता. हा उज्जीयाचा मुलगा.
26 कलूबचा मुलगा एज्री हा शेतात राबणाऱ्यांवरचा प्रमुख होता.
27 रामा येथील शीमी हा द्राक्षमळ्यांवरचा अिधकारी होता.
िशफम येथील जब्दी हा द्राक्षमळ्यातून िनघणारा द्राक्षारस आिण
त्याची साठवण यावरचा अिधकारी होता.
28 गेदेरचा बाल-हानान हा जतैूनची झाडे आिण पिश्चमे कडच्या
डोंगराळ भागातली उंबराची झाडे याचा प्रमुख होता.
योवाश जतैूनच्या तेलाच्या कोठाराचा प्रमुख होता.
29 शारोनचा िशमय हा शारोन भोवतालच्या गाईगुरांचा मुख्य होता.
अदलयचा मुलगा शाफाट हा दऱ्याखोऱ्यातील गुरांवरचा मुख्य होता.
30 इश्माएली ओबील हा उंटांवरचा प्रमुख होता.
येहद्या मेरोनोथी गाढवांचा मुख्य होता.
31 याजीज हाग्री मेंढरांचा मुख्य होता.

राजा दावीदाच्या मालमत्तचे हे सवर् रक्षणकतेर् होते.
32 योनाथान हा सूज्ञ मतं्री आिण लेखिनक होता. हा दावीदाचा काका.

हखमोनी याचा मुलगा यहोएल याच्यावर राजपुत्रांच्या लालनपालनाची
जबाबदारी होती. 33 अहीथोफेल राजाचा मतं्री आिण हूशय राजाचा िमत्र
होता. हा अकर लोकांपकैी होता. 34 अहीथोफेलची जागा पुढे यहोयादा
आिण अब्याथार यांनी घेतली. यहोयादा हा बनायाचा मुलगा. यवाब हा
राजाचा सेनापती होता.

ममंिंदरिदर बांधणीचीबांधणीची राजाचीराजाची योजनायोजना

राजाने इस्राएल लोकांमधील सवर् पुढाऱ्यांना एकत्र बोलावले.
त्यांना त्याने यरुशलेमला येण्यास सांिगतले. घराण्यांचे
प्रमुख, राजाचे सेनापती, अिधकारी, अमंलदार, कोठारांची

गुरांची, राजपुत्रांची जबाबदारी उचलणार ेराजाचे सवर् महत्वाचे
अिधकारी, शूर वीर आिण लढवय्ये या सवार्ंना त्याने बोलावले.

2 राजा दावीद त्यांच्यापुढे उभा राहून म्हणाला, “माझ्या बांधवांनो
आिण लोकांनो, माझे ऐका परमेश्वराचा करारकोश ठेवण्यासाठी एक
िवश्रामधाम बांधावे असा माझा मानस होता. देवाच्या पादासनासाठी एक
मिंदर बांधायचा माझा िवचार होता. त्या मिंदराच्या इमारतीचा
आराखडाही मी तयार केला. 3 पण देव मला म्हणाला, ‘नाही दावीदा, तू
माझ्यासाठी मिंदर उभारु नयेस. तू एक लढवय्या असूत तू अनेकांना
ठार मारले आहेस.’
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4 “इस्राएलचा परमेश्वर देव याने इस्राएलच्या बारा घराण्यांची धुरा
सांभाळण्यासाठी यहूदा घराण्याची िनवड केली. आिण मग त्यातून
परमेश्वराने माझ्या वडीलांच्या घराण्याला अग्रणी केले. आता या
कुटंुबातून देवाने माझी इस्राएलचा कायमचा राजा म्हणून िनवड केली.
मला इस्राएलचा राजा करावे अशी परमेश्वराची इच्छा होती. 5 देवाने
मला भरपूर पुत्रसंतती िदली आहे. या मुलांमधून परमेश्वराने शलमोनला
माझा उत्तरािधकारी म्हणून िनवडले आहे. पण खर ेपाहता इस्राएल हे
परमेश्वराचेच राज्य आहे. 6 परमेश्वर मला म्हणाला, ‘दावीदा, माझे मिंदर
आिण त्या भोवतालचे आवार याची उभारणी तुझा पुत्र शलमोन याच्या
हातून होईल. कारण पुढे राजासनावर तो बसणार आहे. त्यासाठी मी
त्याची पुत्र म्हणून िनवड केली आहे आिण मी त्याचा िपता आहे. 7

माझ्या आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन करायला शलमोनाने सुरवात
केली आहे. त्याने कसोशीने हे आज्ञापालन असेच पुढे चालू ठेवले तर
त्याच्या राज्याला मी सवर्काळ स्थयैर् देईन.’”

8 दावीद म्हणाला, “तर आता सवर् इस्राएल बांधवांनो, परमेश्वरासमोर
आिण तुमच्यासमोर मी सांगतो की परमेश्वर देवाच्या सवर् आज्ञा
काटेकोरपणे पाळा. तरच या सुपीक भूमीवर तुम्ही नांदाल. तुमच्यानतंर
तुमचे वंशजही इथेच िनवेर्धपणे राहू शकतील.

9 “आिण शलमोना, माझ्या मुला, आपल्या वडीलांच्या देवाला जाणून
घे. शुध्द मनाने देवाची सेवा कर. देवाच्या सेवेत मनोमन आनदं मान.
कारण परमेश्वरच सवार्ंच्या अतंःकरणाचा ठाव घेतो. आपले सवर् िवचार
त्याला कळतात. आपण मदतीसाठी परमेश्वराकडे गेलो तर आपल्याला
उत्तर िमळते. पण परमेश्वराकडे पाठ िफरवली तर मात्र तो आपल्याला
कायमचा सोडून जातो. 10 शलमोन, परमेश्वराने त्याचे पिवत्र स्थान
म्हणजे मिंदर बांधून घेण्यासाठी तुझी िनवड केली आहे हे चांगले लक्षात
ठेव. िंहमत बाळग आिण हे कायर् पूणर्त्वाला ने.”

11 दावीदाने मग मिंदराचा आराखडा, आपला मुलगा शलमोन याच्या
स्वाधीन केला. मिंदराभोवतालचे आवार, त्यातील इमारती, कोठाराच्या
खोल्या, वरच्या मजल्यावरची आिण आतल्या बाजूची दालने, दयासनाचे
स्थान यांचाही त्या आराखड्यात समावेश होता. 12 मिंदराच्या सवर्
भागांची योजना दावीदाने केली होती, ती त्याने शलमोनाला िदली.
मिंदरा भोवतीचे अगंण आिण इतर बांधकामे यांच्या योजना दावीदाने
त्याला िदल्या. मिंदराच्या कोठाराच्या खोल्या आिण मिंदराची पिवत्र
उपकरणे ठेवण्यासाठी असलेली भांडारगृहे यांचेही नकाशे त्यात होते.
13 याजक आिण लेवी यांच्या गटांची मािहती दावीदाने शलमोनाला
िदली तसेच मिंदरातील सेवेच काम आिण त्यात वापरायची उपकरणे
याबद्दलही त्याने शलमोनाला सांिगतले. 14 मिंदरातील सवर् वस्तंूसाठी
िकती सोने-चांदी वापरायची हे सांिगतले. 15 सोन्या चांदीचे िदवे आिण
िदवठणी यांचे नमुने केलेले होते. त्यातील प्रत्येक िदवा आिण िदवठण
यासाठी नेमके िकती चांदीसोने वापरायचे याची दावीदाने शलमोनाला
कल्पना िदली. वेगवेगळ्या िठकाणी गरजेप्रमाणे या दीपमाळा वापरायच्या
होत्या. 16 पिवत्र भाकरी ठेवायच्या मेजासाठी िकती सोने-चांदी लागेल
त्याचे वजन शलमोनाला दावीदाने सांिगतले. 17 काटे, कटोर,े सुरया
यांना लागणार ेिनभेर्ळ सोने, तबकांसाठी लागणार ेसोने-चांदी यांचे वजन
िदले. 18 धूप जाळण्यासाठी जी वेदी करायची ितला लागणार ेसोने
िकती हे ही त्याने सांिगतले. परमेश्वराच्या करारकोशावर जे करुब देवदतू
आपले पखं पसरुन धरत होते त्यासह असलेले दयासन म्हणजेच देवाचा
रथ याचा नमुनाही शलमोनाला त्याने िदला. हे करुब सोन्यात करायचे
होते.

19 दावीद म्हणाला, “हे सवर् नमुने परमेश्वराच्या मागर्दशर्नाप्रमाणे
िलहून ठेवलेले आहेत. त्या नमुन्यांतील सवर् गोष्टी परमेश्वराने मला
समजावून सांिगतलेल्या आहेत.”

20 दावीद शलमोनाला पुढे म्हणाला, “धीर धर आिण न िभता या
कामाची सांगता कर. प्रत्यक्ष परमेश्वर, माझा देव तुझ्या सोबत आहे, तेव्हा
घाबरु नको. सवर् काम पुरे़ होईपयर्ंत तो तुला साथ देईल. ही साथ तो
अधर्वट सोडणार नाही. मिंदराचे बांधकाम तू पूणर्त्वाला नेशील. 21

याजक आिण लेवी यांचे वगर् नेमले आहेत. ते देवाच्या मिंदराच्या कामाला
सज्ज आहेत. सवर्प्रकारच्या कामासाठी कुशल कारािगर तुझ्याबरोबर
आहेत. तुझी प्रत्येक आज्ञा अिधकारी आिण सवर् लोक मानतील.”

ममंिंदराच्यािदराच्या बांधकामासाठीबांधकामासाठी दानदानेे

राजा दावीद सवर् इस्राएल समुदायाला म्हणाला, “देवाने
शलमोनाला िनवडले आहे. शलमोन अजून कोवळा तरुण
आहे. या कामासाठी काय करायला लागेल त्याची त्याला

पूणर् कल्पना नाही. पण हे काम फार महत्वाचे आहे. हे घर काही सामान्य
माणसाचे नव्हे; ते परमेश्वराचे देवाचे िनवासस्थान आहे. 2 माइया
देवाच्या मिंदराची योजना करण्यात मी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेली आहे.
सवर् वस्तंूसाठी लागणार ेसोने-चांदी, िपतळ मी िदलेले आहे. एवढेच नव्हे
तर लोखडंाच्या वस्तंूसाठी लोखडं, लाकडी सामानासाठी लाकूड
जडावाच्या कामासाठी गोमेद, पाषाण, िविवधरगंी मौल्यवाने रत्ने आिण
शुभ्र संगमरवर हे ही देऊ केले आहे. परमेश्वराच्या मिंदरासाठी अशा
अनेकिवध गोष्टी मी िदल्या. 3 हे देवाचे मिंदर बांधून व्हावे असे मला
मनापासून वाटते म्हणून सोन्या चांदीची माझी ठेवही मी देत आहे. पिवत्र
मिंदरासाठी मी हे करत आहे. 4 110 टन ओफीरचे शुध्द सोने, 260
टन िनभेर्ळ चांदी मी िदली. मिंदराच्या िंभती या चांदीने मढवायच्या
आहेत. 5 कुशल कारािगरांनी मिंदरातील तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू कराव्या
म्हणून त्यासाठी लागणार ेसोनेरुपे मी िदले. आता तुम्हा इस्राएलींपकैी
िकती जण आज परमेश्वरासाठी काही द्यायला तयार आहात?”

6 तेव्हा, वडीलधारी मडंळी, इस्राएल घराण्यांचे प्रमुख सरदार,
अिधकारी, राजसेवेतील कारभारी यासवार्ंनी आपापल्या बहुमोल वस्तू
देणगीदाखल िदल्या. 7 देवाच्या िनवासस्थानासाठी त्यांनी िदलेल्या
वस्तू पुढीलप्रमाणे: 190 टन सोने, 375 टन चांदी, 675 टन िपतळ,
आिण 3,750 टन लोखडं. 8 ज्यांच्याकडे मौल्यवान रत्ने होती त्यांनी
ती परमेश्वराच्या मिंदरासाठी िदली. गेषोर्न घराण्यातील यहीएल
याच्याकडे त्यांनी ती सुपूदर् केली. 9 या सवर् प्रमुख मडंळींनी अगदी
मनापासून आिण खशुीने, मुक्तहस्ताने िदले. त्यामुळे सवर् लोकांमध्ये
आनदं पसरला. राजा दावीदालाही आनदं वाटला.

दावीदाचीदावीदाची भावपूणभावपूणर्र् प्राथप्राथर्र्नाना

10 त्या समुदायापुढे दावीदाने परमेश्वराचे स्तुितगीत म्हटले. ते असे:
“हे परमेश्वरा, इस्राएलच्या देवा, आमच्या िपत्या,
सदासवर्काळ तू धन्य आहेस.

11 मिहमा, पराक्रम, शोभा, िवजय आिण सन्मान ही सवर्
तुझीच आहेत कारण स्वगर्-पृथ्वीवर जे जे काही आहे ते तुझेच आहे.
परमेश्वरा, हे राज्य तुझेच आहे.
या सागळ्यांचा शास्ता आिण मुकुटमणी तूच आहेस.

12 वभैव आिण सन्मान यांचा स्रोत तूच.
सवार्ंवर तुझा अिधकार आहे.
सत्ता आिण सामथ्यर् तुझ्या हातांत एकवटले आहे.
कोणालाही थोर आिण बलवान करणे तुझ्याच हातात आहे.

13 देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो
आिण तुझ्या प्रतापी नावाची स्तुती करतो.

14 या सगळ्या गोष्टी देणारा मी कोण?
िंकवा हे लोक तरी कोण?
तुझ्यामुळेच त्या आमच्याकडे आल्या.
तुझ्याकडून िमळालेलेच आम्ही तुला परत करत आहोत.

15 आमच्या पूवर्जांप्रमाणेच आम्ही सुध्दा
या भूतलावरचे तात्पुरते प्रवासी आहोत.
आमचे अिस्तत्व ओझरत्या सावलीसारखे.
ते थांबवणे आमच्या हाती नाही.

16 हे परमेश्वर देवा, तुझे मिंदर उभारायला या सगळ्या गोष्टी आम्ही
जमा केल्या.
तुझ्या सन्मानाथर् आम्ही हे मिंदर बांधत आहोत
पण ही सामुग्री तुझ्यामुळेच प्राप्त झालेली आहे.
जे आहे ते सगळे तुझेच आहे.

17 हे देवा, लोकांची तू पारख करतोस
आिण त्यांच्या भलेपणाने तुला आनदं होतो हे मी जाणतो.
मी शुध्द आिण प्रामािणक मनाने हे
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सगळे तुला सानदं अपर्ण करत आहे.
हे सगळे तुझे लोक इथे हजर आहेत
आिण या सवर् वस्तू ते खशुीने तुला देत आहेत;
हे मी पाहतो आहे.

18 अब्राहाम, इसहाक आिण इस्राएल या आमच्या पूवर्जांचा,
हे परमेश्वरा, तूच देव आहेस.
त्यांनी उिचत तेच करावे म्हणून तू सवर्तोपरी सहाय्य कर.
त्यांची मने तुझ्याठायी एकिनष्ठ आिण प्रामािणक राहावीत याची तू

काळजी घे.
19 शलमोन तुझ्याशी एकिनष्ठ राहावा म्हणून त्याचे मन तुझ्याठायी

िस्थर कर.
तुझ्या आज्ञा, िनयम आिण िवधी यांचे पालन त्याने करावे,
या सवर् गोष्टी कराव्या आिण
माझ्या िनयोिजत मिंदराची उभारणी त्याने करावी म्हणून त्याला

साित्वक मन दे.”
20 तेथे जमलेल्या सवर् लोकांना उद्देशून दावीद पुढे म्हणाला, “आता

आपल्या परमेश्वर देवाला धन्यवाद द्या.” तेव्हा आपल्या पूवर्जांनी ज्याची
उपासना केली त्या परमेश्वराला लोकांनी धन्यावाद िदले. राजाच्या आिण
परमेश्वराच्या सन्मानाथर् ते नतमस्तक झाले.

शलमोनशलमोन गादीवरगादीवर ययेेतोतो
21 दसुऱ्या िदवशी लोकांनी परमेश्वराला यज्ञ अपर्ण केले. त्यांनी

होमापर्णे वािहली. 1,000 गोऱ्हे, 1,000 एडके, 1,000 कोकर ेआिण
त्याबरोबर पेयापर्णे त्यांनी अपर्ण केली. िशवाय सवर् इस्राएलींसाठी त्यांनी
आणखीही पुष्कळ यज्ञ केले. 22 मग परमेश्वरासमोर सवर् लोकांनी
खाद्यपेयांचा मनमुराद आस्वाद लुटला.

दावीदाचा मुलगा शलमोन याला त्यांनी दसुऱ्यांदा राज्यािभषेक केला.
राजपदासाठी शलमोनाला आिण याजक म्हणून सादोकला अिभषेक
केला गेला. हे सवर् परमेश्वरासमोर झाले.

23 त्यानतंर परमेश्वराच्या राजासनावर शलमोन स्थानापन्न झाला.
शलमोनाने आपल्या वडीलांची जागा घेतली. राजा म्हणून तो यशस्वी
ठरला. इस्राएलचे सवर् लोक शलमोनाचे आज्ञापालन करत. 24

एकूणएक सरदार, सिैनक आिण राजा दावीदाची मुले यांना तो राजा
म्हणून मान्य होता आिण ते सगळे त्याच्या आजे्ञत होते. 25 परमेश्वराने
शलमोनाची भरभराट केली. परमेश्वराच्या कृपेने तो मोठा होत आहे हे
इस्राएलींना ठाऊक होते. राजाला शोभेल असा दरारा परमेश्वराने त्याला
प्राप्त करुन िदला. इस्राएलाच्या या आधीच्या कोणाही राजाच्या
वाट्याला असे भाग्य आले नव्हते.

दावीदाचादावीदाचा मृत्यमृत्यूू
26 इशायाचा मुलगा दावीद याने संपूणर् इस्राएलवर चाळीस वषेर् राज्य

केले. दावीद हेब्रोन नगरात सात वषेर् राजा होता. मग यरुशलेममध्ये
त्याची कारकीदर् 33 वषार्ंची होती. 28 पुढे वृध्द झाल्यावर दावीदाला
मृत्यू आला. त्याला सफल आिण दीघर् आयषु्य लाभले. वभैव आिण
सन्मान यांची त्याला कमतरता नव्हती. त्याच्यानतंर त्याच्या मुलगा
शलमोन राजा झाला.

29 राजा दावीदाचे साद्यंत वृत्त संदेष्टा शमुवेल याच्या ग्रंथात, संदेष्टा
नाथानच्या ग्रंथात तसेच गाद या संदेष्ट्याचा ग्रंथात नमूद केलेले आहे.
30 इस्राएलचा राजा म्हणून त्याने जे जे केले ते सवर् या लेखनात आलेले
आहे. त्याचे पराक्रम आिण त्याची कारकीदर्, इस्राएल आिण
अवतीभवतीचे सवर् देश यांच्यावर या काळात गुदरलेले प्रसंग याची
हकीकत या ग्रंथांमध्ये आहे.
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िवविववेेकबुध्दीसाठीकबुध्दीसाठी शलमोनाचीशलमोनाची प्राथप्राथर्र्नाना

परमेश्वर देवाची शलमोनाला साथ असल्यामुळे दािवदाचा पुत्र
शलमोन एक बलाढ्य राजा झाला. परमेश्वराने शलमोनाला थोर
केले.

2 शलमोन सवर् इस्राएल लोकांशी म्हणजेच, सरदार, अिधकारी,
न्यायाधीश, इस्राएलमधील प्रमुख मडंळी या सवार्ंशी बोलला. 3 मग तो
आिण त्याच्या बरोबरची ही सवर् मडंळी िगबोन येथील उच्चस्थानी गेली.
परमेश्वराचा सभामडंप तेथे होता. परमेश्वराचा सेवक मोशे आिण इस्राएल
लोक वाळवंटात असताना मोशेने तो बनवला होता. 4 दावीदाने
परमेश्वराचा करारकोश िकयार्थ यारीमाहून यरुशलेम येथे आणला होता.
यरुशलेममध्ये तो ठेवण्यासाठी दावीदाने जागा तयार केली होती.
करारकोशासाठी त्याने यरुशलेममध्ये तबंू उभारला होता. 5 उरीचा
मुलगा बसलेल याने िपतळी वेदी केली होती. ती वेदी िगबोन येथील
परमेश्वराच्या िनवसमडंपासमोर होती. म्हणून शलमोन आपल्या
बरोबरच्या इस्राएल लोकांसह िगबोन येथे परमेश्वराचा सल्ला घेण्यासाठी
गेला. 6 परमेश्वराच्या िनवासमडंपासमोरील िपतळी वेदी वर शलमोनाने
1,000 होमापर्णे केली.

7 त्यारात्री देवाने शलमोनाला दशर्न िदले. तो म्हणाला, “शलमोन, मी
तुला काय द्यावे अशी तुझी इच्छा आहे ते मला माग.”

8 शलमोन परमेश्वराला म्हणाला, “माझे वडील दावीद यांच्यावर तुझी
फार कृपा दृष्टी होती. त्यांच्याजागी तू मला नवीन राजा म्हणून
िनवडलेस. 9 आता, हे परमेश्वर देवा, त्यांना तू िदलेले वचन पूणर् कर.
एका फार मोठ्या राष्ट्र ाचा तू मला राजा केले आहेस. त्यातील प्रजेची
संख्या धरतीवरील रजःकणांसारखी िवपुल आहे. 10 एवढ्या लोकांना
उिचत मागार्ने नेण्यासाठी मला शहाणपण आिण ज्ञान दे. तुझ्या
मदतीखेरीज एवढ्या बहुसंख्य लोकांवर राज्य करणे कोणालाच जमणार
नाही.”

11 तेव्हा परमेश्वर शलमोनाला म्हणाला, “तुझे म्हणणे बरोबर आहे. तू
धनसंपत्ती, ऐश्वयर् िंकवा मानसन्मान यांची मागणी केली नाहीस. शत्रूंचा
िन:पात व्हावा असेही मािगतले नाहीस. स्वतःसाठी दीघार्यषु्य मािगतले
नाहीस. यापकैी काहीही न मागता ज्यांचा मी तुला राजा केले त्या
प्रजेसाठी धोरणीपणाने िनणर्य घेता यावेत म्हणून तू शहाणपण आिण
ज्ञान मािगतलेस. 12 तेव्हा ते मी तुला देईनच पण त्याखेरीज मालमत्ता,
ऐश्वयर् आिण मानसन्मानही देईन. तुझ्या आधीच्या कोणाही राजाला
िमळाले नसेल एवढी संपत्ती व मानसन्मान देईन. पुढेही तुझ्याएवढे
कोणत्याही राजाला िमळणार नाही.”

13 तेथून शलमोन िगबोन येथे उच्चस्थानी गेला. सभामडंपाकडून तो
पुन्हा राजाची कतर्व्ये पार पाडण्यासाठी यरुशलेम येथे गेला.

शलमोनाचशलमोनाचेे ससैनै्यबलन्यबल आिणआिण ससंपंत्तीपत्ती

14 शलमोनाने सनै्यासाठी घोडे आिण रथ यांची जमवाजमव सुरु
केली. त्याच्याकडे 1,400 रथ आिण 12,000 घोडेस्वार जमा झाले.
त्यांना त्याने पागा आिण रथांसाठी जागा असलेल्या नगरांमध्ये ठेवले.
काहींना त्याने आपल्याजवळ यरुशलेम येथेच ठेवून घेतले. 15

यरुशलेममध्ये त्याने चांदीसोन्याचा भरपूर साठा केला.सोने चांदी
सामान्य दगडांसारखी िवपुल होती तर गधंसरुचे लाकूड पिश्चमेकडच्या
डोंगराळ भागात उंबराचे लाकूड असे िततके िवपुल होते. 16 िमसर
आिण क्यू येथून शलमोनाने घोडे आणवले होते. राजाचे व्यापारी क्यू
येथे घोड्यांची खरदेी करत. 17 या व्यापाऱ्यांनी िमसरमधून 600 शेकेल

चांदीला एकेक रथ आिण 150 शेकेल चांदीला घोडा या प्रमाणे ही खरदेी
केली. िहत्ती आिण अरामी राजांना मग ते हे रथ आिण घोडे िवकत.

शलमोनाचशलमोनाचेे ममंिंदराचिदराचेे बांधकामबांधकाम

परमेश्वराच्या नावाच्या सन्मानाथर् एक मिंदर तसेच स्वतःसाठी
एक राजमहालही बांधायचे शलमोनाने ठरवले. 2 डोंगरातून
दगडाचे िचर ेकाढायला 80,000 पाथरवट आिण 70,000

मजूर त्याने नेमले. मजुरांच्या कामावर देखरखे करण्यासाठी शलमोनाने
3,600 मुकादम नेमले.

3 सोराचा राजा िहराम याला शलमोनाने िनरोप पाठवला,
“माझे वडील दावीद यांना केलीत तशीच मला मदत करा. त्यांचे
िनवासस्थान बांधायला उपयोगी पडावे म्हणून तुम्ही गधंसरुचे लाकूड
पाठवले होते. 4 मी माझ्या परमेश्वर देवाच्या नावाच्या सन्मानाथर् एक
मिंदर बांधणार आहे. तेथे आम्ही रोज परमेश्वरासमोर सुगधंी धूप जाळू
तसेच एका खास मेजावर पिवत्र भाकर ठेवू. िशवाय, रोज सकाळ
संध्याकाळ, शब्बाथच्या िदवशी, दर नव चंद्रदशर्नी आिण आमचा देव
परमेश्वराने नेमून िदलेल्या सहभोजनाच्या िदवशी आम्ही होमापर्णे वाहू.
इस्राएल लोकांनी सवर्काळ पाळायचा हा िनयमच आहे.
5 “आमचा परमेश्वर हा सवर् देवतांपेक्षा शे्रष्ठ आहे. म्हणून मी त्याच्यासाठी
भव्य मिंदर उभारणार आहे. 6 खर ंम्हणजे परमेश्वरासाठी िनवासस्थान
बांधणे कोणालाही झाल ंतरी कसं शक्य आहे? स्वगर् िंकवा संपूणर् िवश्वही
त्याला सामावून घ्यायला अपुर ेआहे. तेव्हा त्याच्यासाठी म्हणून मिंदर
बांधणे मलाही शक्य नाही. मी आपला त्याच्या प्रीत्यथर् धूप
जाळण्यासाठी फक्त एक िठकाण बांधू शकतो. एवढेच.
7 “तर, सोने, चांदी, िपतळ आिण लोखडं या धातुकामात प्रवीण असा
कारािगर तुम्ही माझ्याकडे पाठवून िदलात तर बर.े त्याला जांभळे,
िकरिमजी आिण िनळे वस्त्र करता यावे. कोरीव कामाचेही त्याला चांगले
िशक्षण िमळालेले असावे. माझ्या विडलांनी िनवडलेल्या इतर
कारािगरांबरोबर तो इथे यहूदा आिण यरुशलेममध्ये काम करील. 8

लबानोनमधून माझ्यासाठी गधंसरु, देवदार आिण रक्तचंदन यांचे
लाकूडही पाठवावे. लबानोनमधले तुझे लाकूडतोडे चांगले अनुभवी
आहेत हे मला माहीत आहे. त्या तुमच्या सेवकाना माझे सेवक मदत
करतील. 9 मी बांधायला घेतलेले मिंदर चांगले िवशाल आिण संुदर
होणार असल्यामुळे मला लाकूड मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. 10

लाकडासाठी वृक्षतोड करणाऱ्या तुमच्या सेवकांना मी पुढीलप्रमाणे
मेहनताना देईनः 1,25,000 बुशेल गहू, 1,25,000 बुशेल जव,
115,000 गॅलन द्राक्षारस आिण 1,15,000 गॅलन तेल.”

11 िहरामने मग शलमोनाला उत्तर पाठवले. त्यात त्याने असा िनरोप
पाठवला की:
“शलमोन, परमेश्वराचे आपल्या प्रजेवर प्रेम आहे. म्हणून तर त्याने तुला
त्यांचा राजा म्हणून नेमले.” 12 िहराम पुढे म्हणाला, “इस्राएलचा
परमेश्वर देव धन्य असो. स्वगर् आिण पृथ्वीची िनिर्मती त्यानेच केली.
राजा दावीदाला त्याने सूज्ञ पुत्र िदला आहे. शलमोन, तू सूज्ञ आिण
िवचारी आहेस. तू परमेश्वरासाठी मिंदर तसेच स्वतःसाठी राजवाडा
बांधायला िनघाला आहेस. 13 िहराम अबी नावाचा एक कुशल कारािगर
मी तुझ्याकडे पाठवतो. 14 त्याची आई दान वंशातील असून त्याचे
वडील सोर नगरातले होते. हा कारािगर सोने, चांदी, िपतळ, लोखडं,
दगड आिण लाकूड यांच्या कामात तरबेज आहे. जांभळे, िनळे आिण
अत्यतं तलम असे उंची िकरिमजी वस्त्र करण्यातही तो िनपुण आहे.
त्याला सांिगतलेली कोणतीही गोष्ट तो ितचे योग्य रखेाटन करुन कोरुन
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काढू शकतो. तो तुझ्या आिण तुझ्या विडलांच्या, माझ्या स्वामी
दािवदाच्या कसबी कारािगरांबरोबर काम करील.
15 “तुम्ही गहू, जव, तेल आिण द्राक्षारस देण्याचे कबूल केले आहे ते
सवर् आमच्या नोकरांना द्यावे. 16 आिण लबानोनमधून आम्ही तुम्हाला
हवे िततके लाकूड झाडे तोडून पाठवू. ओडक्यांचे तराफे करुन आम्ही ते
इथून समुद्रमागेर् यापो येथे पोचते करु. तेथून ते तुम्ही यरुशलेमला
न्यावे.”

17 शलमोनाने यानतंर इस्राएलमधल्या सवर् उपऱ्या लोकांची गणना
केली. दावीदाने गणती केली होती त्यानतंरची ही गणती. दावीद हा
शलमोनाचा िपता. या गणनेत त्यांना 1,53,600 उपर ेलोक िमळाले.
18 शलमोनाने त्यापकैी 70,000 जणांना ओझी वाहायला िनवडले
आिण 80,000 लोकांना डोंगरातून दगड काढायच्या कामासाठी
िनवडले. उरलेल्या 3,600 उपऱ्यांना या काम करणाऱ्यांवर देखरखे
करणार ेमुकादम म्हणून नेमले.

शलमोनशलमोन ममंिंदरिदर बांधतोबांधतो

यरुशलेममधील मोिरया पवर्तावर शलमोनाने परमेश्वराचे मिंदर
बांधायला सुरुवात केली. शलमोनाचे वडील दावीद याला
परमेश्वराने याच मोिरया पवर्तावर दशर्न िदले होते. दावीदाने

तयार करुन ठेवलेल्या या जागेवर शलमोनाने मिंदर बांधले. ही जागा
म्हणजेच ते अणार्न यबूसीचे खळे. 2 आपल्या कारिकदीर्ंच्या चौथ्या
वषार्तल्या दसुऱ्या मिहन्याच्या दसुऱ्या िदवशी शलमोनाने कामाला
सुरुवात केली.

3 शलमोनाने बांधायला घेतलेल्या परमेश्वराच्या मिंदराच्या पायाची
मोजमापे अशी: हा पाया 60 हात लांब आिण 20 हात रंुद होता. तेव्हा
प्रचिलत असलेले जुने क्यिुबट पिरमाण त्याने वापरले होते. 4 मिंदराच्या
समोरचा द्वारमडंप 20 हात लांब आिण वीस हात उंच होता. त्याची
आतील बाजू शलमोनाने शुध्द सोन्याने मढवली होती. 5 मोठ्या
खोलीला सवर्बाजंूनी त्याने देवदारुच्या फळ्या बसवल्या. त्यांवर
शलमोनाने सोन्याचा पत्रा चढवला आिण त्यावर खजुरीची झाडे व
साखळ्या कोरुन काढल्या 6 मौल्यवान रत्ने जडवून त्याने मिंदराच्या
सौदयार्त भर घातली. यात वापरलेले सोने पवार्इमचे होते. 7 तुळया,
दाराचे खांब, िंभती, दरवाजे हे मिंदराचे आतले भागही शलमोनाने
सोन्याने मढवले. िंभतींवर त्याने करुब कोरुन काढले.

8 यानतंर शलमोनाने मिंदरातला अत्यतं पिवत्र गाभारा बांधला. हे
अत्यतं पिवत्र स्थान 20 हात लांब आिण वीस हात रंुद होते.
मिंदराइतकीच त्याची रंुदी होती. गाभाऱ्याच्या िंभतीही शलमोनाने
सोन्याने मढवल्या. हे एकंदर 23 टन सोने होते. 9 सोन्याच्या िखळ्यांचे
वजन 1 1/4 पौंड एवढे होते. वरच्या मजल्यावरची दालने ही शलमोनाने
सोन्याने मढवली. 10 अत्यतं पिवत्र गाभाऱ्यात बसवण्यासाठी
शलमोनाने दोन करुब घडवले. हे करुबही कारािगरांनी सोन्याने मढवले.
11 करुबांच्या एकेका पखंाची लांबी 5 हात होती. त्यांची एकंदर लांबी
20 हात एवढी होती. पिहल्या करुबाचा एक पखं दालनाच्या एका
बाजूच्या िंभतीला स्पशर् करत होता तर दसुरा पखं दसुऱ्या करुबाच्या
एका पखंाला. 12 आिण दसुऱ्या करुबाचा दसुरा पखं दालनाच्या दसुऱ्या
िंभतीला स्पशर् करत होता. 13 अशाप्रकार ेकरुबांच्या पखंानी वीस हात
एवढे अतंर व्यापलेले होते. हे करुब पिवत्र गाभाऱ्याकडे तोंड करुन उभे
होते.

14 िनळ्या, जांभळ्या आिण उंची िकरिमजी वस्त्राचा पडदा करुन
घेऊन शलमोनाने त्यावरही करुब करवून घेतले.

15 मिंदरासमोर शलमोनाने दोन स्तभं उभे केले. हे स्तभं 35 हात
उंच होते. त्यांच्यावरचे कळस प्रत्येकी 5 हात उंचीचे होते. 16

शलमोनाने साखळ्या करुन त्या कळसांवर ठेवल्या. या साखळ्यांना
त्याने 100 शोिभवंत डािंळबे कलाकुसर म्हणून लावली. 17 हे स्तभं
मिंदरासमोर डाव्याउजव्या हाताला उभे केले. उजव्या बाजूच्या खांबाला
शलमोनाने याखीम (संस्थापक) आिण डावीकडच्या खांबाला बवाज
(सामथ्यर्वान) अशी नावे िदली.

ममंिंदरातीलिदरातील बांधकामबांधकाम आिणआिण सामानसामान

शलमोनाने वेदी िपतळेची केली. ती 30 फूटलांब, 30 फूट रंुद
आिण 18 फूट उंच होती. 2 त्याने ओतीव िपतळेचे एक
गगंाळदेखील केले. हे गोल असून त्याचा व्यास 10 हात होता.

त्याची उंची 5 हात आिण त्याचा कडेचा परीघ 30 हात होता. 3 या
गगंाळाच्या खालच्या बाजूस सभोवार कडेला बलैांच्या िचत्रकृती
घडवलेल्या होत्या. त्यांची लांबी 10 हात होती. गगंाळ बनवतानाच या
बलैांच्या दोन रांगा ओतल्या होता. 4 बारा घडीव बलैांनी हे प्रशस्त
गगंाळ तोललेले होते. तीन बलै पूवार्िभमुख, तीन पिश्चमािभमुख, तीन
उत्तरािभमुख तर तीन दिक्षणािभमुख होते. आिण गगंाळ त्यांच्यावर होते.
सवर् बलैांचा मागील भाग एकमेकांकडे आिण मध्यभागी आलेला होता. 5

या िपतळी गगंाळाची जाडी 3 इचं होती. त्याची कड उमललेल्या
कमलपुष्पासारखी होती. त्यात 17,500 गॅलन पाणी मावू शकत असे.

6 याखेरीज शलमोनाने दहा तस्ते बनवली. ती त्याने या गगंाळाच्या
उजव्या बाजूला पाच आिण डाव्या बाजूला पाच अशी बसवली.
होमापर्णात वाहायच्या वस्तू धुवून घेण्यासाठी ही दहा तस्ते होती. पण
मुख्य िपतळी गगंाळ मात्र याजकांच्या वापरासाठी, होमापर्णाच्या वस्तू
वाहण्यापूवीर् धुण्यासाठी होते.

7 शलमोनाने सोन्याचे दहा दीपवृक्षही केले. हे त्याने त्यांच्या
िवधीनुसार बनिवले, आिण मिंदरात ठेवले. डावीकडे पाच आिण
उजवीकडे पाच असे ते ठेवले. 8 दहा मेजेही शलमोनाने मिंदरात ठेवली.
ती ही पाच डावीकडे आिण पाच उजवीकडे अशी ठेवली. िशवाय
सोन्याचे शभंर वाडगे केले. 9 याखेरीज शलमोनाने याजकांसाठी एक
आवार केले, एक प्रशस्त आवार आिण त्यांना दरवाजे केले. आवारांत
उघडणार ेदरवाजे मढवण्यासाठी िपतळ वापरले. 10 एवढे झाल्यावर
आग्नेयला मिंदराच्या उजवीकडे त्याने ते मोठे िपतळी गगंाळ ठेवले.

11 िहराम या कारािगराने हडें, फावडी व वाडगे बनवले.
शलमोनासाठी जे देवाच्या मिंदराचे काम त्याला करायचे होते ते त्याने
पूणर् केले.

12 दोन स्तभं,
स्तभंावरचे कळस,
त्यावरील जाळ्यांची दोन सुशोभने हे काम िहरामने केले होते.
13 त्या जाळीदार आच्छादनांवरील चारशे शोिभवंत डािंळबे
िहरामनेच केली होती. प्रत्येक जाळीवर डािंळबांच्या दोन रांगा होत्या.
स्तभंांवरचे कळस या जाळ्यांनी आच्छादलेले होते.
14 ितवया आिण ितवयांवरची गगंाळी त्याने घडवली होती.
15 मोठे िपतळी गगंाळ आिण त्याला आधार देणार ेबारा बलै
िहरामनेच केले.
16 शलमोनासाठी त्याने हडें, फावडी, काटे इत्यादी मिंदरातली
उपकरणे केली.
त्यासाठी लखलखीत, उजळ िपतळ वापरलेले होते. 17 या सवर्

गोष्टीसाठी शलमोनाने आधी िचकणमातीचे नमुने बनिवले. त्यासाठी
सुक्कोथ आिण सरदेा यांच्यामधली, यादेर्न खोऱ्यातली माती वापरली. 18

शलमोनाने इतक्या अगिणत गोष्टी करवून घेतल्या की त्यांना िपतळ
िकती लागले याची मोजदाद कोणी केली नाही.

19 याखेरीज आणखी काही गोष्टी शलमोनाने देवाच्या मिंदरासाठी
केल्या. सोन्याची वेदी, समिर्पत भाकर ठेवण्याची मेजे केली. 20

सोन्याचे दीपवृक्ष आिण िदवे करवून घेतले. आतल्या सवार्ंत पिवत्र
गाभाऱ्याच्या समोर योजना केल्याप्रमाणे लावण्यासाठी हे िदवे होते. 21

यािशवाय फुले, िदवे आिण िनखार ेउचलण्याचे िचमटे शुध्द सोन्याचे
होते. 22 कातऱ्या, वाडगे, कटोर,े अिग्नपात्रे, या गोष्टीही शलमोनाने
सोन्यात घडवल्या. मिंदराची दार,े अत्यतं पिवत्र गाभाऱ्यातली दार,े
आिण मुख्य दालनाचे दरवाजे हे ही सोन्याचे होते.

मग शलमोनाने काढलेले परमेश्वराच्या मिंदराचे सवर् काम
समाप्त झाले. आपले वडील दावीद यांनी मिंदरासाठी िदलेल्या
सवर् वस्तू त्याने मग आत आणल्या. सोन्या-रुप्याच्या सवर्

वस्तू आिण इतर सामानसुमान त्याने आणले. मिंदराच्या कोषागारात
त्याने या सवर् वस्तू ठेवल्या.

2 इितहास 2:15 277 2 इितहास 4:22
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पिवत्रपिवत्र करारकोशकरारकोश ममंिंदरातिदरात आणण्यातआणण्यात ययेेतोतो
2 पुढे शलमोनाने परमेश्वराचा करारकोश दावीदनगराहून म्हणजेच

सीयोनमधून आणण्यासाठी इस्राएल मधील सवर् वडीलधारी मडंळी,
आपापल्या घराण्यांचे प्रमुख, यांना यरुशलेम येथे बोलावून घेतले. 3

सातव्या मिहन्यातील मडंपाच्या सणाच्या िदवशी सवर् इस्राएल लोक
शलमोनाकडे आले.

4 सवर् इस्राएलाचे वडीलधार ेजमल्यावर लेवींनी करारकोश उचलून
घेतला. 5 याजक आिण लेवी यांनी िमळून तो यरुशलेमला आणला.
दशर्न मडंप आिण तेथे असलेली सवर् पिवत्र उपकरणेही त्यांनी बरोबर
आणली. 6 राजा शलमोन आिण इस्राएलाचे लोक करारकोशाला सामोरे
गेले. कोशासमोर त्यांनी मेंढरांचे आिण गुराढोरांचे बळी अपर्ण केले.
मोजदाद करता येऊ नये इतके प्राणी त्यांनी बळी िदले. 7 एवढे
झाल्यावर, मिंदराच्या आतल्या मुद्दाम तयार करवून घेतलेल्या सवार्ंत
पिवत्र गाभाऱ्यात याजकांनी तो परमेश्वराचा करारकोश आणला.
करुबांच्या पखांच्या बरोबर खाली तो त्यांनी ठेवला. 8 कोशावरती
करुबांच्या पखांनी आपले छत्र धरले होते. कोश आिण त्याचे दांडे त्यांनी
झाकले. 9 हे दांडे सवार्ंत पिवत्र गाभाऱ्यासमोरुन िदसतील इतके लांब
होते. पण मिंदराच्या बाहेरुन ते िदसत नसत. आजपयर्ंत ते तेथे आहेत.
10 दोन दगडी पाट्यांखेरीज या करार कोशात काहीही नव्हते. होरबे
पवर्तावर मोशेने त्या दोन पाट्या या करार कोशात ठेवल्या होत्या.
इस्राएल लोक िमसरमधून बाहेर पडल्यावर परमेश्वराने त्यांच्याशी जो
करार केला तो या होरबे पवर्तावरच.

11 एवढे झाल्यावर याजक गाभाऱ्यातून बाहेर आले. ते सवर् शुिचभर् ूत
झाले होते. ते सवर् नेमके कोणकोणत्या गटातले होते हे यावेळी महत्वाचे
नव्हते. आतून बाहेर आल्यावर ते पुन्हा पिवत्र झाले. 12 मग सवर् लेवी
गायक वेदीच्या पूवेर्ला उभे रािहले. आसाफ, हेमान आिण यदथुूनचे सवर्
गायक वगर् हजर होते. त्यांची मुले आिण भाऊबदंदेखील आले होते.
यासवार्ंनी शुभ्र तलम वस्त्रे घातली होती. झांजा, सारगं्या आिण वीणा ही
वाद्ये त्यांनी हातात घेतली होती. या लेवी गायकांबरोबर 120 याजक
होते आिण ते कणेर् वाजवत होते. 13 गायन आिण वादन एका सुरात
चालले होते. एका सुरात त्यांनी परमेश्वराचे स्तवन केले आिण त्याला
धन्यवाद िदले. कणेर्, झांजा इत्यादी वाद्यांचा एक जल्लोष उडाला. त्यांच्या
गाण्याचा आशय असा होता:
“परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे.
त्याची खरी प्रीित सवर्काळ राहाते.”
तेव्हा परमेश्वराचे सवर् मिंदर मेघाने भरुन गेले. 14 त्या मेघामुळे

याजकांना तेथे सेवेला उभे राहता येईना, इतके परमेश्वराच्या तेजाने
देवाचे मिंदर भरुन गेले होते.

मग शलमोन म्हणाला, “मी मेघासारख्या अधंकारात वास
करीन असे परमेश्वर म्हणाला आहे. 2 परमेश्वरा, तुझ्या
िनवासासाठी मी हे घर बांधले आहे. तू येथे िचरकाल राहावेस

म्हणून हे उच्च कोटीचे घर आहे.”

शलमोनाचशलमोनाचेे भाषणभाषण

3 मग शलमोनाने मागे वळून सवर् इस्राएल समुदायांना आशीवार्द
िदला. आिण ते सवर् उभे रािहले. 4 शलमोन पुढे म्हणाला,
“इस्राएलाच्या परमेश्वर देवाचे स्तवन करा. माझे वडील दावीद यांच्याशी
तो जे बोलला ते त्याने खर ेकरुन दाखवले आहे. परमेश्वर देवाने असे
वचन िदले होते, 5 ‘माझ्या लोकांना मी िमसरमधून बाहेर आणल्यानतंर
इस्राएल वंशातील कोणतेही नगर मी माझ्या नावाचे घर ितथे बांधले जावे
म्हणून िनवडले नाही. तसेच, माझ्या इस्राएल लोकांचे आिधपत्य
करण्यासाठी कोणाएकाची िनवडही केली नाही. 6 पण आता यरुशलेम
हे स्थान मी माझ्यासाठी िनवडले आहे आिण दावीदाला इस्राएल
लोकांवर नेमले आहे.’
7 “इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्या प्रीत्यथर् माझे वडील दावीद यांना
मिंदर बांधायचे होते. 8 पण परमेश्वर त्यांना म्हणाला, ‘दावीद, माझ्या
नावाने मिंदर बांधायचा िवचार तुझ्या मनात आला हे चांगले झाले. 9

पण ते तू बांधू शकत नाहीस पण तुझा मुलगा हे काम करील.’ 10 आता

परमेश्वराने कबूल केले तसे झाले आहे. माझे वडील दावीद यांच्या जागी
मी नवीन राजा झालो आहे. मी इस्राएलचा राजा आहे. असे होईल हे
वचन परमेश्वराने िदले होते. आिण मी इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्या
नावाने मिंदर बांधले आहे 11 मी करारकेश मिंदरात ठेवला आहे.
इस्राएलच्या लोकांशी परमेश्वराने केलेला करार या कोशांत आहे.”

शलमोनाचीशलमोनाची प्राथप्राथर्र्नाना

12 शलमोन परमेश्वराच्या वेदीसमोर उभा रािहला. तेथे जमलेल्या सवर्
इस्राएल लोकांपुढे तो उभा होता. त्याने आपले बाहू पसरले. 13

बाहेरच्या आवारात प्रत्येकी 7 1/2 फूट लांबी, रंुदी आिण उंची
असलेला एक िपतळी चौरगं शलमोनाने बसवला होता. त्यावर चढून तो
समस्त इस्राएल लोकांसमोर गुडघे टेकून बसला आिण त्याने
आकाशाकडे हात पसरले 14 शलमोन म्हणाला,
“हे इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, स्वगार्त िंकवा पृथ्वीवर तुझ्यासारखा दसुरा
कोणीही देव नाही. तुझे िजवाभावाने अनुसरण करणाऱ्या आिण योग्य
आचरण करणाऱ्या तुझ्या सेवकांना तुझे प्रेम आिण तुझी कृपा यांचे
िदलेले वचन पाळणारा तू परमेश्वर आहेस. 15 तुझा सेवक दावीद याला
िदलेले वचन तू पाळलेस. दावीद माझे वडील होते. तू आपल्या मुखानेच
त्यांना वचन िदलेस आिण आज आपल्या हाताने ते प्रत्यक्षात आणले
आहेस. 16 तसेच आता, हे इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, दावीद या
सेवकाला िदलेले हे वचनही खर ेकर. तू असे म्हणाला होतास:
‘माझ्यासमक्ष इस्राएलच्या गादीवर न चुकता तुझ्या वंशातीलच कोणीतरी
येत जाईल. मात्र तुझ्या मुलांनी काटेकोर वतर्न केले पािहजे.
तुझ्याप्रमाणेच त्यांनीही माझा करार पाळला पािहजे.’ 17 तेव्हा आता, हे
इस्राएलच्या परमेश्वर देवा, हे ही शब्द खर ेहोऊ देत. आपला सेवक
दावीद याला तू तसा शब्द िदला आहेस.
18 “परमेश्वर पृथ्वीवर लोकांमध्ये वस्ती करु शकत नाही ही गोष्ट, हे
देवा, आम्हाला माहीत आहे. आकाश आिण त्या पुढचे अवकाशही तुला
सामावून घ्यायला असमथर् आहेत. या मी बांधलेल्या मिंदरातही तू मावू
शकत नाहीस हे आम्ही जाणतो 19 पण माझी एवढी प्राथर्ना ऐक. मी
करुणा भाकतो ितच्याकडे लक्ष दे. परमेश्वर देवा, माझी आतर् हाक ऐक.
मी तुझा एक दास आहे. 20 या मिंदराकडे अहोरात्र तुझी दृष्टी असो असे
मी तुला कळकळीने िवनवतो. तुझे नाव इथे राहील असे तू म्हणाला
होतास. मी या मिंदराकडे तोंड करुन प्राथर्ना करीन तेव्हा ती तू ऐक. 21

तुझ्या इस्राएल लोकांनी तसेच मी केलेल्या प्राथर्ना तू ऐक. या
प्राथर्नास्थळाकडे तोंड करुन आम्ही प्राथर्ना करु तेव्हा ितच्याकडे तू
लक्ष दे. तुझ्या आकाशातील स्थानावरुन तुझे इथे लक्ष असू दे. आमच्या
प्राथर्ना ऐक आिण आम्हाला क्षमा कर.
22 “एखाद्याने दसुऱ्याची काही आगळीक केल्याचा आरोप त्याच्यावर
आला आिण तो तुझे नाव घेऊन आपण िनदोर्ष आहोत असे सांगू
लागला तर तो वेदीसमोर तसे शपथ घेऊन सांगत असताना, 23 तू
स्वगार्तून ऐक. तुझ्या सेवकाचा योग्य न्यायिनवाडा कर. ज्याच्या हातून
आगळीक घडली असेल त्याला शासन कर. त्याच्यामुळे इतरांना जसा
त्रास झाला तसाच याला होऊ दे. ज्याचे वागणे उिचत होते तो िनदोर्ष
असल्याचे िसध्द कर.
24 “इस्राएल लोकांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केल्यामुळे जर शत्रूंनी तुझ्या
इस्राएल लोकांचा पराभव केला आिण अशावेळी इस्राएल लोक
तुझ्याकडे येऊन तुझ्या नावाने क्षमायाचना करु लागले, या मिंदरात
येऊन िवनवणी करु लगले तर 25 तू स्वगार्तून ते ऐकून इस्राएल
लोकांना क्षमा कर. तू त्यांना आिण त्यांच्या पूवर्जांना िदलेल्या भूमीवर
त्यांना पुन्हा परत आण.
26 “इस्राएल लोकांनी पाप केल्यामुळे आकाश बदं होऊन पजर्न्यवृष्टी
झालीच नाही आिण त्यावेळी पश्चात्तापाने इस्राएल लोकांनी मिंदराच्या
िदशेने पाहात क्षमायाचना केली, तू केलेल्या िशके्षमुळे पापाचरण
थांबवले, 27 तर स्वगार्तून त्यांचे ऐकून घे. त्याचे ऐक आिण त्यांना माफ
कर. इस्राएल लोक तुझे दास आहेत. त्यांना जगण्याचा सन्मागर् दाखव.
तुझ्या भूमीवर पाऊस पाड. ती तूच तुझ्या लोकांना िदलेली जमीन आहे.
28 “कदािचत् एखादेवेळी दषु्काळ, भयानक साथीचा रोग, िंकवा
िपकांवर रोग अथवा टोळ, नाकतोडे यांची धाड अशी काही आपत्ती

2 इितहास 5:2 278 2 इितहास 6:28
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िंकवा लोकांच्या राहत्या नगरांवर शत्रूचा हल्ला झाला, असे काही
झाल्यास 29 तुझे इस्राएल लोक तुझी करुणा भाकतील आिण प्राथर्ना
करतील. जो तो आपले के्लश िंकवा द:ुख ओळखून, या मिंदराच्या िदशेने
बाहू उभारुन प्राथर्ना करु लागेल. 30 तेव्हा तू ते स्वगार्तून ऐक. तू
स्वगार्त राहातोस. तू त्यांची प्राथर्ना ऐकून त्यांना क्षमा कर. प्रत्येकाचा
मनोदय तुला माहीत असल्यामुळे ज्याला जे योग्य असेल त्याला ते दे.
मानवाचे मन फक्त तूच ओळखतोस. 31 असे झाले म्हणजे तू आमच्या
पूवर्जांना िदलेल्या या भूभागावर त्यांची वसती असेपयर्ंत लोक तुझा धाक
बाळगतील आिण तुझे ऐकतील.
32 “तुझ्या इस्राएल प्रजेपेक्षा वेगळा असा कोणी उपराही कदािचत् दरू
देशाहून इथे आलेला असेल. तुझ्या नावाची महती, आिण तुझे समथर्
बाहू यांच्यामुळे तो आलेला असेल. त्याने येऊन या मिंदराकडे पाहात
प्राथर्ना केली तर 33 तू ती स्वगार्तून ऐक. त्याची मागणी पुरव. म्हणजे
इस्राएल लोकांप्रमाणेच पृथ्वीवरील इतर लोकांनाही तुझ्या नावाचा
मिहमा कळेल आिण त्यांना तुझ्यािवषयी आदर वाटेल. हे मी बांधलेले
मिंदर तुझ्या नावाचे आहे हे पृथ्वीवरील सवर् लोकांना कळेल.
34 “शत्रूशी लढण्यासाठी जेव्हा तू आपल्या लोकांना दसुऱ्या िठकाणी
पाठवशील आिण ितथून ते तू िनवडलेल्या या नगराच्या आिण मी
बांधलेल्या मिंदराच्या िदशेने पाहात प्राथर्ना करु लागतील. 35 तर तू
स्वगार्तून त्यांची प्राथर्ना ऐक आिण त्यांच्या िवनतंी प्रमाणे त्यांना मदत
कर.
36 “पाप कोणाच्या हातून होत नाही? तेव्हा लोक तुझ्या िवरुध्द पाप
करतील तेव्हा तुझा त्यांच्यावर कोप होईल. तू शत्रूंकरवी त्यांचा पाडाव
करशील, बदंी म्हणून त्यांना बळजबरीने इथून दरूच्या िंकवा एखाद्या
जवळच्या िठकाणी नेले जाईल. 37 पण ितथे त्यांचे ह्रदयपिरवतर्न
होऊन, परभूमीत कैदी होऊन पडलेले ते म्हणतील, ‘आम्ही चुकलो,
आमच्या हातून पाप घडले आहे. आम्ही दरुाचरण केले आहे.’ 38

असतील ितथून ते अतंरीच्या उमाळ्याने तुला शरण येतील. या देशाच्या
तू त्यांच्या पूवर्जांना िदलेल्या देशाच्या िदशेने आिण तू िनवडलेल्या
नगराच्या िदशेने पाहात ते प्राथर्ना करतील. तुझ्या नावाखातर मी
बांधलेल्या या मिंदराच्या िदशेने पाहात ते प्राथर्ना करतील. 39 असे
होईल तेव्हाही तू तुझ्या स्वगार्तील िनवासस्थानातून ऐक. त्यांच्या
िवनवणीला कान दे, त्यांना मदत कर. ज्यांनी तुझ्या िवरुध्द पाप केले
आहे अशा तुझ्या लोकांना क्षमा कर. 40 आता, हे परमेश्वरा, माझी तुला
िवनवणी आहे की तू तुझे कान आिण डोळे उघड. आम्ही इथे बसून जी
प्राथर्ना करणार आहोत ती लक्षपूवर्क ऐक.

41 “आता, हे परमेश्वर देवा, तुझे सामथ्यर् िमरवणाऱ्या
या करारकोशाजवळ, आपल्या िवश्रामस्थानी ये.
तुझे याजक उध्दाराने भूिषत होवोत.
तुझे भक्त या सुजनतेने सुखी होवोत.

42 हे परमेश्वर देवा, तुझ्या अिभिषक्त राजाचा स्वीकार कर.
तुझा एकिनष्ठ सेवक दावीद याचे स्मरण असू दे.”

ममंिंदराचिदराचेे परमपरमेेश्वरालाश्वराला समपसमपर्र्णण

शलमोनाची प्राथर्ना संपल्याबरोबर स्वगार्तून अग्नी खाली
उतरला आिण त्याने होमबली आिण यज्ञापर्णे भस्मसात केली.
परमेश्वराच्या लखलखीत तेजाने मिंदर भरुन गेले. 2 त्या

तेजाने िदपून याजकांनाही परमेश्वराच्या मिंदरात जाता येईना. 3 थेट
स्वगार्तून अग्नी खाली येणे आिण परमेश्वराचे तेज मिंदरावर पसरणे या
गोष्टी इस्राएलच्या समस्त लोकांनी पािहल्या. तेव्हा त्यांनी जिमनीपयर्ंत
लवून नमन केले, परमेश्वराला धन्यवाद िदले आिण ते म्हणाले,
“परमेश्वर चांगला आहे
त्याची कृपा सवर्काळ राहाते.”
4 मग शलमोनाने आिण सवर् इस्राएल लोकांनी परमेश्वरापुढे यज्ञ केले.

5 राजा शलमोनाने 22,000 बलै आिण 1,20,000 मेंढर ेवािहली.
राजा आिण प्रजा यांनी देवाच्या मिंदराची प्रितष्ठापना केली. ते फक्त
उपासनेसाठी वापरायचे होते. 6 याजक आपल्या कामाला िसध्द झाले.
परमेश्वराच्या भजनाची वाद्ये घेऊन लेवी ही उभे रािहले. राजा दावीदाने
ही वाद्ये परमेश्वराच्या स्तवनासाठी करुन घेतली होती. “परमेश्वराचे

स्तवन करा कारण त्याची कृपा िचरतंन आहे” असे याजक आिण लेवी
गात होते. लेवींच्या समोर उभे राहून याजक कणेर् वाजवत होते. सवर्
इस्राएल लोक ितथे उभे होते.

7 मिंदरासमोरचे मधले आवार शलमोनाने पिवत्र केले. या जागी त्याने
होमापर्णे आिण शांितअपर्णांची वपा वािहली. होमापर्णे, अन्नापर्णे आिण
वपा यांचे प्रमाण एवढे प्रचंड होते की िपतळी वेदीवर ते सवर् मावेना
म्हणून मधले आवार त्याने वापरले.

8 शलमोन आिण इस्राएल लोक यांनी सात िदवस हा सण साजरा
केला. हमाथच्या वेशीपासून ते िमसरच्या झऱ्या पयर्ंतच्या भागातले
सगळे इस्राएल लोक इथे आल्यामुळे शलमोनबरोबरचा जमाव खूपच
मोठा होता. 9 आठव्या िदवशी त्यांनी पिवत्र सभा घेतली कारण त्या
आधी सात िदवस त्यांनी सण साजरा केला होता. वेदी पिवत्र करुन ती
परमेश्वराला समपर्ण केली. ती फक्त परमेश्वराच्या उपासनेसाठी
वापरायची होती. सात िदवस त्यांनी सण साजरा केला. 10 सातव्या
मिहन्याच्या तेिवसाव्या िदवशी शलमोनाने लोकांना घरोघरी परतायला
सांिगतले. दावीद, शलमोन आिण इस्राएल लोक यांच्यावर परमेश्वराने
कृपा केल्यामुळे लोक आनदंी झाले होते. त्यांची अतंःकरणे आनदंाने
भरुन गेली होती.

शलमोनालाशलमोनाला परमपरमेेश्वराचश्वराचेे दशदशर्र्नन
11 परमेश्वराचे मिंदर आिण राजगृह बांधण्याचे काम शलमोनाने पार

पाडले. परमेश्वराचे मिंदर आिण आपले िनवासस्थान यांच्याबाबतीत
योजलेल्या सवर् गोष्टी त्याने यशस्वीपणे पूणर् केल्या. 12 नतंर एकदा रात्री
परमेश्वराने शलमोनाला दशर्न िदले. तो शलमोनाला म्हणाला,
“शलमोना तुझी प्राथर्ना मी ऐकली आहे. हे स्थळ यज्ञगृह म्हणून मी
िनवडले आहे. 13 कधी जर मी पजर्न्यवृष्टी होऊ नये म्हणून आकाशमागर्
बदं केला, धान्य फस्त करायला टोळधाड पाठवली िंकवा रोगराईचा
प्रसार केला 14 आिण अशावेळी लोकांनी नम्र होऊन माझा धावा करुन
माझ्या दशर्नाची इच्छा बाळगली, दरुाचाराचा त्याग केला तर मी
स्वगार्तून त्यांच्या हाकेला ओ देईन. त्यांना त्यांच्या पापाची क्षमा करीन
आिण त्यांची भूमी संकटमुक्त करीन. 15 आता माझी दृष्टी या िठकाणी
वळलेली आहे. इथे होणाऱ्या प्राथर्ना ऐकायला माझे कान उत्सुक आहेत.
16 हे मिंदर मी माझे म्हणून िनवडले आहे.माझे नाव इथे सदासवर्काळ
रहावे म्हणून मी हे स्थान पिवत्र केले आहे. माझी दृष्टी आिण माझे िचत्त
नेहमी या मिंदराकडे लागलेले असेल. 17 शलमोना, तुझे वडील दावीद
यांच्याप्रमाणेच तू माझ्याशी वागलास, माझ्या आज्ञांचे पालन केलेस,
माझे िवधी आिण िनयम पाळलेस, 18 तर मी तुला समथर् राजा बनवील
आिण तुझे राज्य महान होईल. तुझे वडील दावीद यांना मी तसे वचन
िदले आहे. त्यांना मी म्हणालो होतो, ‘दावीद तुझ्या घराण्यातील पुरुषच
इस्राएलच्या राजपदावर आरुढ होईल.’
19 “पण जर माझ्या आज्ञा आिण िनयम तू पाळले नाहीस. इतर
दवैतांची उपासना व सेवा केलीस, 20 तर मात्र मी िदलेल्या या भूमीतून
इस्राएल लोकांना मी हुसकावून लावीन. माझ्या नावाप्रीत्यथर् असलेले हे
पिवत्र मिंदर मी सोडून जाईन. इतकेच नव्हे तर ते इतर देशांमध्ये िंनदेचा
िवषय करीन. 21 एकेकाळी पूज्य मानल्या गेलेल्या या मिंदरावरुन
जाणाऱ्या येणाऱ्या प्रत्येकाला आता आश्चयर् वाटेल. ते लोक म्हणतील,
‘हा प्रदेश आिण हे मिंदर यांची अशी अवस्था परमेश्वराने का केली बर?े’
22 तेव्हा त्यांना इतर लोक सांगतील, ‘कारण आपल्या पूवर्जांचा देव
परमेश्वर याचे या इस्राएल लोकांनी ऐकले नाही. या लोकांना या
परमेश्वरानेच िमसरमधून बाहेर आणले. तरी हे इतर दवैतांच्या भजनी
लागले. त्यांनी त्यांची उपासना व सेवा केली. त्यांनी मूिर्तपूजा सुरु केली.
म्हणून इस्राएल लोकांवर परमेश्वराने हे अिरष्ट आणले.’”

शलमोनानशलमोनानेे बांधलबांधलेेलीली नगरनगरेे

मिंदर आिण आपले घर बांधायला शलमोनाला वीस वषेर्
लागली. 2 मग िहरामने िदलेली नगर ेशलमोनाने वसवली. त्या
नगरांमध्ये काही इस्राएल लोकांना वसती करण्यास मुभा

िदली. 3 पुढे शलमोनाने हमाथ सोबा हे नगर िंजकून घेतले. 4

वाळवंटातील तदमोर हे नगरही त्याने वसवले. कोठारांसाठी म्हणून त्याने

2 इितहास 6:29 279 2 इितहास 8:4
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हमाथमधली नगर ेबांधली. 5 वरचे बेथ-होरोन आिण खालचे बेथ-होरोन
यांची उभारणीही शलमोनाने केली. ती त्याने भक्कम तटबदंीची नगरे
केली. त्यांना मजबूत कोट, वेशी आिण अडसर करवले. 6 बालाथ
आिण अन्य कोठार ेअसलेली गावे यांची शलमोनाने पुनरर्चना केली. रथ
ठेवण्यासाठी तसेच घोडेस्वारांच्या वस्तीसाठीही त्याने गावे वसवली.
यरुशलेम, लबानोनसकट आपल्या आिधपत्याखालील सवर् प्रदेशात
शलमोनाने आपल्या गरजेनुसार बांधकामे केली.

7 इस्राएल लोक राहात असलेल्या प्रदेशात अनेक परकी लोकही
होते. ते म्हणजे िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी आिण यबूसी. त्यांना
शलमोनाने वेठिबगार केले. हे लोक मूळचे इस्राएल नव्हते. या प्रदेशात
राहून गेलेल्या लोकांचे ते वंशज होते आिण इस्राएल लोकांनी त्यांना
अजून नष्ट केले नव्हते. ते अजूनही आहेत. 9 इस्राएल लोकांपकैी
कोणालाही शलमोनाने वेठिबगारीसाठी सक्ती केली नाही. ते त्याचे योध्दे
होते. ते सनै्यािधकारी, रथािधपती, स्वारांचे अिधकारी असे होते. 10

काही इस्राएलीजण तर शलमोनाच्या अिधकाऱ्यांवर अमंल गाजवणारे
होते. असे प्रमुख अिधकारी 250 होते.

11 शलमोनाने फारोच्या मुलीला, ितच्यासाठी बांधलेल्या महालात
दावीद नगराहून आणले. शलमोन म्हणाला, “ज्या ज्या िठकाणी
परमेश्वराचा करारकोश ठेवण्यात आला, ती सवर् स्थाने पिवत्र आहेत.
तेव्हा माझ्या बायकोने दावीद नगरात राहू नये.”

12 मग शलमोनाने वेदीवर परमेश्वराला होमापर्णे वािहली. मिंदराच्या
प्रवेशमडंपासमोरच शलमोनाने ती वेदी बांधली होती. 13 मोशेच्या
आजे्ञप्रमाणे शलमोन रोज होमापर्णे करी. शब्बाथच्या िदवशी, नवचंद्र
दशर्नीला, वषर्भरातल्या तीन सणांना होमापर्णे करायची असत. बेखमीर
भाकरीचा सण, सप्ताहांचा सण, आिण मडंपांचा सण हे तीन वािर्षक सण
होत. 14 आपल्या विडलांच्या सूचना शलमोनाने ततंोततं पाळल्या.
परमेश्वराच्या सेवेसाठी त्याने याजकवगार्च्या नेमणकुा केल्या. लेवींना
त्यांची कामे पार पाडायला नेमले. स्तुितगीते म्हणणे आिण मिंदराच्या
चाकरीतील रोजची सेवाकायेर् बजावण्यात याजकांना मदत करणे ही
लेवींची कामे होती. याखेरीज शलमोनाने प्रत्येक प्रवेशद्वाराशी
द्वारपालांच्या गटांच्या नेमणकुा केल्या. परमेश्वराला मानणाऱ्या दावीदाने
अशाच सूचना िदल्या होत्या. 15 याजक आिण लेवी यांना शलमोनाने
ज्या सूचना िदल्या त्यात इस्राएल लोकांनी बदल केला नाही की
आज्ञाभगं केला नाही. मौल्यवान वस्तू जतन करण्यािवषयीच्या
आज्ञांचाही त्यांनी बदल केला नाही.

16 शलमोनाची सगळी कामे िसध्दीला गेली. मिंदराच्या कामाला
सुरुवात केल्यापासून ते संपेपयर्ंत त्यांचे व्यविस्थत िनयोजन केले होते.
अशा रीतीने मिंदराचे काम तडीला गेले.

17 यानतंर शलमोन लाल समुद्रानजीकच्या अदोम देशातील एस्योन-
गेबेर आिण एलोथ या नगरांना गेला. 18 िहरामने त्याच्याकडे आपली
गलबते पाठवली. समुद्रपयर्टनात तरबेज अशा िहरामच्या सेवकांनीच ती
नेली. शलमोनाच्या चाकरीतील लोकांबरोबर हे सेवक ओिफर येथे गेले
आिण तेथून 17 टन सोने आणून त्यांनी ते शलमोनाला िदले.

शबाच्याशबाच्या राणीचीराणीची शलमोनाशीशलमोनाशी भभेेटट

शलमोनाची कीतीर् शबाच्या राणीच्या कानावर गेली. तेव्हा
त्याची परीक्षा पाहायला म्हणून ती यरुशलेमला आली.
ितच्याबरोबर मोठा लवाजमा होता. मसाल्याचे पदाथर्,

सोनेनाणे, मौल्यवान रत्ने या गोष्टी उंटांवर लादनू ितने आणल्या
होत्या.शलमोनाची भेट घेऊन ती त्याच्याशी बोलली. ितला शलमोनाला
बरचे प्रश्न िवचारायचे होते. 2 शलमोनाने ितच्या सवर् प्रश्नांची उत्तर ेिदली.
त्याला त्यातले काहीच अवघड वाटले नाही. 3 शबाच्या राणीने त्याच्या
सूज्ञपणाचा प्रत्यय घेतला, त्याचा महाल पािहला. 4 त्याच्या मेजावरील
अन्नपदाथर् ितने पािहले, त्याच्या प्रमुख कारभाऱ्यांची बठैक पािहली.
त्यांची कायर्पध्दती आिण त्यांचे पोशाख पािहले. शलमोनाचे
मद्यपिरचारक आिण त्यांचे पोशाख, परमेश्वराच्या मिंदरातील शलमोनाने
केलेली होमापर्णे हे सवर् ितने पािहले आिण या दशर्नाने ती थक्क झाली.

5 मग ती राजा शलमोनाला म्हणाली, “तुझ्या कामिगरीची आिण
शहाणपणाची जी वणर्ने मी माझ्या देशात ऐकली ती खरीच आहेत. 6

इथे येऊन स्वतः अनुभव घेईपयर्ंत मला त्या गोष्टी खऱ्या वाटत नव्हत्या.
खर ेतर तुझ्या सूज्ञपणाची थोरवी िनम्म्यानेही माझ्यापयर्ंत पोचली
नव्हती. तुझ्याबद्दल जे ऐकले त्यापेक्षाही तू महान आहेस. 7 तुझ्या
बायका, तुझी माणसे आिण अिधकारी फार भाग्यवान आहेत. तुझ्या
सेवेत असतानाच त्यांना तुझ्या शहाणपणाचा लाभ होतो. 8 तुझा देव
परमेश्वर ह्याची स्तुित असो. तो तुझ्यावर प्रसन्न आहे आिण आपल्या
वतीने त्याने तुला राजा म्हणून िंसहासनावर बसवले आहे. परमेश्वराचे
इस्राएलवर प्रेम आहे आिण इस्राएल वर त्याचा कायमचा वरदरस्त आहे.
जे उिचत आिण न्याय्य ते करण्यासाठी त्याने तुला राजा केले आहे.”

9 शबाच्या राणीने मग राजा शलमोन याला 4 1/2 टन सोने, अनेक
मसाल्याचे पदाथर् आिण िंकमती रत्ने यांचा नजराणा िदला. ितने िदले
तसे मसाल्याचे िजन्नस शलमोनाला कधीच कुणाकडून िमळाले नाहीत.

10 िहराम आिण शलमोन यांच्या सेवकांनी ओिफराहून सोने आणले.
रक्तचंदनाचे लाकूड आिण मौल्यवान रत्नेही त्यांनी आणली. 11

परमेश्वराच्या मिंदराच्या आिण राजमहालाच्या पायऱ्या तसेच गायकांच्या
वीणा व सतारी यासाठी शलमोनाने हे रक्तचंदन वापरले. रक्तचंदनाचा
वापर करुन बनवलेल्या इतक्या संुदर वस्तू यापूवीर् यहूदात कधी कोणी
पािहल्या नव्हत्या.

12 शबाच्या राणीला जे हवे ते राजा शलमोनाने देऊ केले. त्याने जे
देऊ केले ते ितने आणलेल्या नजराण्यापेक्षा जास्तच होते. मग शबाची
राणी आपल्या लव्याजम्यासिहत आपल्या देशात परतली.

शलमोनाचीशलमोनाची अवाढव्यअवाढव्य ससंपंत्तीपत्ती

13 शलमोनाला वषर्भरात जेवढे सोने िमळे त्याचे वजन 25 टन एवढे
असे. 14 याखेरीज, िफरस्ते व्यापारी आिण िवके्रते खूप सोने आणत.
अरबस्तानचे राजे आिण वेगवेगळ्या प्रदेशांचे सुभेदार सोने-चांदी आणत,
ते वेगळेच.

15 सोन्याचे पत्रे ठोकून 200 मोठ्या ढाली राजा शलमोनाने केल्या.
अशाप्रत्येक ढालीला 7 1/2 पौंड वजनाचा सोन्याचा पत्रा लागला. 16

याखेरीज अशा घडीव सोन्याच्या तीनशे ढाली त्याने केल्या. त्यांना
प्रत्येकी 3 3/4 पौंड सोने लागले. या सोन्याच्या ढाली त्याने
लबानोनच्या अरण्यमहालात ठेवल्या.

17 राजा शलमोनाने हिस्तदतंाचे मोठे िंसहासन केले. ते शुध्द
सोन्याने मढवले. 18 या िंसहासनाला सहा पायऱ्या होत्या आिण
सोन्याचे पादासन होते. दोन्ही बाजूला हात टेकवता येतील अशी
िंसहासनाला सोय होती. आिण त्याला लागून एक एक िंसहाचा पुतळा
होता. 19 सहा पायऱ्यांपकैी प्रत्येक पायरीच्या दोन्ही बाजूला एकेक असे
एकंदर 12 िंसह होते. दसुऱ्या कोणत्याही राज्यात असे िंसहासन नव्हते.

20 राजाची सवर् पेयपात्रे सोन्याची होती. लबानोनच्या
अरण्यमहालातील सवर् घरगुती वापरायच्या वस्तू शुध्द सोन्याने
घडवलेल्या होत्या. शलमोनाच्या काळात चांदी फारशी मौल्यवान
मानली जात नसे.

21 ताशीर्श येथे जाणारी गलबते त्याच्याकडे होती. िहरामची माणसे
त्याच्या गलबतांतून मालाची ने-आण करीत. सोन-रुपे, हिस्तदतं, वानरे
आिण मोर यांनी भरलेली ही गलबते दर तीन वषार्नी ताशीर्शहून
शलमोनाकडे येत.

22 वभैव आिण ज्ञान या बाबतीत पृथ्वीच्या पाठीवरील कोणत्याही
राजापेक्षा शलमोन महान झाला. 23 त्याच्या सल्लामसलतीचा लाभ
घ्यायला सवर् िठकाणचे राजे शलमोनाकडे येऊ लागले. परमेश्वरानेच
शलमोनाला जो सूज्ञपणा िदला होता तो पाहायाला ते येत असत. 24 हे
राजे दरवषीर् येताना शलमोनासाठी नजराणे घेऊन येत. त्यात
सोन्यारुप्याच्या वस्तू, कपडे, िचलखते, मसाले, घोडे आिण खेचर ेह्यांचा
समावेश असे.

25 घोडे आिण रथ यांच्यासाठी शलमोनाकडे 4,000 ठाणी होती.
त्याच्यापदरी 12,000 रथचालक होते. त्यांची सोय त्याने मुद्दाम
वसवलेल्या नगरात आिण स्वतःला लागतील तेवढ्यांची यरुशलेममध्ये
केली होती. 26 फरात नदीपासून पिलष्ट्यांच्या देश आिण िमसरची
सीमा येथपयर्ंतच्या सवर् राजांवर शलमोनाचा अिधकार होता. 27 राजा
शलमोनाकडे चांदी ही दगडधोंडे असावे इतकी आिण गधंसरुची झाडे,

2 इितहास 8:5 280 2 इितहास 9:27
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डोंगराळ देशातल्या उंबराच्या झाडांइतकी िवपुल होती. 28 िमसर आिण
इतर देशामधून लोक शलमोनासाठी घोडे आणत.

शलमोनाचाशलमोनाचा मृत्यमृत्यूू
29 शलमोनाने सुरुवातीपासून शेवटपयर्ंत ज्यागोष्टी केल्या त्या

नाथान या संदेष्ट्याच्या इितहासात तसेच, अहीया िशलोनी याच्या
संदेशलेखात आिण इद्दो या भिवष्यवाद्याच्या इद्दोची दशर्ने यात
नोंदवलेल्या आहेत. नबाटाचा मुलगा यराबाम यािवषयीही इद्दोने
िलिहलेले आहे. 30 शलमोनाने यरुशलेममधून इस्राएलवर चाळीस वषेर्
राज्य केले. 31 मग तो आपल्या पूवर्जांना िमळाला. लोकांनी त्याचे
दावीदनगरात दफन केले. शलमोनाचा मुलगा रहबाम हा पुढे
शलमोनाच्या जागी राज्य करु लागला.

रहबामचरहबामचेे अिवचारीअिवचारी वतवतर्र्नन

रहबाम शखेम येथे गेला कारण त्याला राजा करण्यासाठी
सवर् इस्राएल लोक तेथे गेले होते. 2 यावेळी यराबाम
िमसरमध्ये होता कारण त्याने राजा शलमोनापुढून पळ

काढला होता. यराबाम हा नबाटाचा मुलगा. रहबाम राजा होणार हे त्याने
ऐकले म्हणून तो िमसरहून आला.

3 तेव्हा इस्राएल लोकांनी यराबामलाही आपल्याबरोबर येण्यास
सांिगतले. अशा तऱ्हेने यराबाम आिण सवर् इस्राएल लोक रहबामकडे
आले. त्याला ते म्हणाले, “रहबाम, 4 तुमच्या विडलांनी आमचे आयषु्य
फार िजिकरीचे केले होते. त्यांनी जणू आमच्या मानेवर जू ठेवले होते. ते
आता हलके करा म्हणजे आम्ही तुमच्या आजे्ञत राहू.”

5 यावर रहबाम त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तीन िदवसांनी परत या.”
तेव्हा लोक िनघून गेले.

6 राजा रहबामने मग आपल्या विडलांच्या पदरी असणाऱ्या
विडलधाऱ्या मडंळींशी चचार् केली. रहबाम त्यांना म्हणाला, “मी या
लोकांशी काय बोलावे? मला या बाबतीत तुमचा सल्ला हवा आहे.”

7 तेव्हा ती वयोवृध्द मडंळी रहबामला म्हणाली, “तू या लोकांशी
प्रेमाने वागलास, त्यांना संतुष्ट केलेस आिण त्यांच्याशी गोड बोललास
तर ते िचरकाल तुझी सेवा करतील.”

8 पण रहबामने त्यांचा हा सल्ला मानला नाही. तो मग आपल्या पदरी
असलेल्या आिण आपल्या बरोबर लहानाचे मोठे झालेल्या तरुण
मडंळींशी बोलला. 9 रहबाम त्यांना म्हणाला, “तुम्ही मला काय सल्ला
द्याल? आपण लोकांना काय सांगावे? त्यांना आपले ओझे हलके करुन
हवे आहे. माझ्या विडलांनी त्यांच्या मानेवर ठेवलेले जंू आता त्यांना मी
हलके करायला हवे आहे.”

10 तेव्हा त्याच्या िपढीची ती तरुण मुले रहबामला म्हणाली,
“तुमच्याकडे आलेल्या लोकांना तुम्ही असे सांगावे. लोक तुम्हाला
म्हणाले की, ‘मानेवर जंू ठेवल्याप्रमाणे तुमच्या विडलांनी आम्हाला
कठोर िजणे जगायला लावले. तुम्ही आता ते हलके करावे असे
आम्हाला वाटते.’ पण रहबाम, तुम्ही त्यांना असे सांगावे, ‘माझी करगंळी
माझ्या वडीलांच्या कमरपेेक्षा जाड असेल. 11 माझ्या विडलांनी
तुमच्यावर फार ओझे लादले ना! मी तर ते अिधकच भारी करणार आहे.
माझ्या वडलांनी तुम्हाला चाबकांचे फटकार ेमारले. मी त्या चाबकांना
धातूची अणकुचीदार टोके लावून शासन करीन.’”

12 यराबाम आिण सवर् लोक तीन िदवसांनी रहबामकडे आले. राजा
रहबामने त्यांना तसेच सांिगतले होते. 13 रहबाम त्यांच्याशी यावेळी
अिवचारीपणाने बोलला. मोठ्यांचा सल्ला त्याने मानला नाही. 14

तरुणांनी िदलेल्या सल्ल्याप्रमाणे तो बोलला. तो लोकांना म्हणाला,
“माझ्या वडीलांनी तुमच्यावर फार ओझे लादले ते मी अिधकच भारी
करीन. त्यांनी तुम्हाला चाबकाने शासन केले असेल पण मी टोकदार
धातूची टोके जोडलेल्या चांबकांनी शासन करीन.” 15 राजा रहबामने
लोकांचे ऐकून घेतले नाही. तो असे बोलला कारण हा बदल परमेश्वरानेच
घडवून आणला होता. अहीया माफर् त परमेश्वर यराबामशी जे बोलला
होता ते प्रत्यक्षात यावे म्हणूनच त्याने अशी वेळ येऊ िदली. अहीया हा
िशलोनी लोकांपकैी होता आिण यराबाम नबाटाचा मुलगा होता.

16 राजा रहबामने आपल्या म्हणण्याकडे दलुर्क्ष केले हे इस्राएल
लोकांच्या लक्षात आले. ते राजाला म्हणाले,
“आम्ही काय दावीदाच्या घराण्यातले आहोत का?
मुळीच नाही! इशायच्या जिमनीत आमचा वाटा आहे का?
नाही! तेव्हा इस्राएल लोकांनो, आपण आपले आपापल्या घरी जाऊ
या दावीदाच्या मुलाला आपल्या घरच्यांवरच राज्य करु द्या.”

सवर् इस्राएल लोक मग घरोघर गेले. 17 पण यहूदाच्या नगरांमध्ये
राहाणार ेकाही इस्राएल लोक होते. रहबाम त्यांच्यावर राज्य करत
रािहला.

18 हदोराम हा वेठिबगारांवरचा मुकादम होता. रहबामने त्याला
इस्राएल लोकांकडे पाठवले. पण इस्राएल लोकांनी त्याच्यावर दगडफेक
करुन त्याला मरपेयर्ंत मारले. इकडे रहबामने रथाचा आश्रय घेतला
आिण त्वरनेे पळ काढला. तो यरुशलेमला पळून गेला. 19 तेव्हापासून
आजतागायत इस्राएलचे दावीदाच्या घराण्याशी वरै आहे.

यरुशलेमला आल्यावर रहबामने 1,80,000 उत्तम योध्दे
जमवले. यहूदा आिण बन्यािमन या घराण्यांमधून त्याने ही
िनवड केली. इस्राएलशी यधु्द करुन स्वतःकडे राज्य खेचून

आणण्यासाठी त्याने ही जमवाजमव केली. 2 पण परमेश्वराचा माणूस
शमाया याच्याकडे परमेश्वराचा संदेश आला. परमेश्वर त्याला म्हणाला, 3

“शमाया, यहूदाचा राजा, शलमोनपुत्र रहबाम याच्याशी तू बोल.तसेच
यहूदा? आिण बन्यािमन इथल्या इस्राएल लोकांशीही बोल. त्यांना
म्हणावे. 4 परमेश्वराचे म्हणणे असे आहे ‘आपल्या बांधवांशीच लढू नका.
प्रत्येकाने घरी जावे. मीच हे सवर् व्हायला कारणीभूत आहे.’” तेव्हा राजा
रहबाम आिण त्याचे सनै्य यांनी परमेश्वराचा संदेश मानला आिण ते
परतले. यराबामवर त्यांनी हल्ला केला नाही.

रहबामरहबाम यहयहूूदाचदाचेे सामथ्यसामथ्यर्र् वाढवतोवाढवतो

5 रहबाम यरुशलेममध्ये रािहला. हल्ल्यांचा प्रितकार करायला सज्ज
अशी भक्कम नगर ेत्याने यहूदात उभारली. 6 बेथलेहेम, एटाम, तकोवा,
7 बेथ-सूर, शोखो, अदलु्लाम, 8 गथ, मारशेा, सीफ, 9 अदोरइम,
लाखीश, अजेका, 10 सोरा, अयालोन व हेब्रोन या नगरांची डागडुजी
केली. यहूदा आिण बन्यािमन मधली ही गावे चांगली भक्कम करण्यात
आली. 11 नगर ेमजबूत झाल्यावर रहबामने त्यांच्यावर नायक नेमले.
अन्नसामुग्री, तेल, द्राक्षारस यांचा साठा त्याने तेथे केला. 12 प्रत्येक
नगरात ढाली आिण भाले यांचा पुरवठा करुन गावे अिधकच मजबूत
केली. यहूदा आिण बन्यािमन मधील ही नगर ेआिण तेथील लोक यांना
रहबामने आपल्या िनयतं्रणाखाली ठेवले.

13 समस्त इस्राएलमधील याजक आिण लेवी रहबामशी सहमत होते.
ते त्याला येऊन िमळाले. 14 लेवींनी आपली शेती आिण िशवार ेसोडली
आिण ते यहूदा व यरुशलेम येथे आले. परमेश्वराप्रीत्यथर् याजकाचे काम
करायला यराबाम आिण त्याचे मुलगे यांनी लेवींना प्रितबधं केला म्हणून
ते आले.

15 यराबामने बोकड आिण वासर ेयांच्या मूतीर् उच्चस्थानी स्थापन
केल्या आिण त्यांच्या पूजेसाठी आपले याजक िनवडले. 16 इस्राएलच्या
सवर् वंशातील जे लोक इस्राएलचा देव परमेश्वर याच्याशी एकिनष्ठ होते ते
ही, लेवींनी इस्राएल सोडल्यावर, परमेश्वराला यज्ञापर्णे करण्यासाठी
यरुशलेमला आले. 17 त्यामुळे यहूदाचे राज्य बळकट झाले. त्यांनी
शलमोनाचा पुत्र रहबाम याला तीन वषेर् पािंठबा िदला. या काळात त्यांनी
दावीद आिण शलमोन यांच्यासारखेच आचरण ठेवले.

रहबामचरहबामचेे घराणघराणेे

18 रहबामने महलथशी िववाह केला. ितचे वडील यरीमोथ आिण
ितची आई अबीहईल. यरीमोथ हा दावीदाचा मुलगा. अबीहईल
अलीयाबची मुलगी आिण अलीयाब हा इशायचा मुलगा. 19

महलथापासून रहबामला यऊश, शमऱ्या आिण जाहम हे मुलगे झाले.
20 मग रहबामने माकाशी िववाह केला. माका ही अबशालोमची नात.
माकाला रहबामपासून अबीया, अत्थय, जीजा आिण शलोमीथ ही मुले
झाली. 21 रहबामचे आपल्या इतर पत्नी आिण उपपत्नी यांच्यापेक्षा
माकावर अिधक प्रेम होते. माका अबशालोमची नात. रहबामला अठरा
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पत्नी आिण साठ उपपत्नी होत्या. त्याला अठ्ठावीस मुलगे आिण साठ
मुली होत्या.

22 अबीयाला रहबामने सवर् भावडांमध्ये अग्रक्रम िदला. कारण त्याला
राजा करावे असा त्याचा मानस होता. 23 रहबामने मोठ्या चतुराईने
आपल्या सवर् मुलांना यहूदा आिण बन्यािमनमधील नगरांमध्ये िवखरुन
ठेवले. त्यांना उत्तम रसद पुरवली. त्यांची लग्ने लावून िदली.

िमसरचािमसरचा राजाराजा िशशकिशशक याचीयाची यरुशलयरुशलेेमवरमवर स्वारीस्वारी

रहबामचे सामथ्यर् वाढले. त्याने आपले राज्य बळकट केले.
पण त्याचबरोबर त्याने आिण इस्राएल लोकांनी परमेश्वराच्या
िनयमशास्त्राचे पालन करण्याचे थांबवले.

2 रहबामच्या कारिकदीर्च्या पाचव्या वषीर् िशशकने यरुशलेमवर हल्ला
चढवला. िशशक हा िमसरचा राजा होता. रहबाम आिण यहूदाचे लोक
यांनी परमेश्वराचा मागर् सोडल्यामुळे असे झाले. 3 िशशककडे 12,000
रथ, 60,000 घोडेस्वार आिण अगिणत पायदळ होते. त्याच्या सनै्यात
लुबी, सुक्की व कुशी हे लोक होते. 4 यहूदातील भक्कम नगरांचा पाडाव
केल्यावर िशशकने आपले सनै्य यरुशलेमला आणले.

5 तेव्हा शमाया हा संदेष्टा रहबाम आिण वडीलधारी मडंळी यांच्याकडे
आला. िशशकच्या धास्तीने ही सवर् वडीधारी मडंळी यरुशलेमला जमली
होती. शमाया रहबामला आिण या सवार्ंना म्हणाला, “परमेश्वराचे म्हणणे
असे आहे: ‘रहबाम, तू आिण यहूदाचे लोक यांनी माझा त्याग केला आहे.
तुमचे आचरण माझ्या िनयमांच्या िवरुध्द आहे. तेव्हा मीही तुम्हाला
सोडून िशशकच्या हाती िदले आहे.’”

6 तेव्हा यहूदाची ती वडीलधारी मडंळी आिण रहबाम यांना पश्चात्ताप
झाला आिण ते िवनम्र झाले. “परमेश्वर म्हणतो ते खर ेआहे.” असे त्यांनी
उदगार काढले.

7 ते नम्र झाले आहेत हे परमेश्वराने पािहले. तेव्हा पुन्हा शमायाला
परमेश्वराचा संदेश आला. परमेश्वर त्याला म्हणाला, “राजा आिण ही
मडंळी माझ्यापुढे नम्र झाल्यामुळे मी त्यांचा नाश करणार नाही. त्यांना
तारीन. िशशक माफर् त त्यांना मी माझ्या कोपाचे लक्ष्य करणार नाही. 8

पण यरुशलेमचे लोक िशशकचे चाकर होतील. माझी सेवा आिण इतर
देशांतील राजाची सेवा यामधला भेद त्यांना कळावा म्हणून ते त्याचे
अिंकत होतील.”

9 िशशकने यरुशलेमवर स्वारी केली आिण परमेश्वराच्या मिंदरातील
खिजना लुटून नेला. िशशक हा िमसरचा राजा होता. राजमहालातील
खिजनाही त्याने लुटला. शलमोनाने केलेल्या सोन्याच्या ढाली त्याने
हस्तगत केल्या. 10 त्या सोन्याच्या ढालीऐवजी रहबामने िपतळेच्या
ढाली केल्या. त्या त्याने महालाचे संरक्षण करणाऱ्या द्वारपालांना िदल्या.
11 राजा परमेश्वराच्या मिंदरात जात असे तेव्हा ते ढाली घेऊन पुढे होत.
नतंर त्या पहारदेारांच्या खोलीत ठेवून देत.

12 रहबाम असा नम्र झाल्यामुळे परमेश्वराचा त्याच्यावरील कोप
शमला. त्याचा परमेश्वराने पूणर् नायनाट केला नाही. िशवाय यहूदात थोडा
चांगुलपणाही िशल्लक होता.

13 रहबामने यरुशलेममध्ये आपले सामथ्यर् वाढवले. तो राज्यावर
आला तेव्हा एके्क चाळीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये सतरा वषेर्
राज्य केले. इस्राएलच्या सवर् वंशांमधून परमेश्वराने यरुशलेमची िनवड
केली होती. आपले नाव राहावे म्हणून त्याने यरुशलेम िनवडले होते.
रहबामच्या आईचे नाव नामा; नामा अमोनीण नगरातली होती. 14

रहबामने वाईट गोष्टी केल्या कारण परमेश्वराच्या आज्ञांचे पालन
करण्यािवषयी त्याने मनात िनश्चय केला नव्हता.

15 शमाया हा संदेष्टा आिण इद्दो हा द्रष्टा यांच्या इितहासात रहबामने
आपल्या कारकीदीर्त केलेल्या सवर् गोष्टींची साद्यंत हकीकत आहे.
शमाया आिण इद्दो वंशाळींचा इितहास िलहीत. रहबाम आिण यराबाम या
दोघांमध्ये िनत्य लढाया होत. 16 रहबामने मृत्यूनतंर आपल्या
पूवर्जांबरोबर िवश्रांती घेतली. दावीदनगरात त्याचे दफन झाले. त्याचा
मुलगा अबीया गादीवर आला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा अबीयाअबीया

इस्राएलचा राजा यराबामच्या कारकीदीर्च्या अठराव्या वषीर्
अबीया यहूदाचा राजा झाला. 2 त्याने यरुशलेममध्ये तीन
वषेर् राज्य केले. मीखाया ही अबीयाची आई. िगबा नगरातील

उरीएलची ती मुलगी. अबीया आिण यराबाम यांच्यामध्ये लढाई जंुपली.
3 अबीयाच्या सनै्यात 400,000 शूर योध्दे होते. अबीयाने लढाईत
त्यांचे नेतृत्व केले. यराबामकडे 800,000 सिैनक होते. यराबाम
अबीयाशी यधु्द करायला सज्ज झाला.

4 एफ्राइमच्या डोंगराळ प्रदेशातील समाराइम पवर्तावर उभे राहून
अबीया म्हणाला, “यराबाम आिण समस्त इस्राएल लोकांनो, ऐका, 5

दावीद आिण त्याची मुले यांनी इस्राएलवर सवर्काळ राज्य करावे असा
इस्राएलच्या परमेश्वर देवानेच त्यांना अिधकार िदला आहे हे ध्यानात
घ्या. देवाने दावीदाशी तसा िमठाचा करारच केला आहे. 6 पण
यराबामने त्याचा स्वामी जो राजा त्याच्याकडे पाठ िफरवली. यराबाम
नबाटाचा मुलगा. नबाट हा दावीदाचा पुत्र शलमोनाच्या सेवकांपकैी एक.
शलमोन दावीदाचा मुलगा. 7 मग कुचकामी आिण वाईट माणसांशी
यराबामशी दोस्ती झाली. यराबाम आिण ही वाईट माणसे शलमोनाचा
मुलगा रहबाम याच्या िवरुद्ध होती. रहबाम तरुण आिण अनुभवी होता.
त्याला यराबाम आिण त्याचे अधम िमत्र यांच्यावर वचक बसवता आला
नाही.

8 “आता तुम्ही लोकांना परमेश्वराचे राज्य म्हणजे दावीदाच्या मुलांची
सत्ता असलेल्या राज्याचा पराभव करण्याचा िनश्चय केला आहे. तुम्ही
संख्येने वरचढ आहात आिण यराबामने तुमच्यासाठी देव म्हणून
बनवलेली सोन्याची वासर ेतुमच्याकडे आहेत. 9 परमेश्वराचे याजक
आिण लेवी यांना तुम्ही हाकलून लावले आहे. हे याजक अहरोनचे वंशज
आहेत त्यांच्या जागी तुम्ही आपले याजक नेमले आहेत. अशा गोष्टी इतर
देशातले लोक करतात. कोणीही उठून एक गोऱ्हा िंकवा सात एडके
आणून स्वतःवर संस्कार केला की तो जे खर ेपरमेश्वरच नव्हेत त्यांचा
याजक बनतो.

10 “पण आमच्यासाठी परमेश्वर हाच आमचा देव आहे. आम्ही
त्याच्याकडे पाठ िफरवलेली नाही. त्याचा त्याग केलेला नाही.
परमेश्वराची सेवा करणार ेयाजक अहरोनचे वंशज आहेत. लेवी त्यांना
परमेश्वराच्या सेवेत मदत करतात. 11 परमेश्वराला ते होमापर्णे वाहतात,
तसेच दररोज सकाळ संध्याकाळ सुवािसक धूप जाळतात. मिंदरातील
मुद्दाम करवून घेतलेल्या मेजावर समिर्पत भाकर मांडतात. रोज
संध्याकाळी ते सोन्याच्या दीपवृक्षावरील िदवे लावतात. आम्ही आपल्या
परमेश्वर देवाची काळजीपूवर्क सेवा करतो. पण तुम्ही परमेश्वराला सोडले
आहे. 12 खदु्द परमेश्वर आमच्या बाजूचा आहे. तोच आमचा शास्ता
असून त्याचे याजक आमच्या बाजूला आहेत. तुम्ही जागे व्हावे व
परमेश्वराकडे यावे म्हणून देंवाचे याजक कणेर् वाजवत आहेत. इस्राएल
लोकांनो, आपल्या पूवर्जांचा परमेश्वर ह्याच्या िवरुध्द लढू नका, कारण
त्यात तुम्हाला यश येणार नाही.”

13 पण यराबामने सनै्याच्या एका तुकडीला अबीयाच्या सनै्यामागे
दबा धरुन राहायला सांिगतले. त्यांनी अबीयाच्या सनै्याला पाठीमागून
वेढा घातला. 14 यहूदातील या सनै्याने जेव्हा आपल्या भोवताली
पािहले तेव्हा यराबामच्या सनै्याने आपल्याला मागून पुढून वेढल्याचे
त्यांच्या लक्षात आले. तेव्हा यहूदा लोकांनी परमेश्वराचा धावा सुरु केला
आिण याजकांनी कणेर् वाजवले. 15 मग अबीयाच्या सनै्यातील लोकांनी
आरोळ्या ठोकल्या. त्याबरोबर देवाने यराबामच्या सनै्याचा पराभव
केला. अबीयाच्या यहूदा सनै्याने यराबामच्या इस्राएली सनै्याचा पाडाव
केला. 16 इस्राएल लोकांनी यहूदासमोरुन पळ काढला. देवाने यहूदांच्या
हातून इस्राएल लोकांचा पराभव केला. 17 अबीयाने केलेल्या या दारुण
पराभवात इस्राएलचे 5,00,000 योध्दे मारले गेले. 18 अशाप्रकारे
त्यावेळी इस्राएल लोक हरले आिण यहूदा िंजकले. आपल्या पूवर्जांच्या
परमेश्वर देवावर िवसंबून रािहल्यामुळेच यहुदा सनै्याने िवजय िमळवला.

19 अबीयाच्या सनै्याने यराबामच्या सनै्याचा पाठलाग केला. बेथेल,
यशाना आिण एफ्रोन ही नगर ेआिण त्यांच्या आसपासची खेडी एवढा
प्रदेश यराबामकडून अबीयाच्या सनै्याने बळकावला.
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20 अबीयाच्या हयातीत पुन्हा यराबाम डोके वर काढू शकला नाही.
परमेश्वराने यराबामवर प्रहार केला आिण तो मेला. 21 अबीयाचे सामथ्यर्
मात्र वाढले. त्याने चौदा बायका केल्या. त्याला बावीस मुलगे आिण
सोळा मुली झाल्या. 22 इद्दो या भिवष्यवाद्याच्या नोंदवह्यांमध्ये अबीयाने
केलेल्या इतर सवर् गोष्टी िलहून ठेवलेल्या आहेत.

अबीयाला पुढे आपल्या पूवर्जांसोबत िचरिवश्रांती िमळाली.
दावीदनगरात लोकांनी त्याचे दफन केले. त्याचा मुलगा
आसा हा त्याच्यानतंर राज्य करु लागला. आसाच्या

कारिकदीर्त लोकांना दहा वषेर् शांतता लाभली.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा आसाआसा

2 आसाने परमेश्वर देवाच्या दृष्टीने न्याय्य आिण उिचत असा कारभार
केला. 3 त्याने मूिर्तपूजेसाठी वापरात येणाऱ्या चमत्कािरक वेद्या काढून
टाकल्या. उच्च स्थाने पाडली आिण पिवत्र मानले जाणार ेस्तभं फोडून
टाकले. आसाने अशेरा देवीचे खांबही उदध्वस्त केले. 4 त्याने यहूदी
लोकांना परमेश्वर देवाला अनुसरायची आज्ञा केली. त्यांच्या पूवर्जाचा देव
तोच. त्या परमेश्वराने घालून िदलेल्या आज्ञा आिण िनयम पाळायला
फमार्वले. 5 यहूदाच्या सगळ्या नगरांमधली उच्च स्थाने आिण धूप
जाळायच्या वेद्या आसाने काढून टाकल्या. आसाच्या कारकीदीर्त
त्यामुळे राज्यात शांतता नांदत होती. 6 या काळात आसाने यहूदात
भक्कम तटबदंीची नगर ेबांधली. परमेश्वराने शांतता िदल्यामुळे या काळात
आसा यधु्दमुक्त रािहला.

7 आसा यहूदातील लोकांना म्हणाला, “ही नगर ेबांधून त्याभोवती
तटबदंी करु. त्यांना कोट, बुरुज, वेशी आिण अडसर करु. या प्रदेशात
आपण राहात आहोत, तेव्हाच हे करु. परमेश्वर देवाला अनुसरल्यामुळे हा
देश आपल्याला िमळाला आहे. त्याने आपल्याला स्वास्थ्यही िदले
आहे.” तेव्हा त्यांनी ते बांधले व यश िमळिवले.

8 आसाच्या सनै्यात यहूदाच्या वंशातील 3,00,000 जण आिण
बन्यािमन वंशातील 2,80,000 लोक होते. यहूदी लोकांकडे मोठ्या
ढाली आिण भाले होते. बन्यािमनाकडे लहान ढाली होत्या. तसेच
धनुष्य-बाण होते. हे सवर् पराक्रमी आिण बलवान लढवय्ये होते.

9 पुढे जेरहने आसावर स्वारी केली. जेरह हा कूशी होता. त्याच्या
कडे 10,00,000 सिैनक आिण 300 रथ होते. जेरह आपल्या सनै्याला
घेऊन थेट मारशेा नगरापयर्ंत आला. 10 आसा त्याच्याशी सामना
करायला िनघाला. मारशेा जवळच्या सफाथाच्या खोऱ्यात त्याने आपले
सनै्य उभे केले.

11 आसा आपल्या परमेश्वर देवाला हाक मारुन म्हणाला, “परमेश्वरा,
या बलाढ्य सेनेपुढे दबुर्लांना तूच मदत करु शकतोस. तूच आमच्या
मदतीला उभा राहा. आम्ही तुझ्यावर भरवंसा ठेवून आहोत. तुझे नाव
घेऊनच आम्ही या िवशाल सेनेला तोंड देणार आहोत. परमेश्वर देवा,
तुझ्यावर कोणी िवजय िमळवू नये.”

12 मग परमेश्वराने आसाच्या यहूदा सेनेकडून कूशी सनै्याचा पराभव
करवला. कूशी सनै्याने पळ काढला. 13 आसाच्या सनै्याने गरारपयर्ंत
कुशींचा पाठलाग केला. त्यात कूशींची एवढी प्राणहानी झाली की पुन्हा
लढाईला उभे राहायचे बळ त्यांच्यात रािहले नाही. परमेश्वरापुढे आिण
त्याच्या सनै्यापुढे ते पार धुळीस िमळाले. आसाच्या लोकांनी कूशींच्या
मौल्यवान वस्तू लुटल्या. 14 गरारच्या आसपासच्या सवर् गावांचा
आसाच्या सनै्याने पराभव केला. ितथल्या लोकांनी परमेश्वराची धास्ती
घेतली. या गावांमध्ये लुटण्यासारखे बरचे काही होते. ते आसाच्या
सनै्याने घेतले. 15 मेंढपाळांच्या वस्त्यांवर आसाच्या सनै्याने धाड
घातली. तेथून त्यांनी बरीच मेंढर ेआिण उंट घेतले आिण ते यरुशलेमला
परतले.

आसानआसानेे ककेेललेेललेे बदलबदल

ओबेदचा मुलगा अजऱ्या याच्यात परमेश्वराच्या आत्म्याचा
संचार झाला. 2 अजऱ्या आसाच्या भेटीला गेला आिण
म्हणाला, “आसा मी काय म्हणतो ते ऐक. यहूदा आिण

बन्यािमन लोकहो, तुम्हीही ऐका. जर तुम्ही परमेश्वराबरोबर रािहलात तर
तो तुमच्याबरोबर राहील. जर तुम्ही त्याचा शोध केलात तर तो तुम्हाला

भेटेल. पण तुम्ही त्याला सोडलेत तर तो ही तुम्हाला सोडेल. 3

इस्राएलला दीघर्काळ पयर्ंत खरा देव असा नव्हता, तसेच िशकवायला
याजक िंकवा िनयमशास्त्र नव्हते 4 पण अडचणीत सापडल्यावर
इस्राएल लोक पुन्हा परमेश्वर देवाकडे वळाले, तो इस्राएलचा देव आहे.
त्यांनी देवाचा शोध घेतला आिण त्यांना तो सापडला. 5 त्या
धकाधकीच्या काळात कोणीही सुरिक्षतपणे प्रवास करु शकत नव्हता.
सगळ्याच देशामध्ये अराजकाची िस्थती होती. 6 देश असोत की नगरे
सगळी एकमेकांिवरुध्द लढत होती. कारण परमेश्वराने सवर् प्रकारच्या
संकटांनी त्यांना त्रस्त केले होते. 7 पण आसा, तू व इस्राएल लोकहो
तुम्ही हतबल होऊ नका, धीर सोडू नका. यहूदांनो बन्यािमनांनो िंहमतीने
वागा. तुमच्या सद्वतर्नाचे फळ तुम्हाला िमळेल.”

8 आसाला या शब्दांनी आिण ओबेद या संदेष्ट्याच्या संदेशाने धीर
आला. त्याने यहूदा आिण बन्यािमनमधील अमगंळ मूतीर् हटवल्या.
एफ्राइमचा जो डोंगराळ प्रदेश त्याने ताब्यात घेतला होता त्या
प्रदेशातल्या गावांमधल्या मूिर्तही काढून टाकल्या. मिंदराच्या
प्रवेशद्वारातील परमेश्वराच्या वेदीची डागडुजी केली.

9 मग त्याने यहूदा आिण बन्यािमनमधील सवर् लोक तसेच एफ्राइम,
मनश्शे व िशमोन वंशातील जे लोक इस्राएल राष्ट्र ातून यहूदांत आले होते
त्यांना एकत्र बोलावले. आसाचा देव परमेश्वर याची त्याला साथ आहे हे
पाहून लोक मोठ्या संख्येने आले.

10 आसाच्या कारिकदीर्च्या पधंराव्या वषार्च्या ितसऱ्या मिहन्यात
आसा आिण हे सवर् लोक यरुशलेममध्ये एकत्र जमले. 11 त्यांनी 700
गुर,े 7,000 मेंढर ेयांचे बली परमेश्वराला अपर्ण केले. ही गुर ेआिण लूट
त्यांनी शत्रू कडून आणली होती. 12 ितथे त्यांनी िजवाभावाने परमेश्वर
देवाची सेवा करण्याचा िनधार्र व्यक्त केला. त्यांच्या पूवर्जांचाही देव हाच
होता.

13 जो परमेश्वर देवाची सेवा करणार नाही त्याला ठार करण्याचे
ठरवले. मग अशी व्यक्ती लहान असो की मोठी, स्त्री असो की पुरुष 14

आसा आिण हे सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे शपथ वािहली. त्यांनी
मोठ्याने जयघोष केला. कणेर् आिण रणिंशगे या वाद्यांचा नाद केला. 15

मनोभावे शपथ घेतल्यामुळे सवर् यहूदा लोकांना मनापासून आनदं झाला.
एकिचत्ताने ते परमेश्वराला शरण गेले. त्यांनी देवाचा शोध घेतला असता
तो त्यांना सापडला होता. परमेश्वराने त्यांना चहूबाजंूनी स्वास्थ्य िदले.

16 आसा राजाने आपली आई माका िहलाही राजमाता पदावरुन दरू
केले. कारण ितने अमगंळ अशा अशेरा देवीच्या स्तभंाची स्थापना केली
होती. त्याने तो स्तभं मोडून तोडून टाकला आिण िकद्रोन खोऱ्यात
जाळून टाकला. 17 यहूदातील उच्च स्थाने काढून टाकली नाहीत तरी
पण तो आमरण परमेश्वराशी एकिनष्ठ रािहला.

18 मग त्याने व त्याच्या विडलांनी परमेश्वरासाठी करवून घेतलेल्या
सोन्याचांदीच्या पिवत्र वस्तू पुन्हा मिंदरात आणल्या. 19 आसाच्या
पिस्तस वषार्ंच्या कारकीदीर्त मग पुन्हा यधु्द झाले नाही.

आसाचीआसाची अखअखेेरचीरची वषवषेर्ेर्

आसाच्या राज्याच्या छित्तसाव्या वषीर् बाशाने यहूदावर
स्वारी केली. बाशा हा इस्राएलचा राजा. रामा हे नगर
िनवडून त्याने त्याची मजबुती केली. यहूदाचा राजा आसा

याच्याकडे कोणालाही येण्याजाण्याला प्रितबधं व्हावा हा त्याचा
त्यामागचा हेतू होता. 2 तेव्हा आसाने परमेश्वराच्या मिंदरातील आिण
राजमहालातील सोने आिण चांदी काढून घेतली. अरामचा राजा बेन-
हदाद िदिमष्काला राहात होता. आसाने त्याच्याकडे सोने, आिण चांदी
पाठवून त्याला िनरोप पाठवला, 3 “आपण आपसात एक करार करु.
आपल्या दोघांच्या विडलांमध्येही तसा करार केलेला होता. मी
माझ्याकडचे सोने-रुपे तुझ्याकडे पाठवत आहे. इस्राएलचा राजा बाशा
याच्याबरोबरचा तुझा करार मोड म्हणजे तो माझ्याकडे पाठ िफरवेल
आिण मला त्रस्त करणार नाही.”

4 बने-हदाद या गोष्टीशी सहमत झाला. त्याने इस्राएली नगरांवर
आपले सनै्याचे सरदार पाठवले. त्या सरदारांनी ईयोन, दान आबेल मईम
या नगरांवर हल्ला केला. कोठार ेअसलेल्या नफतालीच्या नगरांवरही
त्यांनी चढाई केली. 5 या चढायांचे वृत्त बाशाच्या कानावर गेले. तेव्हा
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त्याने रामानगराच्या मजबुतीचे काम अधर्वट सोडून िदले. 6 राजा
आसाने मग सवर् यहूदींना बोलावले. या लोकांनी रामा नगर बांधण्यासाठी
वापरलेले दगड, लाकूड ही सामग्री हस्तगत केली. त्यांनी ती गेबा आिण
िमस्पा या नगरांच्या बांधकामासाठी वापरली.

7 यावेळी हनानी नावाचा संदेष्टा यहूदाचा राजा आसा याच्याकडे
आला व त्याला म्हणाला, “आसा तू मदतीसाठी तुझ्या परमेश्वर देवावर
भरवंसा न ठेवता अरामच्या राजावर अवलबंून रािहलास. तू परमेश्वराचे
साहाय्य घ्यायला हवे होतेस. पण तू परमेश्वराचा धावा केला नाहीस
म्हणून अरामचे सनै्य तुझ्या हातातून सुटून गेले आहे. 8 कूशी आिण
लुबी यांचे सनै्य तर केवढे बलाढ्य होते! त्यांच्याकडे िकतीतरी रथ आिण
स्वार होते. पण तेव्हा तू परमेश्वरावर भरवंसा ठेवलास आिण परमेश्वराने
तुला िवजय िमळवून िदला. 9 अिखल पृथ्वीवर कोणाची आपल्यावर
श्रध्दा आहे याचा शोध परमेश्वराची नजर सतत घेत असते व अशांना तो
आपले पाठबळ देतो. पण आसा, तू मात्र मूखर्पणा केला आहेस. तेव्हा
यापुढे तुला लढायांना तोंड द्यावे लागेल.”

10 हनानीच्या या बोलण्याचा आसाला राग आला व क्रोधाच्या भरात
त्याने हनानीला तुरंुगात डांबले. कधी कधी आसा काही लोकांशी फार
िनदर्यतेने वागे.

11 यहूदा आिण इस्राएल राजांचा इितहास या पुस्तकात आसाच्या
कारभाराचे साद्यंत वणर्न आहे. 12 आपल्या राज्याच्या
एकोणचाळीसाव्या वषीर् तो पायाच्या दखुण्याने बेजार झाला. त्याचा
आजार खूप बळावला तरी त्याने दखुण्यात परमेश्वराचा धावा केला नाही.
त्याने वदै्यांकरवी इलाज करुन घेतला. 13 आपल्या कारकीदीर्च्या 41
व्या वषीर् तो वारला व आपल्या पूवर्जांबरोबर त्याने िचरिवश्रांती घेतली.
14 दावीदनगरात त्याने आधीच स्वतःसाठी करुन घेतलेल्या कबरीत
लोकांनी त्याचे दफन केले. िविवध सुवािसक द्रव्ये आिण मसाले
घातलेल्या िबछान्यावर लोकांनी त्याला ठेवले. त्याच्या सन्मानाथर् सुगधंी
द्रव्ये जाळली.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा यहोशाफाटयहोशाफाट

आसाच्या जागी आता यहोशाफाट यहूदाचा राजा झाला.
यहोशाफाट हा आसाचा मुलगा. इस्राएलला तोंड देता यावे
म्हणून यहोशाफाटने यहूदाचे बळ वाढवले. 2 त्याने

यहूदाच्या सवर् तटबदंीच्या नगरांमध्ये सनै्याच्या तुकड्या ठेवल्या.
आसाने काबीज केलेल्या एफ्राइमच्या नगरांमध्ये तसेच यहूदामध्ये त्याने
ठाणी बसवली.

3 यहोशाफाटला परमेश्वराचा पािंठबा होता कारण लहान वयातच
त्याने आपले पूवर्ज दावीद यांच्यासारखी सत्कृत्ये केली होती. तो बाल
देवतेच्या भजनी लागला नाही. 4 आपल्या पूवर्जांच्या देवालाच तो शरण
गेला. परमेश्वराच्या आज्ञा त्याने पाळल्या. इतर इस्राएल लोकांसारखा तो
वागला नाही. 5 परमेश्वराने यहोशाफाटला यहूदाचा खबंीर राजा केले.
यहूदा लोकांनी यहोशाफाटसाठी नजराणे आणले त्यामुळे त्याला धन
तसेच मानसन्मान िमळाला. 6 परमेश्वराच्या मागार्ने वाटचाल करण्यात
यहोशाफाटचे मन रमले. यहूदा प्रांतातील उच्च स्थाने आिण अशेरा देवीचे
खांब त्याने काढून टाकले.

7 आपल्या राज्याच्या ितसऱ्या वषार्त त्याने सरदारांना नगरांमधून
लोकांना िशकवण द्यायला पाठवले. बेन-हईक, ओबद्या, जखऱ्या,
नखनेल आिण मीखाया हे ते सरदार होत. 8 त्यांच्याबरोबर शमाया,
नथन्या, जबद्या, असायेल, शामीरामोथ, यहोनाथान, अदोनीया, तोबीया
आिण तोब अदोनीया या लेवींचीही त्याने रवानगी केली. अलीशामा व
यहोराम हे याजकही त्याने पाठवले. 9 हे सरदार, लेवी आिण याजक या
सवार्ंनी लोकांना िशकवले. परमेश्वराच्या िनयमशास्त्राचे पुस्तक त्यांनी
बरोबर घेतले होते. यहूदातल्या गावोगावी जाऊन ते लोकांना िशकवत
गेले.

10 यहूदाच्या आसपासच्या देशांनी परमेश्वराची धास्ती घेतली होती.
त्यामुळे त्यांनी यहोशाफाटवर स्वारी करुन यधु्दाला तोंड फोडले नाही.
11 काही पिलष्टे यहोशाफाटसाठी भेटी आणत. या राजाचे वचर्स्व ते
जाणून असल्यामुळे रुपेही आणत. काही अरबी शेळ्या-मेंढ्या घेऊन
येत. त्यांनी असे 7,700 मेंढे आिण 7,700 बोकड त्याला िदले.

12 यहोशाफाटचे सामथ्यर् असे िदवसेंिदवस वाढत चालले. त्याने
यहूदात िकल्ले आिण कोठार ेबांधली. 13 या कोठारांच्या गावांमध्ये त्याने
भरपूर साठा केला. यरुशलेममध्ये यहोशाफाटने चांगली लढाऊ
माणसेही ठेवली. 14 आपापल्या घराण्यांप्रमाणे त्यांची गणती झालेली
होती. ती पुढीलप्रमाणे:
यहूदातील सरदार असे:
अदना हा 3,00,000 सिैनकांचा सेनापती होता.
15 यहोहानानच्या हाताखाली 2,80,000 सिैनक होते.
16 िजख्रीचा मुलगा अमस्या हा त्या खालोखाल 2,00,000 जणांचा
मुख्य होता. त्याने आपणहून परमेश्वराच्या सेवेला वाहून घेतले होते.
17 बन्यािमनांच्या वंशातील सरदार असे:
एल्यादाच्या अखत्यारीत 2,00,000 सिैनक धनुष्यबाण आिण ढाली
वापरण्यात तरबेज होते. एल्यादा हा एक अितशय शूर योध्दा होता.
18 यहोजाबादकडे यधु्दसज्ज असे 1,80,000 जण होते.

19 ही सवर् फौज राजा यहोशाफाट याच्या सेवेत होती. या खेरीज
यहूदाभरच्या नगरांमधील िकल्ल्यांवर त्याने माणसे नेमली होती.

मीखायाचामीखायाचा राजाराजा अहाबलाअहाबला इशाराइशारा

यहोशाफाटला भरपूर धनदौलत आिण मानसन्मान िमळाला.
राजा अहाबच्या घराण्याशी सोयरीक जुळवून त्याने
त्याच्याशी सलोखा केला. 2 त्यानतंर काही वषार्ंनी

यहोशाफाट शोमरोन येथे अहाबच्या भेटीला गेला. त्याप्रसंगी यहोशाफाट
आिण त्याच्याबरोबरचे लोक यांच्याप्रीत्यथर् अहाबने बरीच गाईगुर ेआिण
शेळ्यामेंढ्या यांचे बळी? िदले. अहाबने यहोशाफाटला रामोथ-िगलादावर
चढाई करण्यास प्रवृत्त केले. 3 अहाब त्याला म्हणाला,
“रामोथिगलादावरील स्वारीत तूही माझ्याबरोबर सहभागी होशील का?”
अहाब इस्राएलचा राजा होता आिण यहोशाफाट यहूदाचा. यहोशाफाट
त्याला म्हणाला, “तू आिण मी काही वेगळे नाही. माझी माणसे ती तुझीच
माणसे. आम्ही अवश्य लढाईत भाग घेऊ.” 4 यहोशाफाट पुढे असेही
म्हणाला, “पण त्याआधी परमेश्वराचा आदेशही घेऊ या.”

5 तेव्हा राजा अहाबने सुमार ेचारशे संदेष्ट्यांना बोलावून िवचारले,
“आम्ही रामोथ-िगलादावर स्वारी करावी की नाही?”
तेव्हा ते संदेष्टे राजा अहाबला म्हणाले, “जरुर जा. कारण परमेश्वर

रामोथ-िगलादचा पराभव करील.”
6 पण यहोशाफाट म्हणाला, “यांच्याखेरीज परमेश्वराचा संदेष्टा इथे

कोणी आहे का? परमेश्वराला त्याच्या संदेष्ट्यामाफर् तच आपण
िवचारायला हवे.”

7 तेव्हा अहाब यहोशाफाटला म्हणाला, “इथे तसा एकजण आहे.
त्याच्या माफर् त आपण परमेश्वराला िवचारु शकतो. पण मला
त्याच्याकडून कधीच अनुकूल संदेश िमळत नाही. नेहमी प्रितकूल
संदेशच तो मला देतो, त्यामुळे मला त्याचा द्वेष वाटतो. त्याचे नाव
मीखाया. तो इम्लाचा मुलगा.” पण
यहोशाफाट म्हणाला, “अहाब, तू असे म्हणू नयेस.”
8 तेव्हा अहाबने आपल्या एका कारभाऱ्याला बोलावून “इम्लाचा

मुलगा मीखाया याला लगेच घेऊन यायला सांिगतले.”
9 इस्राएलचा राजा अहाब आिण यहूदाचा राजा यहोशाफाट राजवस्त्रे

पिरधान करुन शोमरोन नगराच्या वेशीजवळच्या खळ्यात आपापल्या
िंसहासनांवर िवराजमान झाले होते. त्यांच्यासमोर ते चारशे संदेष्टे
भिवष्यकथन करत होते. 10 कनानचा मुलगा िसदकीया याने लोखडंाची
िंशगे करुन आणली होती. तो म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो ‘अरामी
लोकांना या िंशगांच्या सहाय्याने तुम्ही नेस्तनाबृत कराल.’” 11 इतर
सवर् संदेष्ट्यांनीही तेच सांिगतले. ते म्हणाले, “रामोथ-िगलाद वर चालून
जा. तुम्ही िवजयी व्हाल. परमेश्वर तुझ्या हातून म्हणजे राजाच्या हातून
अराम्यांचा पराभव करील.”

12 मीखायला आणायला गेलेला िनरोप्या त्याला म्हणाला, “मीखाया,
ऐक सगळ्या संदेष्ट्यांचे म्हणणे एकच आहे. राजाची सरशी होईल असे
ते म्हणतात. तेव्हा तूही तसेच म्हणावेस. तू ही चांगले उद्गार काढ.”

13 पण मीखाया म्हणाला, “परमेश्वराची शपथ तो वदवेल तसेच मी
बोलणार.”

2 इितहास 16:6 284 2 इितहास 18:13
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14 मीखाया मग अहाब राजाकडे आला. राजा त्याला म्हणाला,
“मीखाया, आम्ही रामोथ-िगलादवर स्वारी करावी की नाही?”
मीखाया म्हणाला, “खशुाल चढाई करा. परमेश्वर तुमच्या हातून त्यांचा

पराभव करवेल.”
15 राजा अहाब मीखायला म्हणाला, “परमेश्वराचे नाव उच्चारुन सत्य

तेच सांग असे मी िकतीदा तुला िनक्षून सांिगतले!”
16 यावर मीखाया राजाला म्हणाला, “मेंढपाळािवना मेंढर ेअसावीत

तसे मी इस्राएल लोकांना डोंगरांवर िवखरुलेले पािहले. परमेश्वर म्हणाला,
‘यांना कोणी शास्ता नाही. ही आपापल्या घरी सुखरुप जावोत.’”

17 इस्राएलचा राजा अहाब यहोशाफाटला म्हणाला, “मीखाया मला
कधीच परमेश्वराचा शुभसंदेश देत नाही. तो नेहमी प्रितकूलच बोलतो
असे मी तुला म्हणालोच होतो.”

18 मीखाया म्हणाला, “परमेश्वराचा संदेश काय आहे तो ऐका
परमेश्वराला मी आपल्या िंसहासनावर बसलेले पािहले. स्वगार्तील सवर्
सेना त्याच्या भोवताली उभी होती. 19 परमेश्वर म्हणाला, ‘इस्राएलचा
राजा अहाब याला रामोथ-िगलादावर हल्ला करायला कोण बर ेयकु्तीने
प्रवृत्त करील? म्हणजे अहाबचा ितथेच शेवट होईल.’ परमेश्वराभोवती
उभ्या असलेल्या अनेक जणांनी अनेकिवध गोष्टी सुचवल्या. 20 मग एक
आत्मापुढे आला आिण परमेश्वरासमोर उभा राहून म्हणाला, ‘मी अहाबला
फशी पाडतो.’ परमेश्वराने त्या आत्म्याला िवचारले, ‘कसे बर?े’ 21 तेव्हा
तो म्हणाला, ‘अहाबच्या संदेष्ट्यांच्या तोंडून असत्य वदवणारा आत्मा
असे मी रुप घेईन.’ तेव्हा परमेश्वर त्याला म्हणाला, ‘तू अहाबला मोहात
पाडू शकशील. चल, जा आपल्या कामिगरीवर.’

22 “अहाब, आता तूच पाहा. परमेश्वराने तुझ्या संदेष्ट्यांच्या तोंडी
असत्य बोलणाऱ्या आत्म्याचा संचार केला आहे. तुझ्यावर अिरष्ट येणार
असे परमेश्वराने बोलून दाखवले आहे.”

23 तेवढ्यात िसद्कीयाने पुढे होऊन मीखायाच्या थोबाडीत मारले.
िसद्कीया हा कनानचा मुलगा. तो म्हणाला, “मीखाया, मला सोडून
परमेश्वराचा आत्मा तुझ्याशी बोलायला गेला तो कोणत्या िदशेने?”

24 मीखाया म्हणाला, “िसद्कीया, घराच्या अगदी आतल्या खोलीत
तू लपायला पळ काढशील तेव्हा तुला ते कळेल.”

25 राजा अहाब म्हणाला, “मीखायाला नगराचा सुभेदार आमोन आिण
राजपुत्र योवाश यांच्याकडे घेऊन जा 26 आमोन आिण योवाश यांना
म्हणावे, ‘राजाचे म्हणणे असे: मीखायाला कैदेत टाका. मी यधु्दावरुन
परतेपयर्ंत त्याला भाकर आिण पाणी याखेरीज काहीही खायला-प्यायला
देऊ नका.’”

27 मीखाया म्हणाला, “अहाब तू लढाईनतंर सुखरुप परत आलास
तर परमेश्वर माझ्यामाफर् त बोललेला नाही असे खशुाल समज. लोकहो,
माझे हे शब्द लक्षात ठेवा.”

रामोथरामोथ-िगलादिगलाद ययेेथथेे अहाबचअहाबचेे मरणमरण

28 इस्राएलचा राजा अहाब आिण यहूदाचा राजा यहोशाफाट यांनी
रामोथ-िगलादवर हल्ला चढवला. 29 राजा अहाब यहोशाफाटला
म्हणाला, “यधु्दात मी वेषांतर करतो. तू मात्र राजवस्त्रेच घाल.” आिण
त्याप्रमाणे राजा अहाबने वेषांतर केले आिण दोनही राजे लढाईला
िभडले.

30 अरामच्या राजाने आपल्या रथांवरच्यासरदारांना आज्ञा केली
होती की, “इस्राएलचा राजा अहाब याच्यावरच फक्त हल्ला करा. बाकी
लहान थोर कोणाशीही लढू नका.” 31 त्या सरदारांनी यहोशाफाटला
पािहले तेव्हा त्यांना वाटले, “हाच अहाब इस्राएलचा राजा.” म्हणून
त्यांनी यहोशाफाटकडे मोहरा वळवला. पण यहोशाफाट मोठ्याने
ओरडला आिण परमेश्वर त्याच्या मदतीला आला. त्याने त्या सरदारांना
यहोशाफाटापासून दरू वळवले. 32 हा इस्राएलचा राजा नाही असे
सरदारांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्याचा पाठलाग सोडून िदला.

33 पण कोण्याएका सिैनकाने सहज म्हणून, लक्ष्य िनिश्चत न करता,
धनुष्यातून एक बाण सोडला आिण तो नेमका िचलखताच्या सांध्यातून
अहाबच्या शरीरात रुतला. अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “मागे
वळ आिण मला यधु्द भूमीतून बाहेर काढ. मी जखमी झालो आहे.”

34 त्यािदवशी घनघोर यधु्द झाले. अराम्यांकडे तोंड करुन अहाब
आपल्या रथात संध्याकाळपयर्ंत टेकून बसला. संध्याकाळी त्याचे
प्राणोत्क्रमण झाले.

यहूदाचा राजा यहोशाफाट यरुशलेममध्ये आपल्या घरी
सुखरुप परतला. 2 हनानीचा मुलगा येहू हा द्रष्टा होता. तो
यहोशाफाटला सामोरा गेला. येहू यहोशाफाटला म्हणाला,

“दषु्टांच्या मदतीला तू का गेलास? परमेश्वराचा द्वेष करणाऱ्यांबद्दल तुला
आपुलकी का वाटावी? म्हणूनच परमेश्वराचा तुझ्यावर कोप झाला आहे.
3 पण तू काही चांगल्या गोष्टीही केल्या आहेस. या देशातून तू अशेराचे
खांब हटवलेस आिण परमेश्वराला अनुसरायचे तू मनःपूवर्क ठरवले
आहेस.”

यहोशाफाटयहोशाफाट न्यायाधीशांचीन्यायाधीशांची ननेेमणमणूूकक करतोकरतो

4 यहोशाफाट यरुशलेममध्ये राहात असे, त्याने पुन्हा एकदा बरै-
शेब्यापासून एफ्राइमच्या डोंगराळ प्रदेशापयर्ंत िफरुन लोकांच्या भेटी
घेतल्या. त्याने लोकांना पुन्हा एकदा त्यांच्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर
याच्याकडे वळवले. 5 तसेच त्याने यहूदामध्ये आिण यहूदाच्या प्रत्येक
तटबदंीच्या नगरांत न्यायाधीश नेमले. 6 यहोशाफाटने या न्यायाधीशांना
सांिगतले, “तुम्ही जे करायचे ते िवचारपूवर्क करा. कारण लोकांसाठी
नव्हे तर परमेश्वरासाठी तुम्ही न्याय करत आहात. तुमच्या िनणर्याला
त्याची साथ असेल. 7 तुम्ही सवार्ंनी परमेश्वराचे भय बाळगावे. तुम्ही जे
काही कराल ते सांभाळून काळजीपूवर्क करा कारण आपला परमेश्वर देव
न्यायी आहे. लोकांच्या बाबतीत तो पक्षपाती नाही. आिण लाच घेऊन
न्याय िफरवणे हे ही त्याच्या नीतीत बसत नाही.”

8 यानतंर यहोशाफाटाने यरुशलेममध्ये काही परमेश्वराचे लेवी,
याजक तसेच इस्राएल घराण्यांतील विडलधारी मडंळी यांना न्यायाधीश
म्हणून नेमले. परमेश्वराच्या िनयमांना अनुसरुन त्यांनी यरुशलेममधल्या
रिहवाश्यांच्या वादांचा िनकाल लावायचा होता. 9 यहोशाफाटने त्यांना
आज्ञापूवर्क सांिगतले की, “परमेश्वराचे भय धरुन िवश्वसनीय िरतीने
आिण मनःपूवर्क ही सेवा करा. 10 वध, कायदा, िनयम, आज्ञा, िंकवा
एखादा न्याय यासंबधंी तुमच्याकडे वाद येतील. हे वाद नगरात राहणाऱ्या
तुमच्या बांधवांकडूनच उपिस्थत केले जातील. अशा सवर् बाबतीत
प्रत्येक वेळी लोकांना सांगा की त्यांनी परमेश्वरािवरुध्द पाप करु नये. हे
तुम्ही िनष्ठेने पार पाडले नाहीत तर तुमच्यावर आिण या तुमच्या
भाऊबदंांवर परमेश्वराचा कोप ओढवेल. एवढे करा म्हणजे तुमच्या मनात
अपराधभाव राहणार नाही.

11 “अमऱ्या हा मुख्य याजक आहे. परमेश्वराच्या बाबतीतल्या सवर्
गोष्टींमध्ये त्याचे वचर्स्व राहील आिण इश्माएलचा मुलगा जबद्या,
राजाच्या बाबतीतल्या सवर् गोष्टीिवषयी मुखत्यार म्हणून नेमलेला आहे.
जबद्या हा यहूदा वंशाचा अिधकारी आहे. लेवी हे लेखिनक कारभारी
म्हणून तुमच्या िदमतीला आहेत. जे जे कराल ते धयैार्ने करा. उिचत तेच
करणाऱ्यांना परमेश्वराची साथ असो.”

यहोशाफाटवरयहोशाफाटवर ययुधु्दाचाध्दाचा प्रसप्रसंगंग

यानतंर मवाबी, अम्मोनी आिण काही मऊनीलोक यधु्दाच्या
हेतूने यहोशाफाटवर चालून आले. 2 काही लोकांनी येऊन
यहोशाफाटला खबर िदली की, “मृतसमुद्राच्या पलीकडून

अराम देशाकडून मोठी सेना तुमच्यावर चाल करुन येत आहे. ती
हससोन-तामार!” (म्हणजेच एन-गेदी येथे येऊन ठेपली सुध्दा.) 3

यहोशाफाट घाबरला आिण त्याने याबाबतीत परमेश्वराला काय करावे
िवचारायचे ठरवले. त्याने यहूदामध्ये सवार्ंसाठी उपवासाची घोषणा
केली. 4 तेव्हा यहूदातून, यहूदाच्या सवर् नगरांमधून लोक यहूदाच्या
साहाय्याची परमेश्वराकडे याचना करायला जमले. 5 यहोशाफाट
परमेश्वराच्या मिंदरात नवीन अगंणासमोर होता. यहूदा आिण
यरुशलेमच्या लोकांमध्ये तो उभा रािहला. 6 तो म्हणाला,
“आमच्या पूवर्जांच्या परमेश्वर देवा, स्वगार्तील परमेश्वर तूच आहेस. सवर्
राष्ट्र ांमधल्या सवर् राज्यांचा तूच शास्ता आहेस. सगळे सामथ्यर् आिण
सत्ता तुझ्या ठायी आहे. कोणीही तुझ्यािवरुध्द जाऊ शकत नाही. 7

तूच आमचा परमेश्वर आहेस या प्रदेशातील रिहवाश्यांना तू हाकलून
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लावलेस. तुझ्या या इस्राएलांदेखतच तू हे केलेस. तुझा िमत्र अब्राहाम
याच्या वंशजांना तू ही भूमी कायमची बहाल केलीस. 8 अब्राहामाचे
वंशज या प्रदेशात रािहले आिण तुझ्या नावाखातर त्यांनी मिंदर बांधले.
9 ते म्हणाले, ‘तलवार, शासन, रोगराई िंकवा दषु्काळ यांच्यारुपाने
आमच्यावर अिरष्ट कोसळले असता आम्ही या मिंदरासमोर, आिण
तुझ्यापुढे उभे राहू. या मिंदराला तुझे नाव िदले आहे. संकटाच्या वेळी
आम्ही तुझा मोठ्याने धावा करु. आमची हाक ऐकून तू आम्हाला
सोडव.’
10 “पण यावेळी अम्मोन, मवाब आिण सेइर पवर्त या भागातले हे लोक
आहेत. इस्राएल लोक िमसरहून आले तेव्हा इस्राएल लोकांना तू त्यांच्या
प्रदेशात प्रवेश करु िदला नाहीस. त्यामुळे इस्राएल लोकांनी ितकडे पाठ
िफरवली आिण त्यांचे उच्चाटन केले नाही. 11 पण तेव्हाच त्यांचा
नायनाट न केल्याचे हे काय फळ िमळाले पाहा, ते आम्हाला आमच्या
प्रदेशातून हुसकावून लावायला िनघाले आहेत. हा प्रदेश तू आम्हाला
बहाल केला आहेस. 12 देवा, या लोकांना चांगले शासन कर.
आमच्यावर चाल करुन येणाऱ्या या भल्या थोरल्या सेनेला तोंड द्यायचे
सामथ्यर् आमच्यात नाही. आम्हाला काही सुचेनासे झाले आहे. म्हणून
आम्ही मदतीसाठी तुझ्याकडे आलो आहोत.”

13 यहूदातील सवर् मडंळी आपल्या बायका आिण तान्ह्या मुलांसकट
सवर् मुलाबाळांना घेऊन परमेश्वरासमोर उभी होती. 14 तेव्हा यहजीएल
याच्यात परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला. यहजीएल हा जखऱ्याचा
मुलगा. जखऱ्या बनायाचा मुलगा. बनाया यईएलचा मुलगा. आिण यईएल
मत्तन्याचा मुलगा. यहजीएल लेवी असून आसाफच्या वंशातला होता. या
सभेत 15 यहजीएल म्हणाला, “राजा यहोशाफाट, तसेच यहूदा आिण
यरुशलेममधील रिहवाश्यांनो, मी काय म्हणतो ते ऐका. परमेश्वराचा
संदेश असा आहे. ‘एवढी मोठी सेना पाहून घाबरुन जाऊ नका िंकवा
काळजी करु नका. हे यधु्द तुमचे नव्हे तर परमेश्वराचे यधु्द आहे. 16

उद्या त्यांचा सामना करायला जा आिण लढा. ते सीसच्या िंखडीतून वर
येत आहेत. दरीच्या टोकाला यरुएल वाळवंटाच्या दसुऱ्या बाजूला तुमची
त्यांच्याशी गाठ पडेल. 17 तुम्हाला या लढाईत लढावे असे लागणारच
नाही. आपल्या जागी ठाम उभे राहा. परमेश्वराने तुमचे रक्षण केलेले
तुम्हाला आढळून येईल. यहूदा आिण यरुशलेम लोक हो, िभऊ नका,
िंचता करु नका. परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे. तेव्हा उद्या त्यांच्यावर
चालून जा.’”

18 यहोशाफाटने मस्तक भूमीपयर्ंत लववले. यहूदा आिण
यरुशलेममधील सवर् लोक यांनी परमेश्वरापुढे दडंवत घातले. त्या सवार्ंनी
परमेश्वराची आराधना केली. 19 कहाथ आिण कोरह या घराण्यांतील
लेवी इस्राएलच्या परमेश्वर देवाची भजने म्हणण्यास उभे रािहले. उच्च
स्वरात त्यांनी परमेश्वराची भजने म्हटली.

20 यहोशाफाटचे सनै्य भल्यासकाळी तकोवाच्या वाळवंटात गेले. ते
िनघत असताना यहोशाफाट समोर उभा राहून त्यांना म्हणाला, “यहूदा
आिण यरुशलेम नगरांमधील लोकहो, ऐका. आपल्या परमेश्वर देवावर
श्रध्दा ठेवा आिण खबंीरपणे उभे राहा. परमेश्वराच्या संदेष्ट्यांवर िवश्वास
ठेवा. जय तुमचाच आहे.”

21 यहोशाफाटने लोकांना प्रोत्साहन िदले व सुचना िदल्या.परमेश्वराचे
स्तवन करणारी माणसे त्याने िनवडली. परमेश्वर पिवत्र आिण
कल्याणकारी आहे म्हणून त्याचे स्तवन करण्यासाठी त्याने या गायकांना
नेमले. त्यांनी सनै्यासमोर उभे राहून स्तुितगीते म्हटली. ते म्हणाले,
“परमेश्वराचे स्तवन करा
कारण त्याची प्रीित सवर्काळ आहे.”

22 लोकांनी देवाची स्तुितगीते म्हणण्यास सुरुवात केल्याबरोबर
परमेश्वराने चाल करुन आलेल्या अम्मोनी, मवाबी आिण सेइर पवर्तांतील
लोकांशी गिनमी काव्याने लढणारी फौज मोक्याच्या जागी बसवली. 23

अम्मोनी आिण मवाबी लोक सेइर पवर्तातल्या लोकांशी लढू लागले.
अम्मोन्यांनी आिण मवाब्यांनी त्यांचा पुरता संहार केला. सेइरातल्या
लोकांचा बीमोड केल्यानतंर त्यांनी एकमेकांचा नाश केला.

24 यहूदा लोक वाळवंटातील टेहळणीच्या बुरुजापाशी आले. शत्रूचे
िवशाल सनै्य कुठे िदसते का हे ते पाहू लागले पण त्यांना फक्त जिमनीवर
िवखरुलेले मृतदेह तेवढे िदसले. कोणीही िजवंत रािहला नव्हता. 25

यहोशाफाट आिण त्याचे सनै्य लुटीसाठी मृतदेहांपाशी आले. त्यात

त्यांना खूप गुरढेोर,े धन, कपडेलत्ता आिण मौल्यवान वस्तू िमळाल्या.
त्या त्यांनी स्वतःला घेतल्या. लूट एवढी होती की ती यहोशाफाट आिण
त्याचे लोक यांना नेता येईना. ती प्रेतांमधून काढून न्यायला त्यांना तीन
िदवस लागले. 26 चौथ्या िदवशी यहोशाफाट आिण त्याचे सनै्य
बराखच्या खोऱ्यात जमले. यािठकाणी त्यांनी परमेश्वराला, धन्यवाद
िदले. म्हणून आजही या खोऱ्याचे नाव “आशीवार्दाचे खोर”े असे आहे.

27 मग यहोशाफाटने समस्त यहूदा आिण यरुशलेम लोकांना
यरुशलेम येथे माघार ेनेले. परमेश्वराने त्यांच्या शत्रूंचा पाडाव केल्यामुळे
त्यांच्यात आनदंीआनदं पसरला होता. 28 यरुशलेमला येऊन ते
सतारी, वीणा व कणेर् घेऊन परमेश्वराच्या मिंदरात गेले.

29 परमेश्वराने इस्राएलच्या शत्रु सनै्याशी लढा िदला हे ऐकून सवर्
देशांमधल्या सवर् राज्यांमध्ये परमेश्वरािवषयी धाक िनमार्ण झाला. 30

त्यामुळे यहोशाफाटच्या राज्यात शांतता नांदली. देवाने यहोशाफाटला
सवर् बाजंूनी स्वास्थ्य िदले.

यहोशाफाटच्यायहोशाफाटच्या कारकीदीर्चाकारकीदीर्चा अस्तअस्त

31 यहोशाफाटने यहूदा देशावर राज्य केले.तो राज्यावर आला तेव्हा
तो पस्तीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर पचंवीस वषेर् राज्य केले.
यहोशाफाटच्या आईचे नाव अजूबा ही िशल्हीची मुलगी. 32 आपले
विडल आसा यांच्याप्रमाणेच यहोशाफाट योग्य मागार्ने वागला.त्याने तो
मागर् सोडला नाही. परमेश्वराच्या दृष्टीने भले तेच यहोशाफाटने केले. 33

पण उच्चस्थाने काढण्यात आली नव्हती. लोकांनीही आपले मन आपल्या
पूवर्जांच्या परमेश्वराकडे वळवले नव्हते.

34 हनानीचा पुत्र येहू याच्या बखरीमध्ये यहोशाफाटच्या बाकीच्या
कृत्यांची साद्यंत नोंद आहे. इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथातही
या गोष्टींचा समावेश करुन त्यांची नोंद केली आहे.

35 इस्राएलचा राजा अहज्या याच्याशी पुढे यहूदाचा राजा यहोशाफाट
याने करार केला. यहोशाफाट ने हे वाईट केले. 36 ताशीर्श नगराला
जायच्या गलबतांबद्दल हा करार होता. एसयोन-गेबर येथे त्यांनी या
गलबतांची बांधणी केली. 37 पुढे अिलयेजर ने यहोशाफाट िवरुध्द
भिवष्य सांिगतले. मारशेा नगरातला दोदावाहू याचा अिलयेजर हा मुलगा.
तो म्हणाला, “यहोशाफाट, तू अहज्याशी हातिमळवणी केलीस म्हणून
परमेश्वर तुझ्या कामांचा िवध्वंस करील.” आिण जहाजे फुटली. त्यामुळे
यहोशाफाट आिण अहज्या यांना ती ताशीर्शला पाठवता आली नाहीत.

पुढे यहोशाफाट वारला. त्याचे त्याच्या पूवर्जांजवळ दफन
केले. दावीद नगरात त्याला पुरले. यहोशाफाटच्या जागी
त्याचा मुलगा यहोराम गादीवर बसला. 2 अजऱ्या, यहीएल,

अजऱ्या, मीखाएल व शफट्या हे यहोरामचे भाऊ, व यहोशाफाटचे
मुलगे. यहोशाफाट हा यहूदाचा राजा होता. 3 यहोशाफाटने आपल्या
मुलांना यहूदातील तटबदंीच्या नगरांखेरीज सोन्या-रुप्याच्या आिण अन्य
िंकमती वस्तू भेटीदाखल िदल्या. यहोराम मात्र ज्येष्ठ पुत्र असल्यामुळे
त्याला त्याने राज्य िदले.
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4 यहोराम आपल्या विडलांच्या जागी गादीवर आला आिण सत्ताधीश
बनला. त्याने आपल्या सवर् भावांचा तसेच इस्राएलमधील काही
विडलधाऱ्यांचा तलवारीने वध केला. 5 वयाच्या बित्तसाव्या वषीर् सत्तेवर
येऊन यहोरामने यरुशलेममध्ये आठ वषेर् राज्य केले. 6 अहाबच्या
घराण्याप्रमाणे, इस्राएलच्या राजांच्या राहणीला अनुसरुनच याचे वागणे
होते. कारण अहाबाच्या मुलीशी यहोरामने लग्न केले होते. परमेश्वराच्या
दृष्टीने वाईट अशा गोष्टी त्याने केल्या. 7 पण परमेश्वराने दावीदाला वचन
िदलेले असल्यामुळे परमेश्वर दावीदाच्या घराण्याचे उच्चाटन करु शकत
नव्हता. दावीदाच्या वंशाचा िदवा सतत तेवत राहील असा परमेश्वराने
दावीदाशी करार केला होता.

8 यहोरामच्या कारकीदीर्त अदोमने यहूदाच्या सत्तेिवरुध्द बडं
पुकारले. अदोमच्या लोकांनी स्वतः आपला राजा िनवडला. 9 तेव्हा
आपले सवर् सेनापती आिण रथ यांच्यासह यहोराम अदोमवर चाल करुन
गेला. अदोमी सनै्याने त्यांना वेढा घातला. पण यहोरामने रात्रीची वेळ
साधून त्यांच्यावर प्रितहल्ला केला. 10 तेव्हा पासून आजतागायत
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अदोमची यहूदाशी बडंखोरी चालू रािहली आहे. िलब्ना नगरातील
लोकांनीही यहोरामची सत्ता झुगारली. यहोरामने आपल्या पूवर्जांचा देव
परमेश्वर याचा त्याग केल्यामुळे असे झाले. 11 यहोरामने यहूदातील
पहाडांवर प्राथर्नेसाठी उच्चस्थाने बांधली. असे करण्याने, परमेश्वराला
लोकांनी जसे वागावे असे वाटत होते त्यात खडं पडला. यहोरामने यहूदा
लोकांना परमेश्वरापासून दरू नेले.

12 एलीया या संदेष्ट्याकडून यहोरामला असा संदेश आला:
“परमेश्वरा देवाने असे सांिगतले आहे. तुझे पूवर्ज दावीद यांचा हा परमेश्वर
आहे, परमेश्वर म्हणतो, ‘यहोराम, तुझे आचरण आपले वडील यहोशाफाट
यांच्या सारखे नाही. यहूदाचा राजा आसा याच्यासारखे तुझे वतर्न नाही.
13 उलट तू इस्राएलच्या राजांचा िकत्ता िगरवला आहेस. यहूदा आिण
यरुशलेममधील लोकांना तू परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द वागायला लावले
आहेस. अहाब आिण त्याचे घराणे यांनी हेच केले. ते परमेश्वराशी एकिनष्ठ
रािहले नाहीत. तू स्वतःच्या भावांची हत्या केलीस. ते तुझ्यापेक्षा
वतर्णकुीने चांगले होते. 14 तेव्हा परमेश्वर आता तुझ्या लोकांना जबर
शासन करणार आहे.तुझी मुले,बायका,मालमत्ता? यांना परमेश्वर िशक्षा
करणार आहे. 15 तुला आतड्यांचा भयकंर आजार होईल आिण तो
िदवसे िदवस बळावेल. त्यात तुझी आतडी बाहेर पडतील.’”

16 कूशी लोकांच्या शेजारचे अरब आिण पिलष्टी लोक यांना
परमेश्वराने यहोरामिवरुध्द भडकावले. 17 या लोकांनी यहूदावर स्वारी
केली आिण त्यांनी राजाच्या महालातली सगळी धनदौलत लुटून नेली.
यहोरामच्या बायकामुलांनाही त्यांनी पळवले. फक्त यहोआहाज हा
सगळ्यात धाकटा मुलगा तेवढा बचावला.

18 या सगळ्या घडामोडींनतंर परमेश्वराने यहोरामला आतड्यांच्या
असाध्य अशा रोगाने आजारी केले. 19 त्या आजारात दोन वषार्ंनी
त्याची आतडी बाहेर आली. असह्य वेदना होऊन तो मरण पावला.
लोकांनी त्याच्या विडलांच्या सन्मानाथर् जसा मोठा अग्नी पेटवला होता
तसा यहोरामच्या सन्मानाथर् पेटवला नाही. 20 यहोराम सत्तेवर आला
तेव्हा बत्तीस वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेममध्ये आठ वषेर् राज्य केले.
त्याच्या मृत्यूचे कोणालाही द:ुख झाले नाही. लोकांनी दावीदनगरातच
त्याचे दफन केले, पण राजासाठी असलेल्या कबरीत नव्हे.
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यहोरामच्या जागी यरुशलेमच्या लोकांनी यहोरामचा सवार्ंत
धाकटा मुलगा अहज्या याला राजा केले. यहोरामच्या
छावणीवर हल्ला करायला आलेल्या अरबांबरोबर जे लोक

आले होते त्यांनी यहोरामच्या इतर सवर् थोरल्या मुलांना मारुन
टाकल्यामुळे यहूदात अहज्या राज्य करु लागला. 2 त्यावेळी तो बावीस
वषार्ंचा होता. त्याने यरुशलेमवर एक वषर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
अथल्या. ितच्या विडलांचे नाव अम्री. 3 अहज्याची वागणूकही
अहाबच्या घराण्याप्रमाणेच होती. कारण अहज्याच्या आईने त्याला
दरुाचरण करण्यास प्रवृत्त केले. 4 अहाबच्या कुटंुिबयांनी केले तसेच,
परमेश्वराला मान्य नसलेले पापाचरण अहज्याने केले. अहज्याच्या
विडलांच्या मृत्यूनतंर अहाबच्या घराण्याने त्याला सल्ला द्यायला सुरुवात
केली. त्यांचे हे सल्ले अहज्याच्या भल्याचे नव्हते. बदसल्ल्यामुळेच त्याचा
मृत्यू ओढवला. 5 अहाब कुटंुबाच्या मसलतीनुसार अहज्या राजा
योरामच्या बरोबर अरामचा राजा हजाएल याच्याशी लढण्यास रामोथ-
िगलाद येथे गेला. योराम हा इस्राएलचा राजा अहाब याचा मुलगा. योराम
या लढाईत अराम्यांकडून जायबदंी झाला. 6 तेव्हा तो दखुण्याला उतार
पडावा यासाठी इज्रेल येथे परतला. रामोथ येथे अरामचा राजा हजाएल
याच्याशी लढताना तो घायाळ झाला होता. योरामला भेटायला म्हणून
अहज्या इज्रेल येथे गेला. यहूदाचा राजा यहोराम याचा अहज्या हा
मुलगा. योरामच्या विडलांचे नाव अहाब. दखुापतीमुळे तो इज्रेला आला
होता.

7 अहज्या (िंकवा यहोआहाज) योरामला भेटायला आलेला असतांना
परमेश्वराने अहज्याला मृत्यमुुखी धाडले. त्याचे असे झाले की
आल्याबरोबर अहज्या योरामबरोबर िनमशीचा मुलगा येहू याला
भेटायला गेला. अहाबच्या घराण्याच्या नाशासाठी परमेश्वराने येहूची
योजना केली होती. 8 अहाबच्या घराण्याला शासन करीत असता

येहूला यहूदाचे सरदार आिण अहज्याच्या सेवेत असलेले अहज्याचे
आप्त आढळले. त्या सरदारांना आिण आप्तांना येहूने ठार केले. 9

यानतंर येहूने अहज्याचा शोध घेतला. येहूच्या माणसांनी त्याला तो
शोमरोनमध्ये लपण्याच्या प्रयत्नात असताना पकडले. अहज्याला त्यांनी
येहूसमोर हजर केले, नतंर त्यांनी त्याला ठार केले आिण त्यांनी त्याचे
दफन केले. ते म्हणाले, “अहज्या हा यहोशाफाटचा वारस. यहोशाफाट
िजवाभावाने परमेश्वराला शरण गेला होता.” यहूदाचे राज्य
सांभाळण्याइतके अहज्याचे घराणे समथर् रािहले नव्हते.

राणीराणी अथल्याअथल्या

10 अथल्या ही अहज्याची आई. ितने आपला मुलगा मरण पावला
आहे हे पािहल्यावर यहूदाच्या सवर् राजवंशाचा संहार केला. 11 पण
यहोशबाथ िहने अहज्याचा मुलगा योवाश याला लपवले. योवाश आिण
त्याची दाई यांना ितने आतल्या शयनगृहात ठेवले. यहोशबाथ ही राजा
यहोरामची मुलगी आिण यहोयादा या याजकाची पत्नी. अहज्या ितचा
भाऊ यहोशबाथने योवाशला लपवल्यामुळे अथल्या त्याला मारु शकली
नाही. 12 परमेश्वराच्या मिंदरात त्याला याजकांच्या सहवासात सहा वषेर्
लपवून ठेवले होते. या काळात अथल्याने राणी म्हणून अमंल चालवला.

ससंदंदेेष्टाष्टा यहोयादायहोयादा आिणआिण राजाराजा योवाशयोवाश

यहोयादाने सहा वषार्ंनतंर आपले सामथ्यर् दाखवले. त्याने
यरोहामचा मुलगा अजऱ्या यहोहानानचा मुलगा इश्माएल,
ओबेदचा मुलगा अजऱ्या, अदायाचा मुलगा मासेया आिण

िजक्रीचा मुलगा अलीशाफाट या मुख्य अिधकाऱ्यांशी करार केला. 2

त्यांनी यहूदाभर िफरुन यहूदात िवखरुलेल्या लेवींना आिण इस्राएलच्या
कुलप्रमुखांना एकत्र आणले. मग ते सवर् यरुशलेम येथे गेले. 3 तेथे
देवाच्या मिंदरात सवर् समुदायाने राजाशी करार केला.
यहोयादा या लोकांना म्हणाला, “परमेश्वर दावीदाच्या संततीिवषयी जे

बोलला आहे त्याला अनुसरुन राजाचा मुलगा गादीवर येईल. 4 आता
तुम्ही करायचे ते असे: तुमच्यापकैी जे एक तृतीयांश याजक आिण लेवी
शब्बाथच्या िदवशी कामाला येतात त्यांनी मिंदरावर पहारा करावा. 5

एकतृतीयांश लोकांनी राजमहालावर पहारा करावा, आिण उरलेल्या
एकतृतीयांश लोकांनी वेशीपाशी असावे. यांच्याखेरीज बाकी सवर्
लोकांनी परमेश्वराच्या मिंदराच्या आवारात राहावे. 6 कोणालाही
परमेश्वराच्या मिंदरात येऊ देऊ नये. सेवा करणार ेयाजक आिण लेवी
यांनाच काय ते परमेश्वराच्या मिंदराच्या आत येता येईल कारण ते
शुिचभर् ूत असतात. पण इतरांनी परमेश्वराने नेमून िदलेली आपापली कामे
करायची आहेत. 7 लेवींनी राजाच्या िनकट राहायचे. प्रत्येकाजवळ
आपली तलवार सज्ज असावी. कोणी मिंदरात घुसण्याचा प्रयत्न केल्यास
त्याला ठार करावे. सवार्ंनी राजाची सावलीसारखी सोबत करावी.”

8 लेवी आिण यहूदा या सवर् लोकांनी यहोयादा या याजकाने ज्या
आज्ञा केल्या त्या सवार्ंचे पालन केले. यहोयादाने याजकांपकैी कोणाचीही
गय केली नाही. त्यामुळे शब्बाथच्या िदवशी आळीपाळीने आत येणाऱ्या
व कामावरुन बाहेर जाणाऱ्या सवार्ची व्यवस्था केली. 9 दावीद राजाचे
भाले, छोट्या ढाली आिण मोठ्या ढाली ही शस्त्रे देवाच्या मिंदरामध्ये
ठेवलेली होती. यहोयादा याजकाने शभंर सिैनकांच्या तुकड्यांच्या
प्रमुखांना त्या िदल्या. 10 आिण त्यांनी कुठे, कसे उभे राहायचे ते
सांिगतले. प्रत्येकाजवळ आपापले शस्त्र होते. मिंदराच्या थेट उजव्या
कोपऱ्यापासून डाव्या बाजूपयर्ंत ही शस्त्रधारी माणसे उभी रािहली. वेदी,
मिंदर आिण राजा यांच्याजवळ ती उभी होतीच. 11 मग त्यांनी
राजपुत्राला बाहेर आणले आिण त्याच्या मस्तकावर मुगुट चढवला.
त्याच्या हाती आज्ञापट िदला. योवाशला त्यांनी राजा केले. यहोयादा
आिण त्याची मुले यांनी त्याला अिभषेक केला. “राजा िचराय ुहोवो” असे
ते सवर्जण म्हणाले.

12 मिंदराकडे लगबगीने जाणाऱ्या लोकांचा गलका आिण राजाचा
जयजयकार अथल्याने ऐकला. तेव्हा ती मिंदरात लोकांकडे आली. 13

पाहते तो ितला राजा िदसला. प्रवेशद्वाराशी तो राजस्तभंाजवळ उभा
होता. कणेर् वाजवणार ेकारभारी आिण लोक राजा जवळ उभे होते.
देशभरचे लोक कणेर् वाजवून आनदं व्यक्त करत होते. गाणार ेवाद्ये

2 इितहास 21:11 287 2 इितहास 23:13
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वाजवत होते आिण त्यांनी म्हटलेल्या स्तवनगीतापाठोपाठ लोक म्हणत
होते. तेव्हा आपली तीव्र नापसंती दाखवण्यासाठी अथल्याने आपले
कपडे फाडले आिण “िफतुरी, िफतुरी” असे ती ओरडली.

14 याजक यहोयादा याने सेनापतींना पुढे आणले. त्यांना तो म्हणाला,
“ितला सनै्याच्या रांगांमधून बाहेर काढा. ितच्या मागे जो जाईल त्याला
तलवारीने मारुन टाका.” मग याजकाने सनै्याला आज्ञा िदली,
“परमेश्वराच्या मिंदरात अथल्याचा वध करु नका.” 15 राजमहालाच्या
घोडावेशीजवळ अथल्या पोचताच सिैनकांनी ितला पकडले आिण
त्यािठकाणी ितला िजवे मारले.

16 यहोयादाने मग सवर् लोक आिण राजा यांच्याबरोबर एक करार
केला. आपण सवर् परमेश्वराचे लोक आहोत असा तो करार होता. 17 मग
सवर्जण बआल देवतेच्या मिंदरात गेले आिण त्या मूतीर्ची त्यांनी नासधूस
केली. ितथल्या इतर मूतीर् आिण वेदीदेखील मोडून तोडून टाकल्या.
बआलच्या वेदीपुढेच त्यांनी बआलचा याजक मत्तान याला ठार केले.

18 यहोयादाने मग परमेश्वराच्या मिंदरातील याजकांची नेमणूक केली.
हे याजक लेवी होते आिण दावीदाने त्यांना मिंदराचे मुखत्यारपद िदले
होते. मोशेच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे परमेश्वराला होमबली अपर्ण करणे, हे
त्यांचे काम होते. दावीदाच्या आजे्ञनुसार आनदंाने गायन करत त्यांनी
होमबली अपर्ण केले 19 सवार्थार्ने शुध्द-शुिचभर् ूत होऊनच मिंदरात यावे,
तसे नसणाऱ्याना अडवले जावे म्हणून यहोयादाने परमेश्वराच्या
मिंदराच्या प्रवेशद्वाराशीच द्वारपाल नेमले.

20 सवर् सनै्यािधकारी, लोकनायक, सरदार आिण सवर् प्रजा यांना
यहोयादाने आपल्याबरोबर घेतले. मग त्याने राजाला परमेश्वराच्या
मिंदराबाहेर काढले. ितथून वरच्या वेशीतून ते राजमहालात पोचले. तेथे
त्यांनी राजाला िंसहासनावर बसवले. 21 अथल्याचा तलवारीने वध
झाला त्या नतंर यहूदा लोकांमध्ये आनदंी आनदं पसरला आिण
यरुशलेम नगर शांत झाले.

योवाशकडयोवाशकडूूनन ममंिंदराचीिदराची पुनबार्ंधणीपुनबार्ंधणी

योवाश राजा झाला तेंव्हा सात वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये चाळीस वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
िसब्या. ही बरै-शेबा नगरातली होती. 2 यहोयादा हयात

असेपयर्ंत योवाशची वागणूक परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी होती. 3

यहोयादाने योवाशला दोन बायका करुन िदल्या. त्याला मुले बाळे झाली.
4 पुढे योवाशने परमेश्वराच्या मिंदराची पुन्हा उभारणी करण्याचे

ठरवले. 5 तेव्हा त्याने याजक आिण लेवी यांना बोलवून घेतले आिण
त्यांना तो म्हणाला, “यहूदामधील सवर् गावांमध्ये जा आिण इस्राएल
लोकांकडून वािर्षक कर गोळा करा. त्या पशैातून देवाच्या मिंदराच्या
दरुुस्तीचे काम हाती घ्या. या कामाला िवलबं लावू नका.” पण लेवीनी
याबाबतीत तप्तरता दाखवली नाही.

6 तेव्हा राजा योवाशने मुख्य याजक यहोयादा याला बोलावून घेतले
आिण िवचारले की, “लेवींना तू यहूदा आिण यरुशलेममधून कर गोळा
करायला का लावले नाहीस? परमेश्वराचा सेवक मोशे आिण इस्राएली
लोक यांनी हा कर पिवत्र सभामडंपासाठी म्हणून वापरलेला आहे.”

7 पूवीर् अथल्याच्या मुलांनी देवाच्या मिंदरात घुसून ितथल्या पिवत्र
वस्तू बाल दवैतांच्या पूजेसाठी वापरल्या होत्या. अथल्या ही एक दषु्ट
बाई होती.

8 राजा योवाशच्या आजे्ञवरुन एक पेटी तयार करुन ती परमेश्वराच्या
मिंदराच्या प्रवेशद्वाराशी ठेवण्यात आली. 9 लेवीनी मग यहूदा
यरुशलेममध्ये दवंडी िपटली. परमेश्वरासाठी बसवलेला कर भरायला
त्यांनी लोकांना सांिगतले. इस्राएल लोक वाळवंटात असताना
परमेश्वराचा सेवक मोशे याने तो इस्राएल लोकांवर बसवला होता. 10

तेव्हा अिधकाऱ्यांनी आिण लोकांनी मोठ्या आनदंाने कर आणून पेटीत
जमा केला. पेटी भरपेयर्ंत ते पसेै देत गेले. 11 लेवी पेटी भरली की
राजाच्या कारभाऱ्यांकडे जमा करत. पशैाने भरलेली ती पेटी पाहून
राजाचे सिचव आिण मुख्य याजकाचा कारभारी येऊन त्यातले पसेै
काढून घेत. पेटी पुन्हा पिहल्या जागी नेऊन ठेवली जाई. असे अनेकदा
होऊन मुबलक पसैा जमा झाला. 12 राजा योवाश आिण यहोयादा यांनी
मग ही रक्कम परमेश्वराच्या मिंदराचे काम करणाऱ्यांच्या हवाली केली. या

लोकांनी परमेश्वराच्या मिंदराच्या जीणेर्ध्दारासाठी कसबी सुतार, कोरीव
काम करणार,े लोखडं िपतळ या धातंूमध्ये काम करणार ेकारागीर यांना
मजुरीवर कामाला घेतले.

13 या कामावर देखरखे करणार ेलोक अितशय िवश्वासू होते.
परमेश्वराच्या मिंदराच्या जीणोर्ध्दाराचे काम पूणर् झाले. देवाचे मिंदर पुन्हा
पूवीर्सारखेच नीटनेटके आिण पिहल्यापेक्षा भक्कम झाले. 14 कारािगरांचे
काम आटोपल्यावर उरलेली रक्कम त्यांनी योवाश आिण यहोयादा यांना
आणून िदली. त्या पशैातून परमेश्वराच्या मिंदरातील सेवेची उपकरणे
आिण होमबलीसाठी वापरावयाची पात्रे बनिवण्यात आली. त्यांनी
यािशवाय सोन्यारुप्याचे कटोर ेव इतर पात्रे केली. या परमेश्वराच्या
मिंदरात यहोयादाचे आयषु्य असे तोवर याजक दररोज होमबली अपर्ण
करत असत.

15 पुढे यहोयादा वयोवृध्द झाला. तो दीघार्यषुी होऊन वारला.
मृत्यसुमयी त्याचे वय 130 वषेर् इतके होते. 16 दावीदनगरात इतर
राजांच्या कबरी शेजारीच त्याचे लोकांनी दफन केले. देवासाठी आिण
त्याच्या मिंदरासाठी त्याने इस्राएलमध्ये बऱ्याच चांगल्या गोष्टी आपल्या
हयातीत केल्या म्हणून लोकांनी त्याचे या िठकाणी दफन केले.

17 यहोयादा मरण पावल्यावर यहूदाच्या सरदारांनी राजा योवाशला
येऊन मुजरा केला. राजाने त्यांचे ऐकून घेतले. 18 पुढे राजा आिण हे
सरदार यांनी परमेश्वर देवाच्या मिंदराचा त्याग केला. त्यांचे पूवर्ज या
परमेश्वर देवाला शरण गेले होते पण यांनी अशेरा देवीचे खांब आिण इतर
मूतीर् यांची पूजा सुरु केली. राजा आिण सरदार यांच्या या अपराधांमुळे
यहूदा आिण यरुशलेमच्या लोकांवर देवाचा कोप झाला. 19 लोकांना
परत आपल्याकडे वळवायला परमेश्वराने त्यांच्याकडे संदेष्ट्यांना
पाठवले. संदेष्ट्यांनी लोकांना परमेश्वराच्या क्रोधाची पूवर्कल्पना िदली
पण लोक ऐकेनात.

20 तेव्हा जखऱ्यामध्ये परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला. जखऱ्या
हा यहोयादा या याजकाचा मुलगा. जखऱ्या लोकांपुढे उभा राहून
म्हणाला, “देव म्हणतो, ‘तुम्ही परमेश्वराच्या आज्ञांचे उल्लंघन का करता?
तुम्हाला यश येणार नाही. तुम्ही परमेश्वराचा त्याग केलात. आता
परमेश्वरही तुम्हाला सोडून देत आहे.’”

21 पण लोकांनी जखऱ्यािवरुध्द कट केला. राजाने लोकांना
जखऱ्याचा वध करण्याचा हुकूम िदला. तेव्हा लोकांनी त्याला दगडफेक
करुन मारले. हे त्यांनी मिंदराच्या आवारातच केले. 22 जखऱ्याचे वडील
यहोयादा यांनी दाखवलेले सौजन्य राजा योवाश िवसरला. यहोयादाच्या
मुलाला जखऱ्याला राजाने ठार केले. जखऱ्या मृत्यूपूवीर् म्हणाला, “हे
पाहून परमेश्वर तुला शासन करो.”

23 वषर् अखेरीला अरामच्या सनै्याने योवाशवर हल्ला केला. यहूदा
आिण यरुशलेमवर हल्ला करुन त्यांनी सवर् सरदारांची हत्या केली.
तेथील सवर् धन लुटून त्यांनी ते िदिमष्काच्या राजाकडे पाठवले. 24

अराम्यांच्या सनै्यात फार थोडे लोक होते तरी यहूदाच्या मोठ्या सेनेवर
परमेश्वराने त्यांना िवजय िमळवून िदला. आपल्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर
याचा यहूदा लोकांनी त्याग केल्यामुळे परमेश्वराने योवाशला हे शासन
केले. 25 अरामी योवाशला घायाळ अवस्थेत सोडून गेले तेव्हा
योवाशच्या सेवकांनीच त्याच्यािवरुध्द कट केला. यहोयादा या
याजकाच्या मुलाला, जखऱ्याला योवाशने मारल्यामुळे ते या
कारस्थानाला प्रवृत्त झाले. योवाशला त्यांनी त्याच्या शय्येवरच ठार
केले. दावीदनगरात लोकांनी त्याला मूठमाती िदली. पण राजांच्या दफन
भूमीत त्याचे दफन केले नाही.

26 जाबाद आिण यहोजाबाद हे ते िफतूर सेवक. जाबादच्या आईचे
नाव िशमथ. ही अम्मोनची होती. यहोजाबादच्या आईचे नाव िशिम्रथ. ही
मवाब येथील होती. 27 योवाशचे पुत्र, त्याला सांिगतलेली मोठी िशक्षा
आिण त्याने केलेला देवाच्या मिंदराचा जीणोर्ध्दार यािवषयी राजांच्या
बखरीत (राजािवषयी) िलिहले गेले आहे. योवाशचा मुलगा अमस्या हा
त्याच्यानतंर राजा झाला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा अमस्याअमस्या

अमस्या राजा झाला तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता. नतंर त्याने
यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर् राज्य केले. याच्या आईचे
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नाव यहोअदान. ती यरुशलेमची होती. 2 त्याची वतर्णूक परमेश्वराला
पटेल अशी होती पण त्यात मनःपूवर्कता नव्हती. 3 अमस्या शिक्तशाली
राजा झाला मग त्याने आपल्या विडलांच्या मारकेऱ्यांची हत्या केली. 4

पण त्याच्या मुलांना त्याने ठार केले नाही कारण याबाबतीत मोशेच्या
िनयमशास्त्रातली आज्ञा त्याने पाळली. परमेश्वराची आज्ञा अशी आहे,
“मुलांच्या अपराधासाठी आईविडलांना आिण आईविडलांच्या
अपराधासाठी मुलांना मृत्यदुडं देऊ नये. ज्याच्या हातून अपराध झाला
त्या व्यक्तीलाच देहदडं व्हावा.”

5 अमस्याने सवर् यहूदा लोकांना एकत्र केले आिण त्यांच्या घराण्यांवर
सेनापती आिण सेनानायक यांच्या नेमणकुा केल्या. समस्त यहूदा आिण
बन्यािमन सिैनकांवर या प्रमुखांचा अमंल होता. यधु्दात भाग घेण्यासाठी
वय वषेर् िकमान वीस आिण त्यापुढील वयाचे सिैनक िनवडले. भाले
आिण ढाली या आयधुांनी सज्ज असे सिैनक त्याने मोजले. ते एकंदर
3,00,000 िनवडक सिैनक यधु्दाला तयार होते. 6 यांच्याखोरीज
आणखी 1 लक्ष सनै्याची कुमक अमस्याने इस्राएलकडून मागवली.
त्यासाठी त्याने 3 3/4 टन चांदी एवढी िंकमत मोजली. 7 पण यावेळी
देवाचा एक माणूस अमस्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, “हे राजा,
इस्राएलच्या सनै्याला आपल्याबरोबर घेऊ नकोस. एफ्राइमच्या
वंशजांना म्हणजेच इस्राएलच्या लोकांना परमेश्वराची साथ नाही. 8 तू
भले िकतीही तयारी करुन लढाईत उतरलास तरी तुझा जय पराजय
होणे देवाच्याच हातात आहे.”

9 यावर अमस्या त्या देवाच्या माणसाला म्हणाला, “पण इस्राएली
सनै्याला मी पसेै देऊन बसलो आहे, त्याचे काय?” देवाचा माणूस
म्हणाला, “परमेश्वराकडे अलोट संपत्ती आहे, तो तुला त्यापेक्षा िकतीतरी
जास्त देऊ शकेल.”

10 तेव्हा अमस्याने इस्राएलच्या सनै्याला एफ्राइमला परत पाठवले.
या कृत्यामुळे इस्राएली सनै्य, यहुदाचा राजा आिण यहूदाचे लोक
यांच्यावर संतापले आिण रागानेच घरी परतले.

11 यानतंर अमस्याने मोठेच धाडस करुन अदोम देशातील िमठाच्या
खोऱ्यावर हल्ला चढवला. अमस्याच्या सनै्याने या िठकाणी सेइर मधील
10,000 लोकांना ठार केले. 12 आणखी 10,000 जणांना बिंदवान
केले. त्यांना धरुन खडकाच्या मध्यावर नेले आिण एवढ्या उंचीवरुन
त्यांचा कडेलोट केला. खालच्या दगडधोंड्यांवर त्यांचे देह िछन्निविच्छन्न
होऊन पडले.

13 नेमक्या याचवेळी इस्राएली सनै्याने यहूदातील काही नगरांवर
हल्ला चढवला. त्यांनी बेथ-होरोनपासून थेट शोमरोनपयर्ंत गावे उद्ध्वस्त
केली. 3,000 लोकांना िजवे मारले आिण मौल्यवान चीजवस्तू लुटल्या.
अमस्याने आपल्याला लढाईत सामील करुन न घेतल्यामुळे हे इस्राएली
सनै्य भडकले होते.

14 अदोम्यांचा पाडाव करुन अमस्या आपल्या नगरात परतला.
येताना त्याने सेइरमधील लोकांच्या देवाच्या मूतीर् बरोबर आणल्या आिण
त्यांची पूजाअचार् सुरु केली. या दवैतांना वंदन करुन तो त्यांच्यापुढे धूप
जाळू लागला. 15 या कृतीमुळे परमेश्वराचा अमस्यावर कोप झाला.
परमेश्वराने संदेष्ट्याला अमस्याकडे पाठवले. संदेष्टा राजाला म्हणाला,
“अमस्या, त्या लोकांच्या दवैतांची पूजा तू का करत आहेस? त्या
दवैतांना तर स्वतःच्याच लोकांचे तुझ्यापासून रक्षण करता आले नाही.”

16 अमस्या संदेष्ट्याच्या या बोलण्यावर म्हणाला, “आम्ही तुला
राजाचा सल्लागार म्हणून नेमलेले नाही, तेव्हा तू गप्प राहावे हे चांगले
नाहीतर िजवाला मुकशील.” संदेष्टा गप्प बसला पण नतंर म्हणाला,
“देवाने तुझा नाश करायचे िनिश्चत केले आहे. कारण तू करु नये त्या
गोष्टी केल्यास आिण माझे ऐकले नाहीस.”

17 यहूदाचा राजा अमस्या याने यावर आपल्या सल्लागारांबरोबर
िवचार िविनमय केला. मग योवाशला त्याने िनरोप पाठवला की, “आपली
एकदा प्रत्यक्ष गाठ पडली पािहजे.” योवाश हा यहोआहाजचा मुलगा
आिण यहोआहाज येहूचा. येहू इस्राएलचा राजा होता.

18 इस्राएलचा राजा योवाश याने यहूदाचा राजा अमस्या याच्याकडे
आपले उत्तर पाठवले. योवाशने दृष्टांत िदला तो असा: “लबानोन मधल्या
एका काटेरी झुडुपाने लबानोनच्याच एका गधंसरुला िनरोप पाठवला की,
‘तुझ्या मुलींचे माझ्या मुलाशी लग्न व्हावे.’ पण तेवढ्यात ते झुडुप ितथून
जाणाऱ्या एका वन्यपशूच्या पायाखाली तुडवले गेले. 19 ‘मी अदोमचा

पारभव केला.’ असे तू खशुाल म्हण. तू हे प्रौढीने म्हणतो आहेस खर ेपण
तू आपल्या घरी स्वस्थ बसावेस हे बर.े उगीच नसत्या फंदात पडून
अडचणीत येऊ नकोस! पण तू तसे केलेस तर तू स्वतःच्या आिण
त्याबरोबर यहूदाच्या नाशाला कारणीभूत होशील.”

20 पण अमस्याने या िनरोपाला दाद िदली नाही. देवाच्याच मनात
तसे होते. यहूदाच्या लोकांनी अदोमी लोकांच्या दवैताचे भजनपूजन सुरु
केल्यामुळे इस्राएलकडून यहूदाचा पराभव करायचे परमेश्वराने योजले
होते. 21 तेव्हा इस्राएलचा राजा योवाश आिण यहूदाचा राजा अमस्या
यांची बेथ-शेमेश नगरात समोरासमोर गाठ पडली. बेथ-शेमेश यहूदातच
आहे. 22 इस्राएलने यहूदाचा पराभव केला. झाडून सवर् यहूद्यांनी या
लढाईतून पळ काढला. 23 योवाशने बेथ-शेमेश येथे अमस्याला पकडले
आिण यरुशलेमला नेले. अमस्याच्या वडलांचे नाव योवाश. योवाशचे
वडील यहोआहाज. योवाशने एफ्राइम वेशीपासून कोपऱ्याच्या
वेशीपयर्ंतची यरुशलेमच्या तटबदंीची 600 हात लांबीची िंभत पार मोडून
तोडून टाकली. 24 सवर् सोनेरुपे तसेच मिंदरातील उपकरणी, भांडी
देखील त्याने हस्तगत केली. देवाच्या मिंदरातील वस्तंूची देखभाल
करण्याची जबाबदारी ओबेदअदोमची होती. राजमहालातील चीजवस्तूही
योवाशने लुटली. काही जणांना बिंदवान केले. या सगळ्यासह तो
शोमरोनला परतला.

25 योवाशच्या मृत्यूनतंर अमस्या पधंरा वषेर् जगला. अमस्याचे वडील
म्हणजे यहुदाचा राजा योवाश. 26 यहूदा आिण इस्राएलमधील राजांचा
इितहास या पुस्तकात, अमस्याने बाकी जे जे केले त्याची साद्यंत
हकीकत आली आहे. 27 अमस्याने परमेश्वराचे आज्ञापालन करायचे
थांबवल्यावर यरुशलेमच्या लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट केला. तेव्हा तो
लाखीश येथे पळून गेला. पण लोकांनी त्याच्या मागावर माणसे पाठवून
त्याचा तेथे वध केला. 28 अमस्याचा मृत देह मग लोकांनी घोड्यावर
लादला आिण यहूदानगरात आणून त्याला पूवर्जांशेजारी पुरले.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा उज्जीयाउज्जीया

अमस्याचा मुलगा उज्जीया याला यहूदाच्या लोकांनी गादीवर
बसवले. उज्जीया तेव्हा सोळा वषार्ंचा होता. 2 उज्जीयाने
एलोथ नगर पुन्हा बांधून काढले आिण यहूदाच्या स्वाधीन

केले. अमस्याच्या मृत्यूनतंरची ही घटना.
3 उज्जीया सोळा वषार्ंचा असताना राजा झाला. पुढे त्याने

यरुशलेमवर 52 वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव यिखल्या. ती
यरुशलेमची होती. 4 उज्जीयाचे वतर्न परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य असे
होते. आपले वडील अमस्या यांच्याप्रमाणे त्याने देवाचे अनुसरण केले.
5 जखऱ्याच्या हयातीत त्याने देवाचे अनुसरण केले. आदरपूवर्क
परमेश्वराला मानणे त्याला जखऱ्याने िशकवले. तो असे वागत असे
तोपयर्ंत परमेश्वर देवाने त्याचे कल्याण केले.

6 उज्जीयाने पिलष्ट्यांबरोबर यधु्द केले. गथ, यब्ने व अश्दोदचे कोट
पाडून टाकले. अश्दोद जवळ व पिलष्ट्यांच्या वस्तीत इतरत्र उज्जीयाने
नगर ेवसवली. 7 पिलष्टे, गुरबालमधले अरब आिण मऊनी यांच्याशी
झालेल्या लढायांमध्ये परमेश्वराने उज्जीयाला साहाय्य केले. 8 अम्मोनी
लोक उज्जीयाला कर देत असत. उज्जीयाचे सामथ्यर् इतके वाढले की
त्याची कीतीर् िमसरच्या सीमेपयर्ंत पोहोंचली.

9 यरुशलेममध्ये कोपऱ्यातली वेस, खोऱ्याची वेस आिण कोट वळसा
घेतो तेथे उज्जीयाने बुरुज बांधून तटबदंीला बळकटी आणली. 10

वाळवंटातही त्याने बुरुज बांधले. अनेक िविहरी खणल्या. डोंगराळ
भागात आिण सपाटीवर त्याची बरीच गुरढेोर ेहोती. तसेच तेथील सुपीक
भागात शेतकरी होते. द्राक्षबागांच्या िनगराणीसाठी देखील त्याची माणसे
होती. उज्जीयाला शेतीची आवड होती.

11 उज्जीयाच्या सनै्यात चांगले लढवय्ये होते. ईयेल हा िचटणीस
आिण मासेया हा कारभारी हे दोघे त्यांची गटागटात िवभागणी करत.
हनन्या या एका सेनानायकच्या हाताखाली हे दोघेजण होते. ईयेल आिण
मासेया यांनी केलेल्या गणतीप्रमाणे सनै्य टोळी टोळीने लढाईवर जाई.
12 सनै्यात एकंदर 2,600 प्रमुख लढवय्ये नेतृत्व करीत. 13 शत्रूवर
तुटून पडणाऱ्या 307,500 वीरांच्या सनै्याचे ते प्रमुख होते. राजाच्या
बाजूने ते शत्रूवर चालून जात. 14 या सवर् सेनेला उज्जीयाने ढाली, भाले,
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िशरस्त्राणे, िचलखते, धनुष्य आिण गोफणगंुडे अशी शस्त्रास्त्रे िदली. 15

काही हुशार कारािगरांनी शोधून काढलेली यतं्रेही उज्जीयाने
यरुशलेममध्ये बनवून घेतली. ती त्याने बुरुजांवर आिण तटाच्या
कोंपऱ्यांवर बसवली. ही यतं्रे बाण व मोठ्या दगडांचा मारा करीत असत.
उज्जीया फार प्रिसध्द झाला. उज्जीयाचे नाव त्यामुळे सवर्दरू पसरले.
त्याची कुमक वाढली आिण तो बलवान झाला.

16 पण सामथ्यर् वाढल्यावर तो गिर्वष्ठ झाला आिण त्यामुळे त्याचा
नाश ओढवला. परमेश्वरावर त्याची िनष्ठा रािहली नाही. धूप
जाळण्यासाठी असलेल्या वेदीवर धूप जाळण्यासाठी तो परमेश्वराच्या
मिंदरात गेला. 17 तेव्हा याजक अजऱ्या आिण आणखी ऐशंी शूर याजक
त्याच्यापाठोपाठ ितथे गेले. 18 त्यांनी उज्जीयाची चूक दाखवून िदली. ते
त्याला म्हणाले, “उज्जीया, परमेश्वराला धूप जाळणे हे तुझे काम नव्हे. तू
ते करु नयेस. अहरोनचे वंशज आिण याजक यांचेच ते काम आहे. धूप
जाळण्याच्या या पिवत्र कामासाठी ते नेमलेले आहेत. तेव्हा या पिवत्र
गाभाऱ्यातून तू बाहेर ये. परमेश्वराच्या आजे्ञचे तू उल्लंघन केले आहेस.
परमेश्वर देवाकडून तुझे गौरव होणार नाही.”

19 पण उज्जीयाला या बोलण्याचा राग आला. त्याच्या हाती धूपपात्र
होते. याजकांवर तो संतापला असताना पाहता पाहता त्याच्या
कपाळावर कोड उठले. परमेश्वराच्या मिंदरात धूप जाळण्याच्या वेदीच्या
जवळ याजकांसमक्षच हे घडले. 20 मुख्य याजक अजऱ्या आिण इतर
याजक उज्जीयाकडे बघतच रािहले. त्याच्या कपाळावरचे कोड त्यांनी
पािहले. त्याबरोबर त्यांनी उज्जीयाला तातडीने मिंदराबाहेर घालवले.
परमेश्वराने शासन केल्यामुळे उज्जीयाही लगेचच चालता झाला. 21 राजा
उज्जीया कुष्ठरोगी झाला. मिंदरात त्याला मज्जाव होता. तो एका स्वततं्र
घरात राहू लागला. त्याचा मुलगा योथाम हा राजघराण्याचा कारभारी
बनला आिण लोकांचे शासन करु लागला.

22 उज्जीयाची इतर सवर् कृत्ये आमोजाचा मुलगा यशया संदेष्टा याने
अथपासून इतीपयर्ंत िलिहलेली आहेत. 23 उज्जीया मरण पावला आिण
त्याच्या पूवर्जांजवळ त्याचे दफन झाले. राजांसाठी असलेल्या
दफनभूमीच्या शेजारच्या जागेत त्याला पुरले. कारण “तो कुष्ठरोगी
होता.” उज्जीयाच्या नतंर त्याचा मुलगा योथाम राजा झाला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा योथामयोथाम

योथाम राजा झाला तेव्हा तो पचंवीस वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये 16 वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव
यरुशा. ती सादोकची मुलगी. 2 योथाम परमेश्वराच्या दृष्टीने

उिचत तेच करीत असे. आपले वडील उज्जीया यांच्याप्रमाणेच तो
परमेश्वराच्या आजे्ञत रािहला. पण त्याचे वडील जसे परमेश्वराच्या
मिंदरात धूप जाळायला गेले तसे मात्र त्याने केले नाही. लोकांचे दवुर्तर्न
चालूच होते. 3 परमेश्वराच्या मिंदराचा वरचा दरवाजा योथामने पुन्हा
करवला. ओफेलच्या कोटावर त्याने बरचे बांधकाम केले. 4 यहूदाच्या
डोंगराळ प्रदेशात नगर ेवसवली. जगंलात िकल्ले आिण बुरुज बांधले. 5

अम्मोन्यांचा राजा आिण त्यांचे सनै्य यांच्यावर योथामने चढाई केली
आिण त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे पुढील तीनवषेर् अम्मोनी योथामला 3
3/4 टन चांदी, 62,000 बुशेल गहू (िंकवा 10,000 कोर) गहू आिण
तेवढेच जव दरवषीर् देत असत.

6 परमेश्वर देवाने सांिगतल्याप्रमाणे मनःपूवर्क आचरण केल्यामुळे
योथामचे सामथ्यर् वाढले. 7 त्याने केलेल्या इतर गोष्टी आिण लढाया
यांची हकीकत इस्राएल व यहूदा राजांचा इितहास या पुस्तकात
िलिहलेली आहे. 8 योथाम गादीवर आला तेव्हा पचंवीस वषार्ंचा होता.
त्याने यरुशलेममध्ये सोळा वषेर् राज्य केले. 9 पुढे योथाम मरण पावला
आिण त्याचे त्याच्या पूवर्जांशजारी दफन केले गेले. दािवदनगरांत
लोकांनी त्याला पुरले. योथामच्या जागी आहाज हा त्याचा मुलगा राज्य
करु लागला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा आहाजआहाज

आहाज राजा झाला तेव्हा वीस वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये सोळा वषेर् राज्य केले. आपला पूवर्ज दावीद
वागला तसे आहाजचे वतर्न नव्हते. त्याचे आचरण

परमेश्वराला मान्य होणार ेनव्हते. 2 इस्राएलच्या राजांच्या दवुर्तर्नाचा
त्याने िकत्ता िगरवला. त्याने बआल देवतेच्या ओतीव मूतीर् पूजेसाठी
केल्या. 3 बेन िहन्नोमच्या खोऱ्यात त्याने धूप जाळला. आपल्या पोटच्या
मुलांना त्याने अग्नीमध्ये आहूती करुन बळी िदले. या प्रदेशात राहणारे
लोक जे भयकंर पाप करीत तेच त्याने केले. इस्राएल लोकांनी या
भूमीवर पाऊल ठेवले तेव्हा परमेश्वराने त्या लोकांना ितथून घालवले
होते. 4 आहाजने उंच स्थानी, डोंगरावर तसेच प्रत्येक िहरव्यागार
वृक्षाखाली यज्ञ केले आिण धूप जाळला.

5 आहाजच्या या पापांमुळे परमेश्वर देवाने अरामच्या राजाच्या हातून
आहाजचा पराभव करिवला. अरामच्या राजाने व त्याच्या सनै्याने
आहाजचा पाडाव करुन यहूदाच्या लोकांना कैद केले व िदिमष्काला
नेले. इस्राएलचा राजा पेकह याच्याकडूनही परमेश्वराने आहाजचा पराभव
करवला. पेकहच्या वडलांचे नाव रमाल्या. पेकहच्या सनै्याने एका
िदवसात यहूदाचे 1,20,000 शूर सिैनक ठार केले. आपले पूवर्ज ज्या
परमेश्वर देवाला शरण गेले त्या परमेश्वराची साथ सोडल्यामुळे यहूदी
लोकांचा असा पराभव झाला. 7 िजख्री हा एफ्राइममधला एक शूर
योध्दा. त्याने राजा आहाजचा मुलगा मासेया, राजमहालाचा प्रमुख
कारभारी अज्रीकाम आिण राजाच्या खालोखाल दसुऱ्या क्रमांकाचा
अिधकारी एलकाना यांना ठार मारले.

8 इस्राएलच्या सनै्याने यहूदात राहणाऱ्या 2,00,000 जणांना
पकडून नेले. हे सवर् त्यांचे नातलगच होते. या कैद्यांमध्ये बायका मुलेही
होती. तसेच यहूदातील िंकमती वस्तूही लुटून नेल्या. ही लूट आिण
बिंदवान यांना ताब्यात घेऊन ते शोमरोन या नगरात आले. 9 ितथे
ओदेद नावाचा परमेश्वराचा एक संदेष्टा होता. शोमरोनला आलेल्या
इस्राएली सनै्याला तो भेटला. ओदेद त्यांना म्हणाला, “तुमच्या पूवर्जांचा
देव परमेश्वर याच्यामुळे तुम्ही यहूदी लोकांचा पराभव करु शकलात
कारण परमेश्वराचा यहूद्यांवर कोप झाला होता. पण तुम्ही अितशय नीच
पध्दतीने यहूद्यांना मारलेत, त्यांना शासन केलेत. त्यामुळे आता
परमेश्वराच्या क्रोधाचा रोख तुमच्यावर आहे. 10 यहूदाच्या व
यरुशलेमच्या लोकांना गुलाम करण्याचा तुमचा मानस आहे.
परमेश्वराच्या दृष्टीने तुम्ही हे पाप केले आहे. 11 आता माझे ऐका.
पकडून आणलेल्या या आपल्या भावाबिहणींना परत पाठवून द्या.
परमेश्वराला तुमचा अनावर संताप आला आहे.”

12 एफ्राइमच्या काही प्रमुख मडंळींनी इस्राएलच्या सिैनकांना
लढाईवरुन परतताना पािहले. तेव्हा या प्रमुखांनी सिैनकांना भेटून
चांगली समज िदली. योहानानचा मुलगा अजऱ्या, मिशल्लेमोथचा मुलगा
बरखे्या, शल्लमूचा मुलगा यिहज्कीया, आिण हदलाईचा मुलगा अमासा ही
ती नेते मडंळी होत. 13 ती इस्राएली सनै्याला म्हणाली, “यहूदाच्या
कैद्यांना इकडे आणू नका. तसे केलेत तर तो परमेश्वराचा आपण केलेला
मोठा अपराध ठरले. आपल्या पापांमध्ये त्यामुळे आणखी भर पडेल.
इस्राएलवर परमेश्वराचा कोप होईल.”

14 तेव्हा त्या सिैनकांनी कैदी आिण लुटलेली चीजवस्तू हे इस्राएल
लोकांच्या आिण त्या प्रमुखांच्या हवाली केले. 15 तेव्हा अजऱ्या,
बरखे्या, यिहज्कीया आिण अमासा यांनी पुढे होऊन कैद्यांना जवळ
केले. त्यांतील उघड्या नागड्या लोकांना त्यांनी लुटीतले कपडेलत्ते
िदले. जे अनवाणी होते त्यांना पादत्राणे िदली. त्या सवार्ंना त्यांनी खाऊ
िपऊ घातले. मदर्नासाठी तेल िदले. एवढे झाल्यावर या प्रमुखांनी
चालायचे त्राण नसलेल्या कैद्यांना गाढवावर बसवले आिण या सवार्ंना
त्यांनी यरीहो या त्यांच्या गावी घरी नेऊन सोडले. यरीहोला खजुरीच्या
झाडांचे नगर असेही म्हणतात. मग ही चार विडलधारी मडंळी
शोमरोनला परतली.

16 याचवेळी अदोमच्या लोकांनी यहूदावर चढाई करुन त्यांचा पाडाव
केला. अदोम्यांनी यहूदी लोकांना कैद करुन नेले. तेव्हा राजा आहाजने
अश्शूरच्या राजाकडे मदत मािगतली. 18 पिलष्ट्यांनीही डोंगराळ
तळवटीच्या भागातल्या गावांवर आिण दिक्षण यहूदावर हल्ला केला. बेथ-
शेमेश, अयालोन, खदेरोथ, सोखो, ितम्ना आिण िगम्जो ही गावे त्यांच्या
आसपासच्या खेड्यांसह काबीज केली. 19 परमेश्वराने यहूदाला
संकटांनी जेरीला आणले कारण यहूदाचा राजा आहाज याने यहूद्यांना
दवुर्तर्नाला प्रवृत्त केले होते. आहाजने परमेश्वराचे उल्लंघन केले होते. 20

ितल्गथ-िपल्नेसर हा अश्शूरचा राजा. यानेही आहाजला मदत
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करण्याऐवजी त्रासच िदला. 21 आहाजने परमेश्वराच्या मिंदरातील,
राजमहालातील तसेच सरदारांच्या घरातील धनदौलत घेऊन
अश्शूरच्या राजाला िदली पण त्याचाही फायदा झाला नाही.

22 या संकटकाळात आहाजच्या दवुर्तर्नात आणखी भरच पडली. तो
परमेश्वरापासून दरुावला. 23 िदिमष्काच्या लोकांच्या दवैतांसाठी त्याने
यज्ञ केले. या िदिमष्कांनी त्याला हरवले होते. तेव्हा त्याने िवचार केला,
“अरामचे लोक ज्या देवाची पूजा करतात ते देव त्यांना साहाय्य करतात.
तेव्हा मी ही त्यांच्यासाठी यज्ञ केले तर ते मला सोडवतील.” म्हणून
आहाज त्या दवैतांना शरण गेला. त्याच्या या कृत्यांमुळेच त्याचा आिण
इस्राएल लोकांचा नाश होत गेला.

24 आहाजने देवाच्या मिंदरातली सगळी उपकरणी गोळा करुन
त्यांची मोडतोड करुन िवल्हेवाट लावली. परमेश्वराच्या मिंदराची दारे
त्याने बदं करुन घेतली. वेद्या केल्या आिण त्या यरुशलेममध्ये चौका
चौकात बसवल्या. 25 यहूदातील सवर् गावांमध्ये इतर देवतांच्या पूजेला
धूप जाळण्यासाठी म्हणून उंच स्थाने केली. अशाप्रकार ेवागून आपल्या
पूवर्जांच्या परमेश्वर देवाचा त्याने क्रोध ओढवून घेतला.

26 आहाजच्या बाकीच्या गोष्टी आिण त्याचे सुरुवातीपासून
शेवटपयर्ंतचे आचरण यहूदा व इस्राएल राजांचा इितहास या पुस्तकात
िलिहलेले आहे. 27 आहाज मरण पावला आिण त्याच्या पूवर्जांशेजारी
त्याचे दफन झाले. यरुशलेम नगरात लोकांनी त्याला पुरले. पण
इस्राएलच्या इतर राजांचे जेथे दफन झाले त्या जागी मात्र नव्हे.
आहाजचा मुलगा िहज्कीया हा पुढे राजा झाला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा िहज्कीयािहज्कीया

िहज्कीया वयाच्या पचंिवसाव्या वषीर् राजा झाला. त्याने
यरुशलेममध्ये एकोणतीस वषेर् राज्य केले. त्याच्या आईचे
नाव अबीया. ती जखऱ्याची मुलगी. 2 िहज्कीयाची वागणूक

परमेश्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी होती. आपला पूवर्ज दावीद याच्या
प्रमाणेच त्याचे वतर्न सुयोग्य असे.

3 िहज्कीयाने परमेश्वराच्या मिंदराचे दरवाजे उघडले आिण दरुुस्ती
करुन ते मजबूत केले. राजा झाल्याबरोबर आपल्या कारभाराच्या
पिहल्या मिहन्यातच त्याने हे केले. 4 सवर् याजक आिण लेवी यांना
त्याने एकत्र बोलावले आिण मिंदराच्या पूवेर्कडील मोकळ्या चौकात
त्यांची सभा घेतली. िहज्कीया त्यांना म्हणाला, “लेवी हो, ऐका, देवाच्या
सेवेसाठी शुिचभर् ूत व्हा. या पिवत्र कायार्साठी परमेश्वर देवाच्या मिंदराची
िसध्दता करा. परमेश्वर हा आपल्या पूवर्जांनी मानलेला देव आहे. ज्या
वस्तंू इथल्या नाहीत त्या इथून काढून टाका. त्या वस्तू म्हणजे घाण
असून त्या हे पिवत्र मिंदर भ्रष्ट करतात. 6 आपल्या पूवर्जांनी परमेश्वराची
संगत सोडली आिण त्याच्या मिंदराकडे पाठ िफरवली. 7 त्यांनी
मिंदराचे प्रवेशद्वार बदं केले आिण िदवे िवझू िदले. इस्राएलच्या
परमेश्वराच्या पिवत्र गाभाऱ्यात परमेश्वरासाठी धूप जाळणे, होमापर्णे करणे
बदं पडले. 8 म्हणून यहूदा यरुशलेमच्या लोकांवर परमेश्वर कोपला.
त्याने लोकांना शासन केले. परमेश्वराचा क्रोध पाहून इतर लोक
िवस्मयचिकत झाले आिण घाबरले. यहूदी लोकांबद्दल त्यांना ितरस्कार
आिण शरम वाटली. ही वस्तुिस्थती तुम्हांला माहीत आहे. तुम्ही ती
पाहतच आहात. 9 म्हणूनच यधु्दात आपले पूवर्ज मारले गेले. आपली
बायका पोर ेकैदी झाली. 10 म्हणून मी, हा िहज्कीया, इस्राएलच्या
परमेश्वर देवाशी करार करणार आहे. म्हणजे आपल्यावर त्याचा राग
राहणार नाही. 11 तेव्हा मुलांनो, आता, आळसात वेळ घालवू नका.
परमेश्वराने त्याच्या सेवेसाठी तुमची िनवड केली आहे. मिंदरात त्याची
सेवाचाकरी करणे, धूप जाळणे यासाठी तुम्हाला त्याने िनवडले आहे.”

12 तेव्हा जे लेवी कामाला लागले ते पुढीलप्रमाणे:
कहाथ घराण्यातले अमासयचा मुलगा महथ आिण अजऱ्याचा मुलगा
योएल.
मरारी कुळातला अब्दीचा मुलगा कीश आिण यहल्लेलेलाचा मुलगा
अजऱ्या.
गषोर्नी कुळातला िजम्माचा मुलगा यवाह आिण यवाहचा मुलगा एदेन,
अलीसाफानच्या घराण्यातील िशम्री आिण ईएल
आसाफच्या घराण्यातील जखऱ्या व मत्तन्या.

हेमानच्या कुळातील यहीएल आिण िशमी,
येदथुूनच्या कुळातील शमया आिण उिज्जयेल.
15 मग या लेवींनी आपल्या भाऊबदंांसह एकत्र येऊन मिंदराच्या

शुध्दतेसाठी सवर् तयारी केली. परमेश्वराने राजामाफर् त केलेली आज्ञा
त्यांनी पाळली. मिंदराच्या स्वच्छतेसाठी ते आत िशरले. 16

परमेश्वराच्या मिंदरात जेवढ्या अशुध्द आिण ितथल्या वातावरणाशी
िवसंगत वस्तू त्यांना सापडल्या त्या सगळ्या गोळा करुन त्यांनी
मिंदराच्या अगंणात आणून ठेवल्या. ितथून त्या उचलून त्यांनी िकद्रोन
खोऱ्यात नेऊन टाकल्या. 17 पिहल्या मिहन्याच्या प्रितपदेला लेवींनी
पिवत्रीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली. आठव्या िदवशी ते
परमेश्वराच्या मिंदराच्या प्रवेशद्वारापयर्ंत आले. परमेश्वराच्या मिंदराची सवर्
तऱ्हेची शुध्दता होऊन ते पिवत्र व्हायला आणखी आठ िदवस लागले.
पिहल्या मिहन्याच्या सोळाव्या िदवशी त्यांचे काम पूणर् झाले.

18 त्यानतंर ते राजा िहज्कीया याच्याकडे गेले. राजाला ते म्हणाले,
“परमेश्वराचे मिंदर, होमापर्णाची वेदी आिण ती वरील सवर् भांडी आम्ही
शुध्द केल्या आहेत. समिर्पत भाकरीचे मेज आिण त्याची सवर् उपकरणेही
शुध्द केली आहेत. 19 राजा आहाजने आपल्या कारिकदीर्त
गरैवतर्नातून जी उपकरणे फेकून िदली होती त्यांचीही शुध्दी करुन
आम्ही ती मांडली आहेत. ती आता देवाच्या वेदीसमोरच आहेत.”

20 दसुऱ्या िदवशी सकाळी, नगरातील सवर् सरदारांना बरोबर घेऊन
राजा िहज्कीया परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. 21 त्यांनी सात बलै, सात
मेंढे, सात कोकर ेआिण सात बोकड पापापर्णासाठी आणले. यहूदाचे
राज्य, परमेश्वराचे पिवत्र स्थान आिण यहूदीलोक यांच्या शुध्दीप्रीत्यथर् हे
प्राणी होते. अहरोनचे वंशज असलेल्या याजकांना िहज्कीयाने ते प्राणी
परमेश्वराच्या वेदीवर अपर्ण करायची आज्ञा केली. 22 त्याप्रमाणे
याजकांनी बलै कापले आिण त्यांचे रक्त वेदीवर िंशपडले. मग मेंढे कापून
त्यांचे रक्त वेदीवर िंशपडले. मग त्यांनी कोकर ेकापली आिण त्यांचे रक्त
वेदीवर िंशपडले. 23 यानतंर याजकांनी राजा व समुदाय यांच्यापुढे
बोकडांना आणले. हे बोकड पापापर्णासाठी होते. याजकांनी बोकडांवर
हात ठेवून त्यांना मारले. बोकडांचे रक्त वेदीवर िंशपडून याजकांनी
पापापर्ण केले. परमेश्वराने इस्राएल लोकांना क्षमा करावी म्हणून हे िवधी
याजकांनी केले. समस्त इस्राएल लोकांसाठी होमापर्ण आिण पापापर्ण
करावे अशी राजाची आज्ञा होती.

25 दावीद, राजाचा द्रष्टा गाद आिण संदेष्टा नाथान यांच्या
आजे्ञबरहुकूम राजा िहज्कीयाने झांजा, सतारी व वीणा वाजवण्यासाठी
परमेश्वराच्या मिंदरात लेवींची नेमणूक केली. परमेश्वराने संदेष्ट्यांमाफर् त
तशी आज्ञा केली होती. 26 त्या प्रमाणे दावीदाची वाद्ये घेऊन लेवी
आिण कणेर् घेऊन याजक उभे रािहले 27 मग िहज्कीयाने वेदीवर
होमापर्ण करण्याची आज्ञाकेली. त्याला सुरुवात होताच परमेश्वराचे भजन
स्तवनही सुरु झाले. कणेर् आिण इस्राएलचा राजा दावीद याची वाद्ये
यांचा गजर सुरु झाला. 28 होमापर्ण चालू असेपयर्ंत समुदाय अिभवादन
करत होता. गायक गात होते आिण कणेर् वाजवणे चालू होते.

29 होमापर्णाचे िवधी झाल्यावर राजा िहज्कीयासकट सवर् लोकांनी
मस्तके लववून परमेश्वराची आराधना केली. 30 िहज्कीया आिण सरदार
यांनी लेव्यांना परमेश्वराची स्तोत्रे गाण्याची आज्ञा केली. तेव्हा त्यानी
दावीद आिण द्रष्टा आसाफ यांनी रचलेली स्तोत्रे म्हटली. या स्तवनांनी ते
आनिंदत झाले. सवार्ंनी लवून नमस्कार करुन देवाची आराधना केली.
31 िहज्कीया म्हणाला, “यहूदातील लोकहो, तुम्ही आता स्वतःला
परमेश्वराच्या हवाली केले आहे. तेव्हा जवळ येऊन यज्ञाची आिण
उपकारस्मरणाची अपर्णे आणा.” तेव्हा लोकांनी ती अपर्णे आणली.
ज्यांना हवी होती त्यांनी होमापर्णेही आणली. 32 मिंदरात एकंदर
होमापर्णे आणली गेली त्याची मोजदाद पुढीलप्रमाणे: सत्तर बलै, शभंर
मेंढे, दोनशे कोकर.े त्यांचे परमेश्वराला होमापर्ण करण्यात आले. 33

सहाशे बलै आिण तीन हजार शेरडेमेंढर ेहे परमेश्वराला वािहलेले पशू. 34

होमबलीसाठी आणलेल्या एवढ्या पशंूची कातडी काढणे, कापणे हे
तेवढ्या याजकांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. तेव्हा त्यांच्या बांधवांनी
लेवींनी त्यांना या कामात मदत केली आिण इतर याजक पुढच्या
सेवेसाठी पिवत्र होण्याच्या तयारीला लागले. या पिवत्र होण्याच्या
बाबतीत याजकांपेक्षा लेवी अिधक काटेकोर होते. 35 होमबली पुष्कळ
होते. शांितअपर्णांच्या पशंूची चरबी आिण पेयापर्णेही िवपुल होती. 36
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परमेश्वराने आपल्या प्रजेसाठी हे जे सवर् घडवून आणले त्यामुळे
िहज्कीया आिण सगळे लोक आनिंदत झाले. हे सवर् इतक्या जलद घडून
आले म्हणून त्यांना िवशेषच आनदं झाला.

िहज्कीयािहज्कीया वल्हांडणाचावल्हांडणाचा सणसण साजरासाजरा करतोकरतो

िहज्कीयाने इस्राएल आिण यहूदामधील सवर् लाकांना िनरोप
पाठवले: तसेच एफ्राइम आिण मनश्शेच्या लोकांना पत्रे
िलिहली. इस्राएलचा परमेश्वर देव याच्याप्रीत्यथर्

वल्हांडणाचा सण साजरा करायला यरुशलेमातील परमेश्वराच्या मिंदरात
यावे असे त्याने त्या िनरोप पत्रांद्वार ेकळवले. 2 यरुशलेममधील मडंळी
आिण सवर् सरदार यांच्याशी िवचार िविनमय करुन राजा िहज्कीयाने
वल्हांडणाचा सण दसुऱ्या मिहन्यात साजरा करायचे ठरवले. 3

सणासाठी पुरशेा याजकांचे पिवत्रीकरण झाले नव्हते तसेच
यरुशलेममध्ये सगळे लोक जमले नव्हते म्हणून नेहमीच्या वेळेला हा सण
साजरा करता येणे शक्य नव्हते. 4 तेव्हा राजासकट सवर् मडंळींना ही
गोष्ट पसंत पडली. 5 बरै-शेबा पासून दान पयर्ंत इस्राएलभर त्यांनी दवंडी
िपटली. वल्हांडणासाठी यरुशलेमला यायला सवर् लोकांना आवाहन
करण्यात आले. मोशेच्या िनयमशास्त्रात सांिगतलेल्या पारपंािरक
पध्दतीने बहुसंख्य लोकांनी फार वषार्त हा सण साजरा केला नव्हता. 6

त्यामुळे िनरोप्यांनी राजाचा संदेश इस्राएल आिण यहूदाभर िफरवला.
त्याचा मसुदा असा होता:
“इस्राएल लोक हो, अब्राहाम, इसहाक आिण इस्राएल (याकोब) यांच्या
परमेश्वर देवाकडे परत िफरा. म्हणजे अश्शूर राजांच्या तावडीतून सुटून
जे सुखरुप रािहले आहेत त्यांना परमेश्वर जवळ करील. 7 आपले वडील
िंकवा भाऊबदं यांचे अनुकरण करु नका. परमेश्वर त्यांचा देव होता, पण
त्यांनी त्याच्याकडे पाठ िफरवली. तेव्हा त्यांच्यािवषयी परमेश्वराने
इतरांच्या मनात घृणा िनमार्ण केली व त्यांना िंनदेला प्रवृत्त केले. त्यामुळे
झालेली ददुर्शा तुम्ही पािहली आहेच. 8 आपल्या पूवर्जांसारखे ताठर
बनू नका. मनोभावे परमेश्वराला शरण जा मिंदराच्या पिवत्र गाभाऱ्याकडे
या. परमेश्वराने ते पिवत्रस्थान कायमचे पिवत्र केले आहे. परमेश्वर देवाची
सेवा करा. तरच परमेश्वराचा तुमच्यावर भडकलेला कोप शांत होईल. 9

तुम्ही परमेश्वराकडे परत िफरलात तर ज्याने तुमच्या भाऊबदंांना आिण
लेकरांना कैद करुन नेले त्यांना दयेचा पाझर फुटेल आिण तुमचे
भाऊबदं आिण लेकर ेआपल्याकडे परत येतील. परमेश्वर तुमचा देव
दयाळू आिण कृपाळू आहे. त्याच्या आसऱ्याला गेलात तर तो तुमचा
िधक्कार करणार नाही.”

10 एफ्राइम आिण मनश्शेच्या प्रदेशात िनरोप्ये गावोगाव िफरले. ते
पार जबुलून पयर्ंत गेले. पण लोकांनी मात्र उपहासाने वागून त्यांची
हेटाळणी केली. 11 आशेर, मनश्शे आिण जबुलून मधल्या काहींनी मात्र
असे न करता िवनम्रतेने यरुशलेमला प्रयाण केले. 12 पुढे परमेश्वराच्या
कृपेनेच असे घडून आले की राजा िहज्कीया आिण त्याचे सरदार यांच्या
आजे्ञप्रमाणे वागायला यहूदाचे लोक तयार झाले. अशा िरतीने त्यांनी
देवाचा शब्द पाळला.

13 दसुऱ्या मिहन्यात बेखमीर भाकरीचा सण साजरा करण्यासाठी
लोक प्रचंड संख्येने यरुशलेममध्ये जमले. तो एक िवशाल समुदाय होता.
14 यरुशलेममधल्या खोट्या नाट्या दवैतांसाठी उभारलेल्या वेद्या
तसेच धूप जाळायच्या वेद्या या लोकांनी उखडून टाकल्या आिण िकद्रोन
खोऱ्यात नेऊन टाकून िदल्या. 15 दसुऱ्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
त्यांनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशूचा बळी िदला. याजक आिण लेवी यांनी
तेव्हा लिज्जत होऊन स्वतःला पिवत्र केले आिण होमबली परमेश्वराच्या
मिंदरात आणले. 16 देवाचा माणूस मोशेच्या िनयमशास्त्रात
सांिगतल्याप्रमाणे ते आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले. याजकांनी
लेवींच्या हातून रक्त घेऊन ते वेदीवर िंशपडले. 17 येथे जमलेल्या
पुष्कळशा लोकांनी स्वतःचे शुध्दीकरण केलेले नव्हते त्यामुळे
वल्हांडणाचे यज्ञपशू मारायचा त्यांना अिधकार नव्हता. अशांसाठी ते
काम लेवींनाच करावे लागत होते. लेवींनी सवर् यज्ञपशंूचे परमेश्वराकरता
शुध्दीकरण केले.

18 एफ्राइम, मनश्शे, इस्साकार आिण जबुलून इथून आलेल्या बऱ्याच
लोकांनी वल्हांडणासाठी योग्य तऱ्हेने स्वतःचे शुद्धीकरण केलेले नव्हते.

ही पध्दत मोशेच्या िनयमशास्त्राला सोडून होती. पण िहज्कीयाने त्यांच्या
वतीने प्राथर्ना केली. तो म्हणाला, “परमेश्वर देवा, तू भला आहेस. तुझी
आराधना योग्य तऱ्हेने व्हावी असे या लोकांना मनापासून वाटते. पण
धमर्शास्त्राप्रमाणे त्यांनी शुध्दीकरण केलेले नाही. त्यांना क्षमा कर.
आमच्या पूवर्जांपासूनचा तूच आमचा देव आहेस. अत्यतं पिवत्र
स्थानाच्या िनयमाप्रमाणे त्यांच्यापकैी कोणी शुिचभर् ूत झालेले नसले तरी
तू त्यांना क्षमा कर.” 20 राजा िहज्कीयाने केलेली प्राथर्ना परमेश्वराने
ऐकली आिण लोकांना क्षमा केली. 21 इस्राएलच्या प्रजेने यरुशलेममध्ये
बेखमीर भाकरीचा उत्सव सात िदवस साजरा केला. लोक आनदंात
होते. लेवी आिण याजक यांनी रोज मनःपूवर्क परमेश्वराची स्तुितस्त्रोत्रे
गाईली. 22 परमेश्वराची सेवा कशी करावी याचे उत्तम ज्ञान असलेल्या
लेवींना राजा िहज्कीया उत्तेजन देत होता. सणाचे सात िदवस आनदंात
घालवत लोकांनी शांितअपर्णे वािहली आिण आपल्या पूवर्जांच्या परमेश्वर
देवाला धन्यवाद िदले.

23 वल्हांडणाचा सण आणखी सात साजरा करावा असे सवार्नुमते
ठरले. त्याप्रमाणे आणखी सात िदवस त्यांनी या सणाप्रीत्यथर् आनदंात
घालवले. 24 िहिज्कयाने 1,000 बलै आिण 7,000 मेंढर ेव पुढाऱ्यांनी
1,000 बलै व 10,000 मेंढर ेमारुन खाण्यासाठी या समुदायाला िदली.
त्यासाठी बऱ्याच याजकांना शुिचभर् ूत व्हावे लागले. 25 यहूदातील सवर्
लोक, याजकवगर्, लेवी, इस्राएलमधील समुदाय तसेच इस्राएलमधून
यहूदात आलेले िवदेशी प्रवासी हे सवर्जण अितशय खशुीत होते. 26

यरुशलेममध्ये आनदंीआनदं पसरला होता. इस्राएलचा राजा दावीद
याचा मुलगा शलमोन याच्या कारिकदीर्नतंर आजतागायत असा
आनदंाचा प्रसंग कधी घडलाच नव्हता. 27 याजक व लेवी यांनी उठून
लोकांना आशीवार्द देण्याची परमेश्वराला प्राथर्ना केली. परमेश्वराने त्यांचे
ऐकले. त्यांची प्राथर्ना स्वगार्तील आपल्या पिवत्र स्थानी परमेश्वराला ऐकू
गेली.

राजाराजा िहज्कीयाच्यािहज्कीयाच्या सुधारणासुधारणा

अशा तऱ्हेने वल्हांडणाच्या उत्सवाची समाप्ती झाली.
यरुशलेममध्ये त्यासाठी जमलेले इस्राएल लोक यहूदात
आपापल्या गावी परतले. ितथे गेल्यावर त्यांनी दवैतांच्या

दगडी मूतीर् फोडून टाकल्या. या खोट्या नाट्या दवैतांची पूजा होत असे.
अशेराचे खांबही त्यांनी उखडून टाकले. यहूदा आिण बन्यािमन
प्रांतातील सवर्च्यासवर् उंच स्थाने आिण वेद्या त्यांनी उद्ध्वस्त केल्या.
एफ्राइम आिण मनश्शे या प्रदेशातील लोकांनीही तेच केले. गरै देवतांच्या
प्राथर्नेसाठी बनवण्यात आलेल्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी नाश केला.
तेव्हाच सवर् इस्राएल लोक घरोघरी गेले.

2 लेव्यांची आिण याजकांची गटागटां मध्ये िवभागणी केलेली होती.
त्यापकैी प्रत्येक गटाला आपापले िवशेष कामकाज नेमून िदलेले होते.
राजा िहज्कीयाने त्या सवार्ना आपला कारभार हाती घ्यायला सांिगतले.
होमापर्णे व शांितअपर्णे वाहणे हे लेवींचे व याजकांचे नेमलेले काम होते.
तसेच मिंदराच्या प्रवेशद्वाराजवळ परमेश्वराची स्तुितस्तोत्रे म्हणणे व
परमेश्वराच्या मिंदरात सेवा करणे हे ही त्यांचे काम होते. 3 यज्ञात अपर्ण
करण्यासाठी म्हणून िहज्कीयाने आपल्या पशुधनातील काही पशू िदले.
सकाळ संध्याकाळच्या दिैनक होमापर्णांखातर त्यांचा िविनयोग करण्यात
आला. शब्बाथ, नवचंद्रदशर्नी व इतर निैमित्तक कायेर् या िदवशीही
होमापर्णे होत असत. हे परमेश्वराच्या िनयमशास्त्रानुसार होत असे.

4 आपल्या उत्पन्नातील ठरािवक िहस्सा लोकांना लेवी व याजक
यांना द्यावा लागत असे. तो त्यांनी द्यावा अशी आज्ञा राजा िहज्कीयाने
केली. त्यामुळे िनयतकायर् िनवेर्धपणे प्रभूच्या िनयमशास्त्रानुसार करणे
याजकांना व लेवींना शक्य झाले. 5 ही आज्ञा सवर् प्रजेच्या कानी गेली.
त्याबरोबर इस्राएल लोकांनी आपले धान्याचे पीक, द्राक्ष, तेल, मध आिण
इतर बागायती उत्पन्न या सगळ्याचा एकदशांश भाग आणून िदला. 6

यहूदातील नगरवासी इस्राएली व यहूदी लोकांनीही आपली गुर ेआिण
शेळ्यामेंढ्या यांचा दहावा िहस्सा जमा केला. परमेश्वर देवाप्रीत्यथर्
आखून िदलेल्या जागेत धान्याच्याही राशी त्यांनी आणून ओतल्या.
त्यांनी या सवर् वस्तंूचे ढीग रचले.

2 इितहास 30:2 292 2 इितहास 31:6
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7 लोकांनी या सवर् वस्तू आणून टाकायला ितसऱ्या मिहन्यात
सुरुवात केली आिण सातव्या मिहन्यात हे काम संपले. 8 राजा
िहज्कीया आिण इतर सरदार यांनी जेव्हा या राशी पािहल्या तेव्हा त्यांनी
परमेश्वराला आिण इस्राएलच्या प्रजेला धन्यवाद िदले.

9 राजाने मग याजकांना आिण लेवींना या गोळा झालेल्या वस्तंूिवषयी
िवचारले. 10 तेव्हा सादोकच्या घराण्यातला मुख्य याजक अजऱ्या
िहज्कीयाला म्हणाला की, “लोक परमेश्वराच्या मिंदरात धान्य व या
सगळ्या गोष्टी अपर्ण करायला लागल्यापासून आम्हाला पोटभर खायला
िमळू लागले आहे. अगदी तृप्त होईपयर्ंत खाऊनही एवढे उरले आहे.
परमेश्वराने आपल्या प्रजेला खरोखरच दवुा िदला आहे, म्हणून तर इतके
िशल्लक राहीले आहे.”

11 िहज्कीयाने मग याजकांना परमेश्वराच्या मिंदरात कोठार ेतयार
ठेवायला सांिगतली. त्याची आज्ञा अमंलात आणली गेली. 12 याजकांनी
परमेश्वरासाठी अपर्ण केलेल्या वस्तू धान्याचा अथवा पशंूचा दहावा
िहस्सा, इतर काही वािहलेल्या गोष्टी आत आणल्या आिण मिंदरातील
कोठारात जमा केल्या. कोनन्या लेवी हा या भांडारावरचा प्रमुख
अिधकारी होता. िशमी त्याच्या हाताखाली होता. िशमी कोनन्याचा भाऊ
होता. 13 यहीएल, अजऱ्या, नहथ, असाएल, यरीमोथ, योजाबाद,
अलीएल, इस्मख्या, महथ व बनाया यांच्यावर कोनन्या आिण िशमी या
दोन भावांची देखरखे होती. राजा िहज्कीया आिण देवाच्या मिंदराचा
प्रमुख अिधकारी अजऱ्या यांनी या माणसांची िनवड केली.

14 लोकांनी देवाला स्वखशुीने अपर्ण केलेल्या सगळ्या गोष्टींवर
कोरचेी देखरखे होती. परमेश्वराला वािहलेल्या या गोष्टींचे वाटप
करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. तसेच परमेश्वराला आलेल्या
पिवत्र भेटवस्तंूची वाटणी करण्याचेही काम त्याचेच होते. कोरे
पूवेर्कडच्या प्रवेशद्वाराचा द्वारपाल होता. त्याच्या विडलांचे नाव इम्नाह
लेवी. 15 एदेन, िमन्यामीन, येशूवा, शमाया, अमऱ्या व शखन्या हे कोरचेे
मदतनीस होते. याजक राहात त्या नगरात ते िनष्ठेने आपली सेवा रुजू
करत. याजकांच्या प्रत्येक गटांमधील आपापल्या भाऊबदंांना त्यांच्या
वाटणीचा िहस्सा देत. हे वाटप करताना ते लहान मोठा अशा सवार्नाच
सारखाच भाग देतअसत.

16 लेवी घराण्याच्या इितहासात ज्यांची नावे नोंदलेली होती असे,
तीन वषेर् िंकवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे जे लेवी पुरुष परमेश्वराच्या मिंदरात
नेमून िदलेल्या दनैिंदन कामासाठी जात त्यांना त्यांची वाटणी हे
मदतनीस देत. अशाप्राकर ेलेवींच्या प्रत्येक गटाला काम नेमून िदलेले
होते. 17 याजकांना त्यांच्या वाटणीचा िहस्सा िमळत असे. ज्या लेवींची
आपापल्या िपतृकुळाप्रमाणे नोंद झाली होती त्यांना आिण िकमान वीस
वषेर् िंकवा त्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या लेवींना त्यांची वाटणी िमळत
असे. त्यांच्यावरील जबाबदारीचे स्वरुप आिण त्यांचा गट यावर त्याचे
प्रमाण ठरत. असे. 18 ज्या लेवींची वंशावळ्यांमध्ये नोद ंझालेली होती
त्या सवार्ंच्या मुलाबाळांना, बायकांना मुलगे व मुली यांनाही आपापला
िहस्सा िमळे. परमेश्वराच्या सेवेसाठी ते नेहमीच शुिचभर् ूत होऊन तप्तर
असत म्हणून त्यांना हे िदले जाई.

19 अहरोन वंशातील काही याजकांची लेवी राहात असत त्या
गावांमध्ये शेत-िशवार ेहोती. काही अहरोनचे वंशज नगरांमध्येही राहात
होते. तेव्हा त्या नगरातील माणसांची नावािनशी िनवड करुन त्यांना
आपल्या उत्पन्नातला वाटा या अहरोनवंशजांना द्यायला िनवडले होते.
वंशावळीत नोंदवलेले सवर्जण आिण पुरुष लेवी यांना हा वाटा िमळे.

20 राजा िहज्कीयाने अशाप्रकार ेयहूदात चांगली कामिगरी केली.
परमेश्वर देवाच्या दृष्टीने जे योग्य, बरोबर आिण सत्य ते त्याने केले. 21

हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात त्याला यश आले, उदाहरणाथर्, देवाच्या
मिंदरातील उपासना, िनयमशास्त्राचे पालन, परमेश्वराला शरण जाणे.
िहज्कीयाने हे सवर् मनापासून केले.

अश्शूरच्याअश्शूरच्या राजाचाराजाचा िहज्कीयालािहज्कीयाला उपद्रवउपद्रव

िहज्कीयाने परमेश्वरावर भरवंसा ठेवून केलेल्या सगळ्या
गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्यावर अश्शूरचा राजा सन्हेरीब
यहूदावर चाल करुन आला. नगराच्या तटबदंीबाहेर त्याने

आपल्या सनै्यासह तळ ठोकला. आतील नगरांचा पाडाव करुन ती

िंजकून घ्यायचा त्याने बेत केला. 2 यरुशलेमवर हल्ला करायला सन्हेरीब
आला आहे हे िहज्कीयाला कळले. 3 तेव्हा तो आपल्या सरदारांशी
आिण सनै्याच्या अिधकाऱ्यांशी बोलला. त्यांच्या साहाय्याने व त्यांच्याशी
मसलत करुन राजाने नगराबाहेरच्या झऱ्यांचे पाणी अडवायचा एकमताने
िनणर्य घेतला. त्या सवार्ंनी त्याला मदत केली. 4 झर ेआिण आपल्या
प्रांतामधून वाहणारी नदी लोकांनी एकत्र येऊन अडवली. ते म्हणाले,
“अश्शूरच्या राजाला आत्ता इथवर आल्यावर पाणी कुठले िमळायला?”
5 िहज्कीयाने पुढील उपाययोजनेने यरुशलेमची मजबुती वाढवली.
तटबदंीची िंभत िजथे िजथे ढासळली होती ितथे बांधून काढली. िंभतीवर
बुरुज बांधले. तटबदंीबाहेर दसुरा कोट केला. यरुशलेमच्या जुन्या
भागाची पूवेर्ची बाजू आणखी भक्कम केली. शस्त्रे आिण ढाली आणखी
करवून घेतल्या. 6 िहज्कीयाने प्रजेवर सेनानायकांच्या नेमणकुा केल्या,
आिण नगराच्या वेशीजवळच्या चौकात त्यांची सभा घेऊन त्यांच्याशी
उत्तेजनपर बातचीत केली. िहज्कीया त्यांना म्हणाला, “िंहमत बाळगा
आिण द्दढ राहा. अश्शूरच्या राजाची िंकवा त्याच्या िवशाल सेनेची धास्ती
घेऊ नका. आपली ताकद त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. 8 अश्शूरच्या
राजाजवळ फक्त मनुष्यबळ आहे. आपल्या बाजूला मात्र साक्षात परमेश्वर
देव आहे. तोच आपल्याला मदत करील.” आपल्या यधु्दात तोच लढेल
अशाप्रकार ेिहज्कीयाचे धीराचे बोलणे ऐकून लोकांना त्यावर िवश्वास
बसला आिण त्यांना हुरुप आला.

9 अश्शूरचा राजा सन्हेरीब याने लाखीशचा पराभव करण्याच्या हेतूने
आपल्या सनै्यासह लाखीश नगराजवळ तळ िदला होता. तेथून त्याने
यहूदाचा राजा िहज्कीया आिण यरुशलेममधील यहूदी लोक यांच्यासाठी
आपल्या सेवकांमाफर् त िनरोप पाठवला.
10 सेवक म्हणाले की, “अश्शूरचा राजा सन्हेरीब याचा संदेश असा
आहे. ‘यरुशलेमला वेढा पडला असताना कशाच्या भरवंशावर तुम्ही
ितथे राहता? 11 िहज्कीयाचा हा तुम्हाला फसवण्याचा डाव आहे.
यरुशलेममध्ये अडकून तुम्ही तहानभुकेने व्याकुळ होऊन मरावे असा
त्याचा अतंःस्थ हेतू आहे. तो तुम्हाला म्हणतो, “अश्शूरच्या राजापासून
आपला देव परमेश्वर आपले रक्षण करील.” 12 पण त्यानेच परमेश्वराची
उंच स्थाने आिण वेद्या काढून टाकल्या. तुम्हा यहूदी आिण यरुशलेमच्या
लोकांना त्याने सांिगतले की तुम्ही फक्त एकाच वेदीवर उपासना केली
पािहजे आिण धूप जाळला पािहजे. 13 माझ्या पूवर्जांनी आिण मी इतर
देशांतल्या लोकांची कशी अवस्था करुन टाकली ती तुम्हाला माहीत
आहे. त्या देशांतले दवैते काही आपल्या लोकांना वाचवू शकले नाहीत.
मलाही ते त्यांचा नाश करण्यापासून परावृत्त करु शकले नाहीत. 14

माझ्या पूवर्जांनी इतर देशांना मातीला िमळवले. आपल्या लोकांना
िवनाशातून सोडवण्याची माझ्यासमोर कोणत्याही देवताची प्राज्ञा नाही.
तेव्हा तुमचे दवैत तरी तुम्हाला वाचवू शकेल असे वाटते का? 15

िहज्कीयाच्या बतावणीला बळी पडू नका. आमच्या पासून आपल्या
प्रजेचे रक्षण करण्यात कोणत्याच राष्ट्र ाच्या दवैताला अद्यािप यश आलेले
नाही. तेव्हा तुमचा संहार करण्याला तुमचे दवैत माझ्या हातून तुम्हांला
वाचवू शकेल असे समजू नका.’”

16 अश्शूरच्या राजाच्या सेवकांनी परमेश्वर देवाची आिण देवाचा
सेवक िहज्कीया याची िंनदानालस्ती केली. 17 अश्शूरच्या राजाने
पत्रांमध्ये परमेश्वर देवा िवषयी अपमानकारक मजकूरही िलिहला. तो
असा होता. “इतर देशांच्या दवैतांना मी केलेल्या संहारापासून आपल्या
प्रजेला वाचवता आले नाही. तद्वतच िहज्कीयाचा देवही मला त्याच्या
प्रजेचा नाश करण्यापासून थोपवू शकणार नाही.” 18 मग अश्शूरच्या
राजाच्या सेवकांनी तटबदंीवर उभ्या असलेल्या यरुशलेमच्या लोकांना
घाबरवण्यासाठी िहब्रू भाषेत मोठ्याने आरडाओरडा केला. असे करुन
यरुशलेम नगर ताब्यात घ्यायचा त्यांचा िवचार होता. 19 जगभरचे लोक
ज्या दवैतांची पूजा करतात त्या दवैतांिवषयी हे सेवक वाईटसाईट बोलत
रािहले. हे परमेश्वर म्हणजे लोकांनी िनव्वळ हातांनी बनवलेल्या मूतीर्ं
यरुशलेमच्या परमेश्वरालाही या सेवकांनी त्या देवतांच्याच रांगेला
बसवले.

20 यामुळे राजा िहज्कीया आिण आमोजचा मुलगा यशया संदेष्टा
यांनी या प्रश्नावर स्वगार्कडे तोंड करुन मोठ्याने प्राथर्ना केली. 21 तेव्हा
अश्शूरच्या राजाच्या छावणीवर परमेश्वराने आपला दतू पाठवला. या
दतूाने अश्शूरांचे सगळे सनै्य, त्यातील सरदार आिण अिधकारी यांना
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मारुन टाकले. एवढे झाल्यावर अश्शूरचा राजा माघार घेऊन आपल्या
देशात परत गेला. त्याच्या प्रजेला त्याची शरम वाटली. राजा त्याच्या
दवैताच्या देवळात गेला. ितथे त्याच्या पोटच्या मुलांनी तलवारीने त्याला
ठार केले. 22 अशाप्रकार ेपरमेश्वराने अश्शूरचा राजा सन्हेरीब आिण
त्याचे सनै्य यांच्यापासून िहज्कीया आिण यरुशलेमचे लोक यांचे संरक्षण
केले. परमेश्वराला िहज्कीयाची आिण यरुशलेमच्या प्रजेची काळजी
होती. 23 बऱ्याच जणांनी परमेश्वराला वाहायला भेटवस्तू आणल्या.
यहूदाचा राजा िहज्कीया याच्यासाठी ही नजराणे आणले. या घटनेपासून
सवर् राष्ट्र ांना िहज्कीयाबद्दल आदर वाटू लागला.

24 या काळातच िहज्कीयाला आजारपणाने घेरले आिण तो मरणासन्न
झाला. त्याने परमेश्वराची प्राथर्ना केली. परमेश्वर त्याच्याशी बोलला
आिण परमेश्वराने त्याला एक संकेत िदला 25 पण िहज्कीयाला गवर् वाटू
लागला होता. त्यामुळे त्याने परमेश्वराने दाखवलेल्या दयाळूपणाबद्दल
त्याला धन्यवाद िदले नाहीत. या गोष्टीमुळे िहज्कीयावर आिण यहूदा व
यरुशलेमच्या लोकांवर परमेश्वर कोपला. 26 पण हे लोक आिण
िहज्कीया यांचे ह्दयपिरवतर्न झाले आिण त्यांची वतर्णूक बदलली.
त्यांच्यात नम्रता आली. त्यामुळे िहज्कीयाच्या हयातीत परमेश्वराचा रोष
त्यांच्यावर ओढवला नाही.

27 िहज्कीयाची भरभराट झाली. त्याला मानसन्मान िमळाला. चांदी,
सोने, िंकमती रत्ने, मसाल्याचे पदाथर्, ढाली इत्यादी नाना तऱ्हेच्या वस्तू
ठेवण्यासाठी त्याने कोठार ेकेली. 28 धान्य, नवीन मद्य, तेल या
लोकांकडून आलेल्या गोष्टी ठेवायलाही कोठार ेबांधली, गुरढेोर ेआिण
मेंढ्या यांच्यासाठी कोंडवाडे बांधले. 29 िहज्कीयाने नवीन नगरे
वसवली. सवर् तऱ्हेचे पशू आिण मेंढर ेयांचे कळप त्याच्याकडे होते.
देवदयेने िहज्कीयाला समृध्दी आली. 30 याच िहज्कीयाने गीहोनचा
यरुशलेममधला वरचा प्रवाह अडवून त्याला दावीद नगराच्या
पिश्चमेकडून सरळ खाली आणले होते. िहज्कीयाला त्याने हाती
घेतलेल्या प्रत्येक कायार्त यश िमळाले.

31 एकदा देशात घडलेल्या चमत्कारांिवषयी चौकशी करायला
बाबेलच्या अिधपतींनी त्याच्याकडे राजदतू पाठवले. तेव्हा िहज्कीयाची
पारख करावी आिण त्याचे मन जाणून घ्यावे म्हणून देवाने त्याला एकटे
सोडले.

32 िहज्कीयाने केलेल्या इतर गोष्टी आिण त्याचा लोकांिवषयीचा
दयाळूपणा, त्याची धािर्मक कृत्ये, त्याची परमेश्वरा प्रती एकिनष्ठा
यािवषयी आमोजचा मुलगा यशया सदेंष्टा याचे दृष्टांत आिण यहूदा व
इस्राएल राजांचा इितहास या ग्रंथांमध्ये िलिहलेले आहे. 33 िहज्कीया
मरण पावला आिण त्याचे आपल्या पूवर्जांशेजारी दफन झाले.
दावीदाच्या वंशजांच्या कबरीपाशी डोंगरावर लोकांनी त्याचे दफन केले.
िहज्कीया मरण पावला तेव्हा यहूदा आिण यरुशलेममधील लोकांनी
त्याला सन्मानपूवर्क िनरोप िदला. िहज्कीयाच्या जागी त्याचा मुलगा
मनश्शे गादीवर आला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा मनश्शमनश्शेे

मनश्शे यहूदाचा राजा झाला तेव्हा बारा वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये पचंावन्न वषेर् राज्य केले. 2 त्यांचे आचरण
परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट असे होते. वाईट वतर्णकुीमुळे ज्या

देशांना परमेश्वराने इस्राएलपुढून हुसकून लावले त्यांच्या िंनद्य प्रथांचेच
मनश्शेने अनुकरण केले 3 िहज्कीयाने जी उंचस्थाने उद्ध्वस्त केली
होती तीच मनश्शेने पुन्हा बांधली. त्याने बआल देवतांसाठी वेद्या केल्या
आिण अशेराचे स्तभं उभे केले. नक्षत्रांपुढे नतमस्तक होऊन तो त्या
तारांगणांची पूजाही करत असे. 4 परमेश्वराच्या मिंदरात त्याने त्या
भलत्यासलत्या देवतांसाठी वेद्या बांधल्या. “माझे नाव यरुशलेममध्ये
िचरकाल राहील” असे याच मिंदराबद्दल परमेश्वराने म्हटले होते. 5 या
मिंदराच्या दोन्ही अगंणांत मनश्शेने सवर् नक्षत्रांसाठी वेद्या बांधल्या. 6

बेन िहन्नोमच्या खोऱ्यात त्याने आपल्या पोटच्या मुलांचा यज्ञात बळी
िदला. रमल, जादटूोणा, चेटूक यातही तो पारगंत होता. चेटूक करणारे
आिण मृतात्म्यांशी संबधं ठेवणार ेयांच्याशी मनश्शेचे संबधं होते.
परमेश्वराने िनिषध्द मानलेली बरीच कृत्ये मनश्शेने केली. त्याच्या या
गरैवतर्नामुळे परमेश्वराचा संताप झाला. 7 मनश्शेने एका कोरीव मूतीर्ची

स्थापनाही देवाच्या मिंदरात केली. या मिंदरािवषयी दावीद व त्याचा पुत्र
शलमोन यांना देव असे म्हणाला होता, “या मिंदरात आिण
यरुशलेममध्ये माझे नाव िचरतंन काल राहील. इस्राएलच्या सवर्
कुळांमधून मी यरुशलेमला िनवडले. 8 त्यांच्या पूवर्जांना कबूल केलेल्या
प्रदेशातून मी आता इस्राएल लोकांना बाहेर पडू देणार नाही. पण त्यांना
िदलेल्या आज्ञा मात्र त्यांनी कसोशीने पाळल्या पािहजेत. मोशेमाफर् त
त्यांना िदलेल्या िवधी, िनयम व आज्ञा त्यांनी पाळायला हवेत.”

9 मनश्शेने मात्र यहूदा लोक आिण यरुशलेमचे लोक यांना
दरुाचरणाला प्रवृत केले. इस्राएल लोकांपूवीर् ज्या राष्ट्र ांना परमेश्वराने
हुसकावून लावले त्यांच्यापेक्षाही हे लोक दरुाचरणी होते.

10 परमेश्वर मनश्शेशी व इतर लोकांशी बोलला पण कोणीही
परमेश्वराचे ऐकले नाही. 11 तेव्हा अश्शूरच्या राजाच्या सेनापतीकरवी
परमेश्वराने यहूदावर हल्ला केला. या सेनापतींनी मनश्शेला आकड्यांनी
जखडून पकडले. त्याच्या हातात िपतळी बेड्या ठोकल्या. अशा िरतीने
मनश्शेला कैद करुन त्यांनी बाबेलला नेले.

12 मनश्शेचे हाल झाले तेव्हा त्याने परमेश्वर देवाची करुणा भाकली.
त्याच्या पूवर्जांच्या देवासमोर मनश्शे नम्र झाला. 13 त्याने देवाची
प्राथर्ना केली व मदतीसाठी याचना केली. मनश्शेचा धावा ऐकून
परमेश्वराला त्याची दया आली. म्हणून त्याला पुन्हा यरुशलेमला आणून
परमेश्वराने त्याला गादीवर बसवले. परमेश्वर हाच खरा देव आहे हे तेव्हा
मनश्शेला पटले.

14 या घटनेनतंर मनश्शेने दावीद नगराभोवती आणखी एक कोट
बांधला. हा कोट गीहोनच्या पिश्चमेकडील खोऱ्यात मासळी
दरवाजाजवळ ओफेल टेकडी सभोवती असून खूप उंच होता.
यहूदामधील सवर् तटबदंीच्या नगरांमध्ये त्याने अिधकारी नेमले. 15

परक्या देवतांच्या मूतीर् त्याने हटवल्या. परमेश्वराच्या मिंदरातील मूतीर्
काढून टाकली. मिंदराच्या टेकडीवर तसेच यरुशलेममध्ये बांधलेल्या
वेद्यांही काढून यरुशलेम नगराबाहेर टाकून िदल्या. 16 नतंर त्याने
परमेश्वराची वेदी स्थापन केली आिण त्यावर शांितअपर्णे आिण उपकार
स्मरणाची अपर्णे वािहली. समस्त यहूदी लोकांना त्याने इस्राएलाचा
परमेश्वर देव याची उपासना करायची आज्ञा केली. 17 लोक अजूनही
उंचस्थानी यज्ञ करीतच होते पण आता ते फक्त त्यांच्या परमेश्वर देवा
प्रीत्यथर् करीत होते.

18 मनश्शेची बाकीची कृत्ये तसेच त्याने केलेली देवाची प्राथर्ना तसेच
परमेश्वर देवाच्यावतीने द्रष्टे त्याच्याशी जे बोलले ती वचने हे सगळे
इस्राएलच्या राजांच्या बखरीत िलिहलेले आहे. 19 मनश्शेची प्राथर्ना
आिण परमेश्वराला त्याचे गाऱ्हणे ऐकून करुणा वाटणे हे द्रष्टयांच्या
बखरीत आहे. मनश्शेला उपरती होण्यापूवीर्ची त्याची पापे व दवुर्तर्ने, उंच
स्थाने व अशेरा स्तभं िजथे उभारले ती स्थाने याचेही तपशील याच
बखरीत आहेत. 20 पुढे मनश्शे वारला व पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन
झाले. त्याच्या राजमहालातच लोकांनी त्याला पुरले. त्याच्या जागी
त्याचा मुलगा आमोन राज्य करु लागला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा आमोनआमोन

21 आमोन िवसाव्या वषीर् यहूदाचा राजा झाला. तो यरुशलेममध्ये
दोन वषेर् गादीवर होता. 22 परमेश्वराच्या दृष्टीने िनिषध्द अशी कृत्ये त्याने
केली. आपले वडील मनश्शे यांच्याप्रमाणेच तो परमेश्वराच्या इच्छेिवरुध्द
वागला. वडीलांनी करुन घेतलेल्या कोरीव मूतीर्पुढे यज्ञ करुन त्याने
त्यांची पूजा केली. 23 पुढे त्याचे वडील मनश्शे जसे परमेश्वराला नम्रपणे
शरण गेले तसा तो गेला नाही. उलट त्याची दषु्कृत्ये वाढतच चालली.
24 आमोनच्या सेवकांनी कट रचून त्याची त्याच्या महालातच हत्या
केली. 25 पण राजा आमोन िवरुध्द कारस्थान करणाऱ्यांचा यहूदी
लोकांनी काटा काढला. मग आमोनचा मुलगा योशीया याला लोकांनी
राजा केले.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा योशीयायोशीया

योशीया राजा झाला तेव्हा आठ वषार्ंचा होता. त्याने
यरुशलेममध्ये एकतीस वषेर् राज्य केले. 2 त्याने वतर्न योग्य
प्रकारचे होते. परमेश्वराची त्याच्या कडून जशी अपेक्षा होती

2 इितहास 32:22 294 2 इितहास 34:2



35

तसेच तो वागला. आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणे त्याने सत्कृत्ये
केली. सन्मागार्वरुन तो ढळला नाही. 3 आपल्या कारकीदीर्च्या आठव्या
वषीर्च तो आपला पूवर्ज दावीद याच्या परमेश्वराच्या भजनी लागला.
योशीयाने लहान वयातच हा मागर् पत्करला आिण कारकीदीर्च्या बाराव्या
वषीर् यहूदा आिण यरुशलेममधील उंच स्थाने, अशेरा देवीचे खांब, कोरीव
आिण ओतीव मूतीर् यांची मोडतोड केली. 4 लोकांनी त्याच्या समोरच
बआलदेवतांच्या मूतीर् फोडून टाकल्या. वरच्या भागात असलेल्या धूप
जाळण्याच्या वेद्या योशीयाने उद्ध्वस्त केल्या. ओतीव आिण कोरीव
मूतीर्चाही त्याने पार चुरा करुन टाकला आिण हे चूणर्, ज्या लोकांनी
बआलदेवतांसाठी यज्ञ केले त्यांच्या कबरींवर पसरले. 5 बआलदेवतांची
पूजा करणाऱ्या याजकांच्या अस्थी देखील त्याने त्यांच्याच वेद्यांवर
जाळून टाकल्या. अशाप्रकार ेयहूदा आिण यरुशलेममधून योशीयाने
मूिर्तपूजेचा पुरा बीमोड केला. 6 मनश्शे, एफ्राइम, िशमोन, नफताली
येथपयर्ंतच्या शहरांतून आिण त्यांच्या आसपासच्या पडीक
खेड्यांमधूनही त्याने हेच केले. 7 मूिर्ंतभजंन, अशेरा खांबांची मोडतोड,
वेद्यांचा िवध्वंस बआलदेवतेच्या धूपाच्या वेद्या उखडणे ही इस्राएलभरची
मोहीम उरकल्यावर योशीया यरुशलेमला परतला.

8 योशीयाने राज्याची सूत्रे हाती घेतल्याच्या अठराव्या वषीर् शाफान,
मासेया, आिण योवाह यांना परमेश्वराचे देवाचे मिंदर दरुुस्तीसाठी
पाठवले. शाफानच्या वडलांचे नाव असल्या, मासेया हा नगराचा
कारभारी होता आिण योवाहचे वडील योवाहाज. योवाह हा बखरकार
होता.
यहूदा आिण मिंदर यांच्या शुध्दीकरणासाठी मिंदराच्या डागडुजीचे हे

काम योशीयाने अगंावर घेतले. 9 ही माणसे िहल्कीया या मुख्य
याजकाकडे गेली. मनश्शे, एफ्राइम आिण उवर्िरत सवर् इस्राएलमधून
लोकांनी देवाच्या मिंदरासाठी िदलेला पसैा लेवी द्वारपालांनी जमा केला
होता. सवर् यहूदा प्रांत, बन्यािमनचा प्रदेश आिण यरुशलेममधून देखील
त्यांनी पसेै जमा केले होते. ही रक्कम िहल्कीयाकडे त्यांनी सुपूदर् केली.
10 मग, परमेश्वराच्या मिंदराच्या बांधकामावर देखरखे करणाऱ्यांना
लेवींनी हे पसेै िदले आिण देखरखे करणाऱ्यांना परमेश्वराच्या मिंदराची
दरुुस्ती करण्यासाठी कामगारांना िदले. 11 ताशीव िचर,े लाकूड यांच्या
खरदेीसाठी गवंडी, सुतार या लोकांना पसेै देण्यात आले. मिंदराच्या
दरुुस्तीसाठी आिण कडीपाटासाठी लाकूड लागले. यहूदाचा राजांनी या
पूवीर् मिंदराची योग्य देखभाल न केल्यामुळे मिंदराच्या इमारती जीणर्
झाल्या होत्या. 12 कामगारांनी मन लावून काम केले. यहथ व ओबद्या हे
मरारी कुळातील लेवी देखरखे करत होते. कहाथी वंशातील जखऱ्या
आिण मशुल्लाम हे ही देखरखेीच्या कामावर होते. वाद्ये वाजवण्यात िनपुण
असलेले लेवीसुध्दा कारािगरांवर आिण मजुरांवर देखरखे करत होते.
िचटणीस, कारभारी आिण द्वारपाल म्हणूनही काही लेवी काम करत होते.

िनयमशास्त्राचािनयमशास्त्राचा ग्रंथग्रंथ सापडतोसापडतो

14 परमेश्वराच्या मिंदरातील पसैा लेवी बाहेर आणत असताना
िहल्कीया या याजकाला मोशेमाफर् त आलेला िनयमशास्त्राचा ग्रंथ
सापडला. 15 तेव्हा िहल्कीयाने शाफान या िचटणीसाला असा ग्रंथ
सापडल्याचे सांगुन शाफनला तो िदला. 16 शाफानने तो योशीयाकडे
आणला. राजाला तो म्हणाला, “तुझे सेवक तुझ्या सूचनांबरहुकूम वागत
आहेत. 17 परमेश्वराच्या मिंदरातील पसैा घेऊन त्यातून ते देखरखे
करणाऱ्यांना आिण मजुरांना वेतन देत आहेत” 18 शाफान पुढे राजाला
म्हणाला, “याजक िहल्कीयाने मला हे पुस्तक िदले आहे.” शाफानने मग
राजाला पुस्तकातील मजकूर वाचून दाखवला. 19 तो शास्त्रग्रंथ ऐकत
असता राजा योशीयाने उद्वेगाने कपडे फाडले. 20 आिण िहल्कीया,
शाफानचा मुलगा अहीकाम, मीखाचा मुलगा अब्दोन, िचटणीस शाफान
आिण आपला सेवक असाया यांना योशीयाने आज्ञा केली की. 21

“माझ्या आिण इस्राएल व यहूदा येथे आता िशल्लक असलेल्या लोकांच्या
वतीने परमेश्वराला जाऊन िवचारा. या पुस्तकातील वचनांिवषयी त्याला
िवचारा. आपल्या पूवर्जांनी परमेश्वराचे म्हणणे न जुमानल्यामुळे
परमेश्वराचा आपल्यावर कोप झाला आहे. आपल्या पूवर्जांचे वतर्न या
पुस्तकातील वचनांना अनुसरुन नव्हते.”

22 िहल्कीया आिण राजाचे सेवक हुल्दा या संदेष्टीकडे गेले. हुल्दा ही
शल्लमूची बायको. शल्लमू ताकहतचा आिण ताकहत इस्त्राचा मुलगा. इस्त्रा
राजाच्या वस्त्रागाराचा प्रमुख होता. हुल्दा यरुशलेमच्या नवीन भागात
राहात होती. िहल्कीया आिण राजाचे सेवक यांनी ितला सवर् हकीगत
सांिगतली. 23 हुल्दा त्यांना म्हणाली, “इस्राएलचा परमेश्वर देव याचे
म्हणणे असे आहे: राजा योशीयाला म्हणावे: 24 परमेश्वर म्हणतो, ‘या
प्रदेशावर आिण इथे राहणाऱ्या लोकांवर मी अिरष्ट आणणार आहे.
यहूदाच्या राजाला जे पुस्तक वाचून दाखवण्यात आले. त्यातील
मजकुरात आहेत ती सवर् संकटे त्यांच्यावर ओढवतील. 25 माझ्याकडे
पाठ िफरवून इतर देवतांपुढे त्यांनी धंूप जाळला म्हणून मी असे करणार
आहे. आपल्या दषु्कृत्यांमुळे लोकांनी मला कु्रध्द् केले आहे. या क्रोधाचा
अगंार त्यांच्यावर बरसेल आिण तो शांत होणार नाही.’

26 “पण यहूदाचा राजा योशीया याला सांग. त्यानेच तुला माझ्याकडे
पाठवले आहे की ‘तू नुकतेच जे ऐकलेस त्यािवषयी इस्राएलाचा परमेश्वर
देव म्हणतो: 27 योशीया, पश्चात्तापाने तू माझ्यापुढे िवनम्र झालास.
खेदाने आपले कपडे फाडलेस. तू रडलास. तू मृद ूअतंःकरणाचा
असल्यामुळे 28 तुझ्या पूवर्जांकडे मी तुला नेईन. तुला शांत मरण येईल.
या प्रदेशावर आिण लोकांवर जी संकटे कोसळतील ती तुला पाहायला
लागणार नाहीत.’” िहल्कीया आिण राजाचे सेवक या सवार्ंनी हा िनरोप
राजाला येऊन सांिगतला.

29 तेव्हा राजा योशीयाने यहूदा आिण यरुशलेममधील सवर्
वडीलधाऱ्यांना भेटीसाठी एकत्र बोलावले. 30 राजा परमेश्वराच्या
मिंदरात गेला. यहूदातील सवर् प्रजा, यरुशलेममधील सवर् थोर तसेच
सामान्य माणसे, याजक आिण लेवी हे सवर् राजासोबत होते.
परमेश्वराच्या मिंदरात सापडलेल्या कराराच्या ग्रंथातील सवर् वचने तेथे
राजाने त्यांना वाचून दाखवली. 31 मग राजा उभा रािहला. त्याने
परमेश्वराशी करार केला. परमेश्वराला अनुसरायचे, त्याचे आज्ञा, िनयम
आिण िवधी पाळायचे त्याने कबूल केले. हे सवर् त्याने मनःपूवर्क करायचे
मान्य केले. िनयमशास्त्रातील वचनांप्रमाणे वागायचे कबूल केले. 32 मग
त्याने यरुशलेम आिण बन्यािमन मधील लोकांना ही या करारपालनात
सामील करुन घेतले. यरुशलेमचे लोक आपल्या पूवर्जांच्या देवाचा
कारार पाळू लागले. 33 इस्राएलमध्ये वेगवेगळ्या देशांमधल्या िविवध
मूतीर् होत्या. पण त्या सवर् अिनष्ट मूतीर् योशीयाने फोडून तोडून टाकल्या.
इस्राएल लोकांना त्याने परमेश्वर देवाची सेवा करायला लावले. आिण
योशीया िजवंत असेपयर्ंत लोक आपल्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर याचीच
उपासना करत होते.

योशायायोशाया वल्हांडणाचावल्हांडणाचा सणसण साजरासाजरा करतोकरतो

राजा योशीयाने यरुशलेमात परमेश्वराप्रीत्यथर् वल्हांडणाचा
उत्सव केला. पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
वल्हांडणाचा यज्ञपशू कापला गेला. 2 परमेश्वराच्या मिंदराची

कामे पार पाडण्यासाठी योशीयाने याजक नेमले आिण त्यांच्या कायार्त
त्यांना प्रोत्साहन िदले. 3 इस्राएल लोकांना िशक्षण देणाऱ्या आिण
परमेश्वराच्या सेवेसाठी शुिचभर् ूत होणाऱ्या लेव्यांना योशीया म्हणाला,
“दावीद पुत्र शलमोनाने बांधलेल्या या मिंदरात पिवत्र करारकोश ठेवा.
दावीद इस्राएलचा राजा होता. यापुढे पिवत्र करारकोश वारवंार
खांद्यावरुन वाहू नका. परमेश्वर देवाची सेवा करा. देवाची प्रजा म्हणजे
इस्राएलचे लोक त्यांची सेवा करा. 4 आपापल्या घराण्यांप्रमाणे तुमचा
जो क्रम ठरला आहे त्यानुसार मिंदरातील सेवेसाठी िसध्द व्हा. राजा
दावीद आिण त्याचा मुलगा राजा शलमोन यांनी आखून िदल्याप्रमाणे
आपापली कतर्व्ये पार पाडा. 5 आपापल्या घराण्यांच्या वगर्वारीप्रमाणे,
भाऊबदंांबरोबर पिवत्र स्थानी उभे राहा. म्हणजे तुम्हाला आपापसात
सहकायर् करता येईल. 6 वल्हांडणाचे यज्ञपशू कापा, परमेश्वरासाठी
स्वतःचे पिवत्रीकरण करा. इस्राएल बांधवांसाठी यज्ञपशू तयार ठेवा.
परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमाणे सवर् काही यथासांग पार पाडा. या आज्ञा
परमेश्वराने आपल्याला मोशेमाफर् त िदल्या आहेत.”

7 वल्हांडणासाठी योशीयाने 30,000 शेरडे मेंढर ेयज्ञपशू म्हणून
इस्राएल लोकांना िदली. या खेरीज 3,000 बलै िदले. हे पशुधन त्याच्या
खाजगी मालमत्तेतील होते. 8 या उत्सवा िनिमत्त योशीयाच्या

2 इितहास 34:3 295 2 इितहास 35:8
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सरदारांनीदेखील लोकांना, लेवींना आिण याजकांना पशंूचे आिण वस्तंूचे
मुफ्त वाटप केले. मुख्य याजक िहल्कीया, जखऱ्या आिण यहीएल हे
मिंदराचे प्रमुख कारभारी होते. त्यांनी 2,600 शेरडे मेंढर ेआिण 300
बलै एवढे पशू वल्हांडणाचे बळी म्हणून याजकांना िदले. 9 कोनन्या
आिण त्याचे भाऊ शमाया व नथनेल यांनी तसेच हशब्या, ईयेल व
योजाबाद यांनी लेवींना 500 कोकर ेमेंढर ेव 500 बलै वल्हांडणाचे
यज्ञपशू म्हणून िदले. कोनन्या इत्यादी मडंळी लेव्यांची प्रमुख होती.

10 वल्हांडणाच्या उपासनेची सवर् िसध्दता झाल्यावर याजक आिण
लेवी आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले. तशी राजाज्ञाच होती. 11

वल्हांडणाचे कोकर ेमारली गेली. लेवींनी त्या पशंूची कातडी काढून रक्त
याजकांना िदले. याजकांनी हे रक्त वेदीवर िंशपडले. 12 त्यांनी मग हे पशू
परमेश्वराला होमापर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या घराण्याच्या लोकांकडे
स्वाधीन केले. हा अपर्णाचा िवधी मोशेच्या िनयमशास्त्रात
सांिगतल्याप्रमाणे करायचा होता. 13 लेवींनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशंूचे
मांस िविधवत भाजले. पातेल्यांत, हडं्यांत आिण कढ्यांमध्ये त्यांनी ही
पिवत्रापर्णे िशजवली आिण तत्परतेने लोकांना ती नेऊन िदली. 14 हे
काम उरकल्यावर लेवींना स्वतःसाठी आिण अहरोनचे वंशज असलेल्या
याजकांसाठी मांस िमळाले. कारण हे याजक होमबली आिण चरबी अपर्ण
करण्यात रात्र पडेपयर्ंत गंुतले होते. 15 आसाफच्या घराण्यातील लेवी
गायक राजा दावीदाने नेमून िदलेल्या आपापल्या जागांवर उभे होते.
आसाफ, हेमान आिण राजाचा संदेष्टा यदथुून हे ते होत. प्रत्येक
प्रवेशद्वारावरील द्वारपालांना आपल्या जागा सोडायची गरज नव्हती
कारण त्यांच्या लेवी बांधवांनी वल्हांडणाच्या सणाची त्यांच्यासाठी
करायची सगळी तयारी केली होती.

16 तेव्हा राजा योशीयाच्या आजे्ञनुसार परमेश्वराच्या उपासनेची सवर्
तयारी त्या िदवशी पूणर् झाली. वल्हांडणाचा उत्सव झाला आिण
परमेश्वराच्या वेदीवर होमबली अपर्ण करण्यात आले. 17 सवर् उपिस्थत
इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचा आिण बेखमीर भाकरीचा सण सात
िदवस साजरा केला. 18 शमुवेल संदेष्ट्यांच्या काळापासून हा सण
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साजरा झाला नव्हता. इस्राएलच्या कुठल्याच
राजाच्या कारकीदीर्ंत हे झाले नव्हते. राजा योशीया, याजक, लेवी, यहूदा
आिण इस्राएलमधून आलेले लोक आिण यरुशलेमची प्रजा यांनी
वल्हांडणाचा उत्सव थाटामाटाने केला. 19 योशीयाच्या कारिकदीर्च्या
अठराव्या वषीर् हा वल्हांडणाचा उत्सव झाला.

योशीयाचायोशीयाचा मृत्यमृत्यूू
20 योशीयाने मिंदरासाठी सवर् चांगल्या गोष्टी केल्या. पुढे िमसरचा

राजा नखो, फरात नदीजवळच्या ककर् मीश नगरािवरुध्द लढण्यासाठी
सनै्यासह चालून आला. योशीया त्याला लढाईसाठी सामोरा गेला. 21

पण नखोने आपल्या वकीलांमाफर् त त्याला कळवले की,
“राजा योशीया, मला तुझ्याशी कतर्व्य नाही. मी तुझ्याशी लढायला
आलेलो नाही. माझ्या शत्रूंवर चालून आलो आहे. देवानेच मला त्वरा
करायला सांिगतले. परमेश्वराची मला साथ आहे तेव्हा तू त्रास घेऊ
नकोस. तू मला िवरोध केलास तर देव तुझा नाश करील.”

22 पण योशीया मागे हटला नाही. त्याने नखोला तोंड द्यायचे ठरवले.
आिण वेष पालटून तो लढाईत उतरला. आजे्ञिवषयी नखोने जे सांिगतले
ते योशीयाने ऐकले नाही. तो मिगद्दोच्या खोऱ्यात यधु्दासाठी सज्ज झाला.
23 या लढाईत योशीयावर बाणांचा वषार्व झाला. तो आपल्या सेवकांना
म्हणाला, “मी घायाळ झालो आहे, मला इथून घेऊन जा.”

24 तेव्हा सेवकांनी योशीयाला त्याच्या रथातून उतरवून त्याने ितथे
आणलेल्या दसुऱ्या रथात बसवले आिण योशीयाला त्यांनी यरुशलेमला
नेले. यरुशलेममध्ये योशीयाला मरण आले. त्याच्या पूवर्जांना पुरले
तेथेच योशीयाला पुरण्यात आले. योशीयाच्या मृत्यूने यहूदा आिण
यरुशलेमच्या लोकांना फार द:ुख झाले. 25 ियमर्याने योशीयाप्रीत्यथर्
शोकगीते िलिहली आिण गाियली. ती िवलापगीते आजही इस्राएलचे
स्त्रीपुरुष गातात. योशीयाची ही गीते गाण्याचा पायडंाच पडला आहे.
िवलापगीताच्या पुस्तकात ही िलिहलेली आहेत.

26 आपल्या कारिकदीर्त योशीयाने ज्या इतर गोष्टी केल्या त्या
इस्राएल आिण यहूदा राजांचा इितहास या पुस्तकात अथपासून

इतीपयर्ंत नोंदवलेल्या आहेत. त्याची परमेश्वरावरची िनष्ठा आिण त्याचे
आज्ञापालन यािवषयी त्यात िलिहले आहे.

यहोआहाजयहोआहाज, यहयहूूदाचादाचा राजाराजा

यहूदाच्या लोकांनी यरुशलेमचा नवा राजा म्हणून
यहोआहाजाची िनवड केली. यहोआहाज हा योशीयाचा
मुलगा. 2 तो यहूदाचा राजा झाला तेव्हा तेवीस वषार्ंचा

होता. त्याने यरुशलेममध्ये तीन मिहने राज्य केले. 3 त्यानतंर िमसरचा
नखो याने यहोआहाजला कैद केले. नखोने यहूदाच्या लोकांवर 3 3/4
टन चांदी आिण 75 पौंड सोने एवढा दडं बसवला. 4 यहोआहाजचा
भाऊ एल्याकीम याला नखोने यहूदा-यरुशलेमचा राजा केले. यानतंर
नखोने त्याचे नामांतर करुन यहोयाकीम असे ठेवले आिण
यहोआहाजाला िमसरला नेले.

यहयहूूदाजादाजा राजाराजा यहोयाकीमयहोयाकीम

5 यहोयाकीम पचंिवसाव्या वषीर् यहूदाचा राजा झाला. त्याने
यरुशलेममध्ये अकरा वषेर् राज्य केले. यहोयाकीमने परमेश्वर देवाच्या
दृष्टीने वाईट गोष्टी केल्या. त्याने परमेश्वर देवा िवरुध्द पाप केले.

6 बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने यहूदावर हल्ला केला. त्याने
यहोयाकीमला कैद केले आिण त्याला िपतळी बेड्या ठोकल्या. तशा
अवस्थेत त्याला नबुखद्नेस्सरने बाबेलला नेले. 7 नबुखद्नेस्सरने
परमेश्वराच्या मिंदरातील काही वस्तू हस्तगत करुन त्या बाबेलला नेल्या
आिण स्वतःच्या घरात ठेवल्या. 8 यहोयाकीमच्या इतर गोष्टी, त्याची
दषु्कृत्ये आिण त्याचे अपराध हे सवर् इस्राएल व यहूदी राजांचा इितहास
या पुस्तकात िलिहलेले आहेत. यहोयाकीमच्या जागी त्याचा मुलगा
यहोयाखीन राज्य करु लागला.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा यहोयाखीनयहोयाखीन

9 यहोयाखीन यहूदाचा राजा झाला तेव्हा अठरा वषार्ंचा
होता.यरुशलेममध्ये त्याची कारिकदर् तीन मिहने आिण दहा िदवस
होती.परमेश्वराला अमान्य असलेले वतर्न करुन त्याने पाप केले. 10

राजा नबखद्नेस्सरने वषार्रभंी काही सेवक पाठवून यहोयाखीनला
परमेश्वराच्या मिंदरातील बहु मोल खिजन्यासह बाबेलला
आणवले.यहोयाखीनच्या नातलगांपकैी िसद् कीया याला नबखद्नेस्सरने
यहुदा व यरुशलेमचा राजा केले.

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा िसद्कीयािसद्कीया

11 िसद्कीया यहूदाचा राजा झाला तेव्हा तो एकवीस वषार्ंचा होता.
त्याने यरुशलेम मध्ये अकरा वषेर् राज्य केले. 12 परमेश्वराच्या दृष्टीने
िंनद्य असे त्याचे वतर्न असे. परमेश्वराचे आदेश संदेष्टा ियमर्या
याच्याकडून येत असत.त्याच्यापुढेही िसदकीया िवनम्र झाला नाही
आिण ियमर्याचे त्याने ऐकले नाही.

यरूशलयरूशलेेमचामचा िवनाशिवनाश

13 िसद्कीयाने नबुखद्नेस्सर िवरुध्द उठाव केला. नबुखद्नेस्सरने पूवीर्
िसद्कीया कडून स्वतःशी एकिनष्ठतेची शपथ वाहवली होती.
िसद्कीयाने तेव्हा देवाची शपथ घेऊन तसे वचन िदले होते. पण तरीही
िसद्कीयाने आडमुठेपणा केला आिण आपला आयषु्यक्रम बदलून
इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे आज्ञापालन करायचे नाकारले. 14 िशवाय
याजकांचे प्रमुख, आिण यहूदातील वडीलधारी मडंळी यांचे दरुाचरण
वाढत चालले आिण त्यांनी अिधकािधक पातके केली. ते परमेश्वराच्या
बाबतीत अप्रामािणक झाले. इतर देशांची अमगंळ कृत्यांची उदाहरणे
त्यांनी समोर ठेवली. या प्रमुखांनी यरुशलेममधल्या परमेश्वराने पिवत्र
केलेल्या मिंदराची धूळदाण केली. 15 त्यांच्या पूवर्जांच्या परमेश्वर देवाने
लोकांना सावध करण्यासाठी पुन्हापुन्हा संदेष्टे पाठवले. आपल्या
प्रजेिवषयी आिण मिंदरािवषयी त्याच्या मनात करुणा होती म्हणून
परमेश्वर असे वागला. त्यांचा अथवा मिंदराचा नाश होऊ नये असे
परमेश्वराला वाटत होते. 16 पण या परमेश्वराच्या प्रजेने मात्र संदेष्ट्यांची
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टर उडवली. त्यांनी देवाच्या संदेष्ट्यांच्या सांगण्याकडे दलुर्क्ष केले.
देवाच्या संदेशांची हेटाळणी केली. अखेर देवाचा क्रोध अनावर झाला.
आता त्याचा संताप थोपवता येणे अशक्य झाले. 17 तेव्हा बाबेलच्या
राजाला देवाने यहूदा व यरुशलेमवर स्वारी करायला लावले. बाबेलच्या
राजाने मिंदरात असलेल्या तरुणांनाही ठार केले. यहूदा व
यरुशलेममधील लोकांवर त्याने दयामाया दाखवली नाही. लोकांना िजवे
मारताना तरुण-वृध्द, स्त्री-पुरुष, रोगी-िनरोगी असा भेदाभेद बाळगला
नाही. देवानेच नबुखदनेस्सरला यहूदा व यरुशलेमच्या लोकांना शासन
करायची मुभा िदली होती. 18 देवाच्या मिंदरातील सवर् चीजवस्तू त्याने
बाबेलला नेली. इतकेच नव्हे तर राजाच्या व सरदारांच्या िंकमती वस्तूही
नेल्या. 19 नबुखद्नेस्सरने व त्याच्या सनै्याने मिंदराला आग लावली,
यरुशलेमची तटबदंी उद्ध्वस्त केली, राजा आिण सरदार यांच्या
मालकीची घर ेजाळली. यरुशलेममधील प्रत्येक मौल्यवान वस्तू लुटून
नेली िंकवा नष्ट केली. 20 अजूनही हयात असलेल्या लोकांना
नबुखदनेस्सरने बाबेलला नेऊन गुलाम केले. पुढे पारसाचे राज्य येऊन

त्यांनी बाबेलचा पराभव करपेयर्ंत हे गुलाम तेथेच रािहले. 21

अशाप्रकार,े ियमर्याकडून इस्राएल बद्दल परमेश्वराने जे वदवले ते
प्रत्यक्षात आले. परमेश्वर ियमर्याद्वार ेम्हणाला होता: “हे िठकाण सत्तर वषेर्
िनमर्नुष्य आिण उजाड राहील. लोकांनी न पाळलेल्या शब्बाथच्या
भरपाईसाठी असे होईल.”

22 कोरशे पारसाचा राजा असताना पिहल्याच वषीर् परमेश्वराने त्याला
एक फमार्न काढायला प्रेरणा िदली. ियमर्याच्या तोंडून वदवलेली
भिवष्यवाणी प्रत्यक्षात येण्यासाठी परमेश्वराने त्याला ही स्फूतीर् िदली.
कोरशेने आपल्या दतूांकरवी राज्यभर असा संदेश पाठवला की,
23 पारसचा राजा कोरशे म्हणतो:
स्वगार्तील परमेश्वर देव याने मला या पृथ्वीचा सम्राट केले आहे.
त्याच्यासाठी यरुशलेममध्ये मिंदर बांधकामाची जबाबदारीही माझ्यावर
सोपवली आहे. आता तुमच्यापकैी देवाला मानणार ेसवर्जण िनधार्स्तपणे
यरुशलेमला जाऊ शकता. परमेश्वर देव तुमच्या बरोबर असो.
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कोरकोरेशेचीशची ककैैद्यद्य मदतमदत

कोरशे पारसचा राजा असताना त्याच्या कारकीदीर्च्या पिहल्या
वषीर् परमेश्वराने त्याला एक घोषण करायला उद्युक्त केले.
कोरशेने राज्यभर या फमार्नाची दवंडी िपटवली तसेच ते

िलहूनही काढले. ियमर्याच्या तोंडून परमेश्वराने वदिवलेले वचन प्रत्यक्षात
यावे म्हणून देवाची ही प्रेरणा होती. घोषणा पुढीलप्रमाणे होती:
2 पारसचा राजा कोरशे म्हणतो:
स्वगार्तील देव परमेश्वर याने पृथ्वीवरील सवर् राज्ये मला िदली आहेत;
यहूदातील यरुशलेम येथे त्याचे मिंदर बांधण्यासाठी त्याने मला िनवडले.
3 यरुशलेममध्ये असलेला देव हाच इस्राएलचा परमेश्वर आहे. तुमच्या
पकैी देवाचे जे लोक असतील त्यांचे तो भले करो, अशी मी प्राथर्ना
करतो. त्यांना यहूदातील यरुशलेममध्ये जाऊन परमेश्वरासाठी मिंदर
बांधू द्यावे. 4 आिण इस्राएलांपकैी जे कोणी शत्रूच्या तावडीतून बचावले
असतील त्यांना ते असतील त्या िठकाणच्या लोकांनी साहाय्य करावे.
त्यांना चांदी, सोने, गायी-गुर ेइत्यादी गोष्टी द्याव्यात. यरुशलेममधील
मिंदरासाठी स्वखशुीने दाने द्यावीत.

5 तेव्हा यहूदा व बन्यामीनच्या घराण्यातील वडीलधाऱ्यांनी
यरुशलेमला िनघायची तयारी केली; मिंदर बांधण्यासाठी ते यरुशलेमला
चालले होते. ज्यांना ज्यांना देवाने प्रेरणा िदली होती असे सगळेच
यरुशलेमला जायला तयार झाले. 6 त्यांच्या शेजाऱ्यांनी त्यांना उदारपणे
अनेक भेटवस्तू िदल्या. चांदी, सोने, पशू अशा मौल्यवान ऐवंजाचा त्यात
समावेश होता. 7 िशवाय नबुखद्नेस्सरने यरुशलेमच्या मिंदरातील वस्तू
काढून ज्या िठकाणी त्याने आपले खोटे देव ठेवले होते. अशा स्वतःच्या
मिंदरात ठेवल्या होत्या, त्या राजा कोरशेने बाहेर काढल्या. 8 पारसच्या
कोरशे राजाने आपला कोशािधकारी िमथ्रदाथ याला हे काम सांिगतले.
त्याने त्या काढून शेशबस्सर या यहूदी प्रमुखाच्या स्वाधीन केल्या

9 िमथ्रदाथने काढून आणलेल्या मिंदरातील वस्तू पुढीलप्रमाणे:
सोन्याची तबके 30, चांदीची तबके 1,000, सुऱ्या व 29, 10 सोन्याचे
कटोर े30, त्याच प्रकारचे चांदीचे कटोर े410 आिण इतर पात्रे 1,000.

11 चांदी-सोन्याच्या सवर् िमळून 5,400 वस्तू होत्या. बाबेलमधून
कैदी यरुशलेमला परत आले त्यावेळी शेशबस्सराने या सवर् वस्तू
आणल्या.

परतपरत आलआलेेल्याल्या ककैैद्यांचीद्यांची यादीयादी

पूवीर्, बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने ज्यांना कैद करुन
बाबेलला नेले होते ते बिंदवासातून मुक्त होऊन यरुशलेम
आिण यहूदा येथील आपापल्या प्रांतात परतले. जो तो

आपापल्या गावी परतला. 2 शेशबस्सर म्हणजेच जरुब्बाबेल
याच्याबरोबर जे आले ते असे: येशूवा, नहेम्या, सराया, रएलाया,
मदर्खय, िबलशान, िमस्पार, िबग्वई, रहूम व बाना. परत आलेल्या
इस्राएलींची नावािनशी यादी आिण संख्या पुढीलप्रमाणे:

3 परोशाचे वंशज 2,172
4 शफाट्याचे वंशज 372
5 आरहाचे वंशज 775
6 येशूवा व यवाब यांच्या घराण्यातील पहथमवाबा चे वंशज 2,812
7 एलामाचे वंशज 1,254
8 जत्तूचे वंशज 945
9 जक्काईचे वंशज 760
10 बानीचे वंशज 642

11 बेबाईचे वंशज 623
12 अजगादाचे वंशज 1,222
13 अदोिनकामचे वंशज 666
14 िबग्वईचे वंशज 2,056
15 आदीनाचे वंशज 454
16 िहज्कीयाच्या घराण्यातील आटेरचे वंशज 98
17 बेसाईचे वंशज 323
18 योराचे वंशज 112
19 हाशूमाचे वंशज 223
20 िगबाराचे वंशज 95
21 बेथलहेमा नगरातील 123
22 नटोफा नगरातील 56
23 अनाथोथ मधील 128
24 अजमावेथ मधील 42
25 िकयार्थ-आरीम, कफीरा आिण बरैोथ येथील 743
26 रामा व गेबा मधील 621
27 िमखमासमधील 122
28 बेथेल आिण आय येथील 223
29 नबो येथील 52
30 मग्वीशचे लोक 156
31 एलामनावाच्या दसुऱ्या गावचे 1,254
32 हारीम येथील 320
33 लोद, हादीद आिण ओनो येथील 725
34 यरीहो नगरातील 345
35 सनाहाचे 3,630

36 याजक पुढीलप्रमाणे:
येशूवाच्या घराण्यातील यदायाचे वंशज 973
37 इम्मेराचे वंशज 1,052
38 पशूहराचे वंशज 1,247
39 हारीमाचे वंशज 1,017

40 लेवींच्या घराण्यातील लोक पुढीलप्रमाणे:
होदव्याच्या घराण्यातील येशूवा व कदमीएल यांचे वंशज 74

41 गायक असे:
आसाफचे वंशज 128

42 मिंदराच्या द्वारपालांचे वंशज:
शल्लमू, आहेर, तल्मोन, अकू्कवा, हतीत आिण शोबाई यांचे वंशज 139

43 मिंदरातील पुढील िवशेष सेवेकऱ्यांचे वंशज:
सीहा, हसूफा, तब्बाबोथ,
44 केरोस, सीहा, पादोन,.
45 लबाना, हगबा, अकूबा,
46 हागाब, शम्लाई, हानान,
47 िगद्देल, गहर, राया,
48 रसीन, नकोदा, गज्जाम,
49 उज्जा, पासेह, बेसाई,
50 अस्ना, मऊनीम, नफूसीम
51 बकबुक हकूफ, हरहुर,
52 बस्लूथ, महीद, हषार्,
53 बकसर्, सीसरा, तामह,
54 नसीहा, हतीफा

55 शलमोनाच्या सेवकांचे वंशज:
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सोताई, हसोफरत, परुदा,
56 जाला, दकोर्न, िगद्देल,
57 शफाट्या, हत्तील, पोखेथ-हस्सबाईम, आमी
58 मिंदरातील चाकर आिण शलमोनच्या सेवकांचें वंशज 392

59 तेल-मेलह, तेलहषार्, करुब, अद्दान, इम्मेर या िठकाणांहून काहीजण
यरुशलेमला आले होते पण आपण इस्राएलच्या घराण्यातलेच वारसदार
आहोत हे त्यांना िसध्द करता आले नाही ते असे:

60 दलाया, तोबीया आिण नकोदाचे वंशज 652
61 याजकांच्या घरण्यातील
हबया, हक्कोस, बिर्जल्लय, (िगलादच्या बिर्जल्लयच्या मुलीशी जो लग्न
करले तो बिर्जल्ल्यचा वंशज मानला जातो) यांचे वंशज.
62 आपल्या घराण्याची वंशावळ ज्यांना शोधूनही िमळाली नाही ते,

आपले पूवर्ज याजक होते हे िसध्द करु न शकल्याने याजक होऊ शकले
नाहीत. त्यांची नावे याजकांच्या यादीत नाहीत. 63 त्यांनी परमपिवत्र
मानले गेलेले अन्न खायचे नाही असा आदेश अिधपतीने काढला. उरीम
व थुम्मीम घातलेला याजक देवाला कौल मागायला उभा राहीपयर्ंत
त्यांना हे अन्न खाण्यास मनाई होती.

64 एकंदर 42,360 लोक परत आले. त्यामध्ये त्यांच्या 7,337 स्त्री-
पुरुष चाकरांची गणती केलेली नाही. त्यांच्याबरोबर 200 स्त्रीपुरुष
गायकही होते. 66 त्यांच्यासोबत 736 घोडे, 245 खेचर,े 435 उंट
आिण 6,720 गाढवे होती.

68 हे सवर्जण यरुशलेममध्ये परमेश्वराच्या मिंदराजवळ आले. मग
अनेक घराण्याच्या प्रमुखांनी मिंदराच्या बांधकामासाठी देणगीदाखल
भेटी िदल्या. उद्ध्वस्त झालेल्या मिंदराच्या जागी त्यांना नवीन मिंदराची
वास्तू उभारायची होती. 69 या वास्तूसाठी त्यांनी यथाशक्ती िदलेली
दाने अशी: सोने 1,110 पौंड, चांदी 3 टन, याजकांचे अगंरखे 100.

70 याजक, लेवी आिण इतर काही लोक यांनी यरुशलेममध्ये आिण
त्याच्या आसपास वस्ती केली. त्यांच्यात मिंदरातील गायक, द्वारपाल,
सेवेकरी हे ही होते इतर इस्राएली लोक आपापल्या मूळ गावी स्थाियक
झाले.

ववेेदीचीदीची पुनबार्ंधणीपुनबार्ंधणी

इस्राएल लोक आपापल्या नगरात सातव्या मिहन्यांत परतले,
तेव्हा एकमनाने सवर् जण यरुशलेममध्ये एकत्र आले. 2

योसादाकचा मुलगा येशूवा याने शल्तीएलचा मुलगा
जरुब्बाबेल आिण इतर बरोबर असलेल्या लोकांच्या सहकायार्ने,
होमापर्णे वाहण्यासाठी इस्राएलच्या देवाची वेदी बांधली. देवाचा एकिनष्ठ
सेवक मोशे याच्या िनयमशास्त्रात सांिगतल्याप्रमाणे ितचे बांधकाम झाले.

3 आपल्या लगतच्या राष्ट्र ातील लोकांची धास्ती वाटत असूनही ितला
न जुमानता त्यांनी वेदी बांधली जुना पाया तसाच ठेवून त्यांनी त्यावर
वेदी उभारली आिण ितच्यावर ते सकाळ संध्याकाळ होमापर्णे वाहू
लागले. 4 मग त्यांनी मोशेच्या िनयमशस्त्राला अनुसरुन रोज ठरािवक
संख्यचे होमबली अपर्ण करुन मडंपांचा सण साजरा केला. 5 त्यांनतंर
िनत्याचे होमापर्ण, नवचंद्रिदनी करायचे होमापर्ण आिण परमेश्वराच्या
आदेशाप्रमाणे सणांचे आिण िदवसांचे बळी द्यायला त्यांनी सुरुवात केली.
याखेरीज लोकांनी परमेश्वराला स्वेच्छेनेही अनेक गोष्टी अपर्ण केल्या. 6

अशाप्रकार,े अजून मिंदर बांधून झालेले नसूनही सातव्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवसापासून इस्राएल लोकांनी परमेश्वराला होमबली वाहायला
सुरुवात केली.

ममंिंदराचीिदराची पुनबार्ंधणीपुनबार्ंधणी

7 बिंदवासातून परत आलेल्या लोकांनी पाथरवटांना आिण सुतारांना
द्रव्य पुरवले. अन्नधान्य, द्राक्षारस आिण तेलही िदले. सोरी आिण
सीदोनच्या लोकांकडून लबानोनहून गधंसरुची लाकडे मागवण्याचा
मोबदला म्हणून त्यांनी या वस्तू िदल्या. शलमोनाने पिहल्यांदा हे मिंदर
बांधताना आणले तसे या लोकांना हे ओडंके जलमागार्ने योफा या समुद्र
िकनाऱ्यालगतच्या शहरात आणावयाचे होते. या वाहतुकीला पारसचा
राजा कोरशे याने परवानगी िदली.

8 शल्तीएलचा मुलगा जरुब्बाबेल आिण योसादाकचा मुलगा येशूवा
यांनी यरुशलेमच्या मिंदरात परतल्याच्या दसुऱ्या वषीर् दसुऱ्या मिहन्यात
कामाला सुरुवात केली. इतर याजक, लेवी हे त्यांचे बांधव व
बिंदवासातून यरुशलेमला परतलेले एकूण सवर्जण त्यांच्या बरोबरीने
कामाला लागले. परमेश्वराचे मिंदर बांधण्याच्या कामावर देखरखे
करण्यासाठी त्यांनी वीस वषेर् व त्यापुढील वयाच्या लेवींना नेमले. 9

देखरखे करणाऱ्यांची नावे अशी: येशूवा आिण त्याची मुले, कदमीएल
आिण त्याची मुले हे यहूदाचे वंशज, हेनादाद आिण त्याचे लेवी भाऊबदं.
10 मिंदराचा पाया घालण्याचे काम पूणर् झाल्यावर याजकांनी आपला
याजकीय पोषाख घातला आिण हाती कणेर् घेतले. आसाफाच्या मुलांनी
झांजा घेतल्या. भजनासाठी ते आपापल्या जागी उभे रािहले. इस्राएलचा
राजा दावीद याने पूवीर्ंच त्यांची ही व्यवस्था ठरवून िदली होती.

11 “देवाची स्तुती करा कारण देव चांगला आहे,
तो सवर्काळ प्रेम करतो”

अशी स्तुितगीते त्यांनी आळीपाळीने गाियली. मिंदराचा पाया घातला
गेला म्हणून त्यांनी परमेश्वराचा जयजयकार केला. त्यांनी मोठ्याने
घोषणा िदल्या आिण परमेश्वराची स्तुती केली.

12 पण यावेळी वृध्द याजक, लेवी आिण घराण्या-घराण्यांतील
वडीलधारी मडंळी यांना मात्र रडू आवरनेा, कारण त्यांनी पूवीर्चे मिंदर
बिघतलेले होते. त्याच्या देखणेपणाची त्यांना आठवण झाली. नवीन
मिंदर पाहून ते मोठ्याने रडले. इतर लोकांचा आनदंाने जयघोष चालू
असताना या मडंळींना रडू येत होते. 13 हे आवाज खूप दरूपयर्ंत ऐकू
जात होते. एकंदर आवाज एवढा मोठा होता की त्यातला रुदनस्वर
कोणता व हषर्ध्वनी कोणता हे ओळखू येत नव्हते.

ममंिंदराच्यािदराच्या बांधकामालाबांधकामाला िवरोधिवरोध

त्या भागातील बरचे लोक यहूदा आिण बन्यामीन यांचे िवरोधक
होते. बिंदवासातून आलेले लोक परमेश्वरासाठी मिंदर बांधत
आहेत हे या िवरोधकांना कळले तेव्हा ते जरुब्बाबेल आिण

घराण्यांचे प्रमुख यांच्याकडे येऊन म्हणाले, “आम्हालाही तुमच्या
बांधकामात मदत करु द्या. तुमच्याप्रमाणेच आम्हीही या देवाला
मदतीसाठी िवनिवतो. अश्शूरचा राजा एसर हद्दोन याने आम्हाला इकडे
आणल्यापासून तुमच्या या देवासाठी आम्ही होमापर्ण करीत आलो
आहोत.”

3 पण जरुब्बाबेल, येशूवा आिण इस्राएलची इतर वडीलधारी मडंळी
त्यांना म्हणाली, “आमच्या या मिंदराच्या बांधकामात तुमची मदत
चालणार नाही. प्रभूचे, इस्राएलच्या परमेश्वराचे मिंदर फक्त आम्हीच बांधू
शकतो. पारसाचा राजा कोरशे याची तशी आज्ञा आहे.”

4 याचा त्या लोकांना फार राग आला. त्यांनी मग, यहुद्यांना त्रास
द्यायला सुरुवात केली. त्यांना नाऊमेद करुन मिंदर बांधण्यापासून
परावृत्त करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 5 यहूद्यांचा मिंदर बांधावयाचा
संकल्प िसध्दीला जाऊ नये म्हणून िवरोधकांनी पसेै चारुन मतं्र्यांना
िफतवले. त्या मतं्र्यांनी यहूद्यांचा मिंदर बांधण्याचा बेत बदं पाडण्यासाठी
सतत कारस्थाने केली. पारसाच्या कोरशे राजाची कारकीदर् संपून
दारयावेश राजा सत्तेवर येईपयर्ंत असेच चालले.

6 त्या िवरोधकांनी यहुद्यांना थांबवण्यासाठी पारसाच्या राजाला
सुध्दा पत्र िलिहले; ज्यावेळी अहश्वेरोश पारसाचा राजा झाला त्यावेळी
त्यांनी हे पत्र िलिहले.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या बांधकामालाबांधकामाला िवरोधिवरोध

7 पुढे अतर्हशश्त पारसाचा राजा झाल्यावर पुन्हा या िवरोधकांपकैी
काहींनी यहूद्यांिवरुध्द कागाळ्यांचे आणखी एक पत्र त्याला िलिहले.
िबश्लाम, िमथ्रदाथ, ताबेल व त्यांचे साथी यांनी हे पत्र िलिहले. हे पत्र
अरामी भाषेत व अरामी िलपीत िलिहले होते.

8 यानतंर मुख्य मतं्री रहूम आिण लेखक िशमशय यांनी यरुशलेम
येथील लोकांिवरुध्द अतर्हशश्त राजाला पत्र पाठवले. पत्राचा मजकूर
असा होता:
9 मुख्य अिधकारी रहूम िचटणीस िशमशय आिण टपर्ली, अफशीर्,
अखर्वी, बाबेली, सुसा येथील एलामी, यांच्यावरील महत्वाचे अिधकारी
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यांच्याकडून 10 िशवाय, आसनपर या थोर आिण बलाढ्य राजाने
शोमरोन आिण फरात नदीच्या पश्र्िचम प्रदेशात आणून वसवलेले लोक
यांच्याकडून.

11 राजा अतर्हशश्त यास,
फरात नदीच्या पिश्रमेकडील प्रदेशात राहणार ेआम्ही तुमचे सेवक.
12 राजा अतर्हशश्त यास आम्ही तुम्हाला कळवू इिच्छतो की तुम्ही
पाठवून िदलेले यहूदी कैदी येथे पोचले आहेत. ते आता पुन्हा नव्याने
नगर बांधत आहेत. यरुशलेम हे वाईट शहर आहे इथल्या लोकांनी
नेहमीच इतर राजांिवरुध्द उठाव केला आहे. आता हे यहुदी पाया
घालणे, तटबदंीची िंभत बांधणे अशी कामे करत आहेत.
13 राजा अतर्हशश्त, यरुशलेमभोवतीचा हा कोट पुरा झाला की हे लोक
तुमच्या सन्मानाथर् कर, जकात वगरै ेभरणे थांबवतील व त्यामुळे तुमचा
मोठा तोटा होईल हे तुमच्या ध्यानी यावे.
14 राजाच्या बाबतीत आमचे म्हणून एक कतर्व्य आहे; वरील गोष्टी घडू
नयेत असे आम्हाला वाटते म्हणून मािहतीखातर आम्ही हे पत्र िलहीत
आहोत.
15 राजा अतर्हशश्त, तुमच्या आधी जे राजे होऊन गेले त्यांच्या
कामकाजाचे वृत्तांत तुम्ही पहावा असे आम्ही सुचवू इिच्छतो. त्या
बखरीवरुन तुमच्या लक्षात येईल की यरुशलेमने इतर राजािवरुध्द
उठाव करुन त्यांना नेहमीच जेरीला आणले आहे पूवार्पार हे चालत
आलेले आहे, म्हणून यरुशलेम धुळीला िमळाले.
16 राजा अतर्हशश्त, आम्ही सांगू इिच्छतो की हे नगर आिण
त्याभोवतीचा कोट बांधून पुरा झाला की फरात नदीच्या पिश्रमेकडील
भागावरचा तुमचा अमंल संपुष्टात येईल.

17 यावर राजा अतर्हशश्तने पुढील उत्तर पाठिवले:
मुख्य राजमतं्री रहूम, लेखक िशमशय आिण शोमरोन व फरात नदीच्या
पश्र्िचमेला राहणार ेत्यांच्याबरोबरचे लोक यांस:
18 तुम्ही पाठवलेल्या पत्राचा अनुवाद करुन मला वाचून दाखवण्यात
आला. 19 माझ्या आधीच्या राजांच्या कारभाराचे वृत्तांत काढून
पाहायचा मी आदेश िदला. त्यावरुन असे लक्षात आले की यरुशलेमला
राजाच्या िवरुध्द बडं करणाऱ्यांचा मोठा इितहास आहे. िफतुरीचे आिण
बडंाचे प्रकार तेथे सतत घडत आले आहेत. 20 यरुशलेम आिण फरात
नदीच्या पश्र्िचम प्रदेशावर राज्य करणार ेपराक्रमी राजे होऊन गेले. त्या
राजांना लोक कर, जकात व खडंणी देत असत.
21 आता तुम्ही त्या लोकांना काम थांबवायचा हुकूम िदला पािहजे. मी
आज्ञा देईपयर्ंत या नगराचे बांधकाम होता कामा नये. 22 माझा हुकूम
पाळला जात आहे याची खात्री करुन घ्या. आपण यरुशलेम येथील
बांधकाम चालू राहू देता कामा नये. ते चालू रािहले तर यरुशलेमकडून
येणाऱ्या पशैाचा ओघ थांबेल.

23 राजा अतर्हशश्तने पाठवलेल्या या पत्राची प्रत राजमतं्री रहूम,
लेखक िशमशय आिण त्यांच्या बरोबरचे लोक यांना वाचून दाखवण्यात
आली. त्या बरोबर ते सवर्जण ताबडतोब यरुशलेममधील यहूद्यांकडे गेले
आिण त्यांनी सक्तीने बांधकाम थांबिवले.

राजाराजा दारयावदारयावेेशलाशला ततनइचततनइचेे पत्रपत्र
24 त्यामुळे यरुशलेममधील मिंदराचे काम स्थिगत झाले. पारसाचा

राजा दारयावेश याच्या कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषार्पयर्ंत ते तसेच रािहले.
त्यावेळी हाग्गय आिण इद्दोचा मुलगा जखऱ्या हे संदेष्टे देवाच्या
वतीने संदेश सांगू लागले. यहूदा व यरुशलेममधील यहूद्यांना
त्यांनी उत्तेजन िदले. 2 तेव्हा शल्तीएलचा मुलगा जरुब्बाबेल

आिण योसादाकचा मुलगा येशूवा यांनी यरुशलेममधील मिंदराच्या
कामाला सुरुवात केली, देवाच्या सवर् संदेष्ट्यांनी त्यांना याबाबतीत
सहाय्य केले. 3 त्यावेळी ततनइ हा फरात नदीच्या पश्र्िचमेकडील
प्रदेशाचा अिधकारी होता. तो, शथर-बोजनइ आिण त्यांचे सोबती
जरुब्बाबेल, येशूवा आिण इतर जे बांधकाम करत होते त्यांच्याकडे गेले.
त्यांना ततनइ व त्याच्याबरोबरच्या लोकांनी िवचारले, “तुम्हाला हे मिंदर
पुन्हा बांधायला परवानगी कोणी िदली? 4 हे बांधकाम करणाऱ्या
माणसांची नावे काय?”

5 तरी पण यहूदी नेत्यांवर देवाची कृपादृष्टी होती. त्यामुळे राजा
दारयावेशला ही खबर लेखी कळवून त्याचे उत्तर येईपयर्ंत त्यांना
मिंदराचे काम थांबवता आले नाही आिण बांधकाम चालूच रािहले.

6 फरात नदीच्या पश्र्िचमेकडील प्रदेशाचा अिधकारी ततनइ, शथर-
बोजनइ आिण त्यांच्याबरोबरचे मान्यवर लोक यांनी राजा दारयावेशला
जे पत्र पाठवले त्याची ही प्रत. 7 त्यात असे िलिहले होते:
राजा दारयावेशचे कुशल असो.
8 हे राजा, आम्ही यहूदाप्रांतात गेल्याचे तुम्हाला माहीत आहे. आम्ही
महान परमेश्वराच्या मिंदराकडे गेलो. यहुदातील लोक मोठे दगड वापरुन
हे मिंदर नव्याने बांिधत आहेत. िंभतीत लांबरंुद लाकडे घालत आहेत.
यहुदी लोक हे काम मोठया झपाट्याने आिण मेहनत घेऊन करत आहेत.
ते झटून काम करीत असल्यामुळे लवकरच बांधकाम पुर ेहोईल.
9 या कामाच्या संदभार्त आम्ही तेथील वडीलधाऱ्यांकडे चौकशी केली.
त्यांना िवचारले, “तुम्हाला हे मिंदराचे बांधकाम करायला कोणी परवानगी
िदली?” 10 आम्ही त्यांची नावेही िवचारुन घेतली. त्यांचे पुढारीपण
करणाऱ्यांची नावे तुम्हाला कळावीत म्हणून आम्हाला ती िटपून ठेवायची
होती.
11 त्यांनी आम्हाला पुढीलप्रमाणे उत्तर िदले:
“आम्ही आकाश आिण पृथ्वीच्या देवाचे सेवक आहोत. फार पूवीर्
इस्राएलच्या एका थोर राजाने बांधून पूणर् केलेल्या मिंदराचेच आम्ही
पुन्हा बांधकाम करत आहोत. 12 आमच्या पूवर्जांच्या वागणकुीने देवाचा
कोप ओढवला. तेव्हा परमेश्वराने त्यांना बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर
याच्या हाती िदले. नबुखद्नेस्सराने मिंदराचा िवध्वंस केला आिण लोकांना
जबरदस्तीने कैद करुन बाबेलला नेले. 13 कोरशे बाबेलचा राजा
झाल्यावर पिहल्या वषार्तच त्याने मिंदराची पुन्हा उभारणी करण्याचा
िवशेष हुकूमनामा काढला. 14 तसेच, पूवीर्च्या मिंदरातून जी
सोन्यारुप्याची पात्रे होती ती काढून बाबेलच्या खोट्या देवतेच्या देवळात
ठेवली होती, ती कोरशेाने बाहेर काढली. नबुखद्नेस्सराने ती पूवीर्
यरुशलेममधून काढून बाबेलच्या खोट्या देवतेच्या देवळात आणली
होती. राजा कोरशेने ती शेशबस्सरच्या (म्हणजेच जरुब्बाबेलाच्या)
स्वाधीन केली. त्याला कोरशेने अिधकारी म्हणून नेमले.”
15 नतंर कोरशे शेशबस्सरला (जरुब्बाबेलला) म्हणाला, “ही
सोन्यारुप्याची पात्रे घे आिण यरुशलेममधील मिंदरात ठेव. मिंदर पूवीर्
िजथे होते त्याचिठकाणी पुन्हा बांध”
16 तेव्हा शेशबस्सरने (जरुब्बाबेलने) यरुशलेममध्ये येऊन मिंदराचा
पाया घातला तेव्हापासून आजतागायत ते काम चाललेले आहे पण
अजून पूणर् झालेले नाही.
17 तेव्हा आता हवे असल्यास राजाने अिधकृत कागदपत्रे नीट तपासून
पाहावीत. यरुशलेममधील मिंदर पुन्हा बांधायची राजा कोरशेने
खरोखरच आज्ञा िदली आहे का ते पडताळून पाहावे आिण या बाबतीत
आपण काय ठरिवले आहे ते राजाने आम्हाला कृपया लेखी कळवावे.

दारयावदारयावेेशचाशचा आदआदेेशश

तेव्हा राजा दारयावेशने आपल्या आधीच्या राजांच्या
कागदपत्रांचा दफ्तरखान्यात शोध घेण्याचा आदेश िदला.
बाबेलच्या जामदराखान्यातच ही कागदपत्रे ठेवलेली होती. 2

मेदी प्रांतातील अखमथा िकल्ल्यात (राजवाड्यात) एक गंुडाळी
सापडली. ितच्यावर पुढीलप्रमाणे मजकूर िलिहलेला होता:
अिधकृत िटपण: 3 कोरशे राजाच्या कारकीदीर्च्या पिहल्या वषीर्
यरुशलेममधील मिंदराच्या बाबतीत राजाने असा आदेश िदला की,
देवाचे मिंदर पुन्हा बांधले जावे.
तेथे यज्ञ अपर्ण करता यावेत. मिंदराचा पाया बांधून काढावा. मिंदराची
उंची 90 फूट आिण रंुदी 90 फूट असावी. 4 भोवतालच्या िंभतीत
मोठ्या पाषाणांचे तीन थर आिण मोठ्या लाकडाचा एक थर असावा.
मिंदराच्या बांधकामाचा खचर् राजाच्या ितजोरीतून केला जावा. 5

मिंदरातील सोन्यारुप्याच्या वस्तू पुन्हा आपापल्या जागी ठेवल्या
जाव्यात. नबुखद्नेस्सरने त्या यरुशलेमच्या मिंदरातून हलवून बाबेलला
आणल्या होत्या. त्यांची पुन्हा मिंदरात स्थापना व्हावी.

6 तेव्हा आता मी दारयावेश,
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फरात नदीच्या पश्र्िचमेकडील प्रांताचा अिधकारी ततनइ, शथर बोजनई
आिण त्यांचे त्या प्रांतातील इतर कारभारी यांना असा आदेश देतो की
त्यांनी यरुशलेममधून दरू जावे. 7 कामगारांना त्रास देऊ नये. देवाच्या
प्राथर्नास्थळाच्या कामात व्यत्यय आणू नये. यहुदी अिधकारी आिण
यहूदी वडीलधारी मडंळी यांना हे मिंदर पूवीर् होते त्याचिठकाणी पुन्हा
बांधू द्यावे.
8 आता माझा आदेश असा आहे: देवाच्या मिंदराचे बांधकाम करणाऱ्या
यहूदी वडीलजनांसाठी असे करा. मिंदराच्या बांधकामाचा पूणर् खचर्
राजाच्या खिजन्यातून िदला जावा. हा पसैा फरात नदीच्या
पश्र्िचमेकडील प्रांतांमधून येणाऱ्या करातून जमा होईल. या गोष्टी
िवनािवलबं करा म्हणजे कामाला खीळ बसणार नाही. 9 त्या लोकांना
लागेल ते द्या. स्वगार्तील देवाच्या होमापर्णासाठी त्यांना गोऱ्हे, मेंढे,
कोकर ेहत्यादी ज्या गोष्टी लागतील त्या द्या. यरुशलेममधील याजकांनी
गहू, मीठ, द्राक्षारस तेल वगरै ेमागीतल्यास त्यांना त्या वस्तू तात्काळ
आिण रोजच्या रोज पुरवा. 10 स्वगार्तील देवाला प्रसन्न करणार ेहोम या
यहूदी याजकांनी अपर्ण करावे आिण त्यांनी माझ्यासाठी व माझ्या
मुलासाठी देवाकडे प्राथर्ना करावी म्हणून त्यांना जे जे लागेल ते सवर् द्या.
11 माझी आणखी एक आज्ञा: माझ्या आजे्ञत कोणी फेरफार केल्यास
त्याच्या घराचे लाकूड काढून ते त्याच्या शरीरात घुसवावे आिण त्याच्या
घराची राखरांगोळी करुन केवळ दगडांच्या िढगाऱ्यात त्याचे रुपांतर
करावे.
12 परमेश्वराने यरुशलेममध्ये आपले नाव िचरतंन केले आहे. तेव्हा मला
वाटते की या आजे्ञत बदल करणाऱ्या व्यक्तीचा मग ती व्यक्ती राजा असो
की आणखी कोणी, देव त्यांचा िन:पात करील. कोणी त्याच्या
यरुशलेममधील या मिंदराचा िवध्वंस करायचा प्रयत्न केल्यासही देव
त्याचा नाश करील.
मी, दारयावेश, हा हुकूम करीत आहे. त्याची तात्काळ आिण पूणर्
अमंलबजावणी व्हावी.

ममंिंदराच्यािदराच्या बांधकामाचीबांधकामाची समाप्तीसमाप्ती आिणआिण प्रितष्ठापनाप्रितष्ठापना

13 फरात नदीच्या पिश्चमेकडील प्रांताचा अिधकारी ततनइ, शथर-
बोजनइ आिण त्यांचे सोबती यांनी मग राजा दारयावेशच्या हुकुमाचे
पालन केले. त्यांनी ही आज्ञा कसोशीने आिण ताबडतोब पाळली. 14

यहुदी वडीलधाऱ्या मडंळींचे मिंदराचे काम चालूच रािहले. हाग्गय हा
संदेष्टा आिण इद्दोचा मुलगा जखऱ्या यांनी प्रोत्साहन िदल्यामुळे त्यात
त्यांना यश आले. इस्राएलच्या देवाच्या आजे्ञप्रमाणे आिण पारसचे राजे
कोरशे, दारयावेश व अतर्हशश्त यांच्या आदेशानुसार यांनी मिंदर बांधून
पुर ेकेले. 15 हे मिंदर राजा दारयावेशच्या कारिकदीर्च्या सहाव्या वषीर्
अदार मिहन्याच्या तृतीयेला पुर ेझाले.

16 इस्राएल लोकांनी या मिंदराची प्रितष्ठापना मोठ्या आनदंाने
साजरी केली. बिदवासातून सुटून परत आलेले याजक, लेवी आिण इतर
सवर् जण या उत्सवात सहभागी झाले.

17 प्रितष्ठापनेच्या वेळी त्यांनी शभंर बलै, दोनशे मेंढे, चारशे कोकरे
होमात अपर्ण केले. तसेच इस्राएलच्या पापापर्णासाठी बारा बकरहेी
अपर्ण केले. इस्राएलींच्या बारा घराण्यासाठी प्रत्येकी एक असे ते होते.
18 यरुशलेममधील या मिंदराच्या सेवेसाठी त्यांनी मोशेच्या ग्रंथात
िलिहल्याप्रमाणे, याजकांची आिण लेव्यांची त्यांच्या-त्यांच्या वगार्नुसार
योजना केली.

वल्हांडणवल्हांडण

19 बिंदवासातून परत आलेल्या लोकांनी पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या िदवशी वल्हांडण सण पाळला. 20 वल्हांडण सण साजरा
करण्यासाठी याजक आिण लेवी यांनी शुिचभर् ूत होऊन स्वतःला शुध्द
केले. कैदेतून सुटून आलेले आपले भाऊबदं याजक आिण ते स्वतः या
सवर् यहुद्यांसाठी लेवींनी वल्हांडणाच्या कोकराचा बळी िदला. 21

बिंदवासातून परतून आलेल्या समस्त इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचे
भोजन केले. त्या देशाच्या मूिर्तपूजक लोकांच्या अशुध्दतेपासून दरू व्हावे
म्हणून इतरांनीही शुिचभर् ूत होऊन त्या भोजनाचा आस्वाद घेतला.
इस्राएलचा परमेश्वर याला मदतीसाठी शरण जाता यावे म्हणून त्यांनी हे

शुध्दीकरण केले. 22 बेखमीर भाकरींचा सण त्यांनी मोठ्या उत्साहाने
सात िदवस साजरा केला. परमेश्वराने अश्शूरच्या राजाचे मनपिरवतर्न
केले होते त्यामुळे त्या राजाने त्यांना मिंदराच्या बांधकामात मदत केली.
अशा तऱ्हेने परमेश्वराने लोकांना सुखी केले.

एज्राचएज्राचेे यरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे आगमनआगमन

या घडामोडी नतंर, पारसचा राजा अतर्हशश्त याच्या
कारकीदीर्त एज्रा बाबेलहून यरुशलेमला आला. एज्रा हा
सरायाचा मुलगा, सराया अजऱ्याचा, अजऱ्या िहल्कीयाचा

मुलगा. 2 िहल्कीया शल्लमूचा, शल्लमू सादोकाचा, सादोक अहीटूबचा, 3

अहीटूब अमऱ्याचा मुलगा, अमऱ्या अजऱ्याचा. आिण अजऱ्या मरोयाथचा
मुलगा. 4 मरोयाथ जरह्याचा, जरह्या उज्जीचा, आिण उज्जी हा बुक्कीचा
मुलगा. 5 बुक्की अबीशूवाचा, अबीशूवा िफनहासचा, व िफनहास
एलाजारचा आिण एलाजार हा प्रमुख याजक अहरोन याचा मुलगा होय.

6 एज्रा बाबेलहून यरुशलेमला आला. एज्रा अध्यापक होता. मोशेच्या
िनयमशास्त्रात तो चांगला पारगंत होता. इस्राएलचा देव परमेश्वर याने हे
मोशेचे िनयमशास्त्र िदले. एज्राला परमेश्वराची साथ असल्यामुळे राजा
अतर्हशश्तने त्याला हवे ते सवर् देऊ केले. 7 एज्राबरोबर बरचे इस्राएली
लोक आले. त्यांच्यात याजक होते, लेवी होते, गायक, द्वारपाल आिण
मिंदराचे सेवेकरी होते. राजा अतर्हशश्तच्या कारिकदीर्च्या सातव्या वषीर्
हे सवर् यरुशलेमला आले. 8 अतर्हशश्तच्या कारिकदीर्च्या सातव्या
वषार्तल्या पाचव्या मिहन्यात एज्रा यरुशलेममध्ये आला 9 पिहल्या
मिहन्याच्या प्रितपदेला एज्रा आिण मडंळींनी बाबेल सोडले आिण
पाचव्या मिहन्याच्या प्रितपदेला ते यरुशलेमला पोचले. एज्रावर परमेश्वर
देवाचा वरदहस्त होता. 10 एज्राने परमेश्वराच्या िनयमशास्त्राचे सवर् वेळ
मनःपूवर्क अध्ययन आिण पालन केले. त्याला (परमेश्वराचे) हे आदेश
आिण िनयम इस्राएल लोकांनी िशकवायचे होते, तसेच त्यांच्याकडून तसे
आचरण करुन घ्यायचे होते.

राजाराजा अतअतर्र्हशश्तचहशश्तचेे एज्रालाएज्राला पत्रपत्र
11 एज्रा याजक आिण अध्यापक होता. इस्राएलला परमेश्वराने

िदलेल्या आज्ञा आिण िनयम यांचे त्याला चांगले ज्ञान होते त्याला राजा
अतर्हशश्तने जे पत्र िलिहले त्याची ही प्रतः
12 राजा अतर्हशश्त कडून,
याजक आिण स्वगार्तील देवाच्या िनयमशास्त्राचा अध्यापक एज्रा यास:
अिभवादन!
13 माझा आदेश असा आहे: माझ्या राज्यातील ज्या कोणाला एज्रा
बरोबर यरुशलेमला जायचे असेल तो जाऊ शकतो. मग ती व्यक्ती
कोणीही असो, याजक अथवा इस्राएलचा लेवी.
14 एज्रा, मी आिण माझे सात मतं्री तुला पाठवत आहोत. तू यहूदा आिण
यरुशलेमला जावेस. देवाचे िनयमशास्त्र तुझ्याकडे आहेच. त्याचे पालन
लोक कसे काय करत आहेत ते तू पाहावेस.
15 इस्राएलच्या देवाला मी आिण माझे मतं्री सोने-चांदी पाठवत आहोत.
ते तू तुझ्याबरोबर न्यावेस. देव यरुशलेममध्ये आहे. 16 सवर् बाबेलभर
िफरुन तू लोकांकडून तसेच याजक व लेवी यांच्याकडून देणग्या गोळा
कराव्यास. स्वखूशीने िदलेल्या त्या वस्तू यरुशलेममधील त्यांच्या
देवाच्या मिंदरासाठी आहेत.
17 या पशैातून तू बलै, मेंढर,े कोकर ेघे. तसेच त्या सोबतची धान्यापर्णे
आिण पेयापर्णेही िवकत घे. मग ती यरुशलेममधील तुमच्या देवाच्या
मिंदरातील वेदीवर अपर्ण कर. 18 यातून उरले त्या सोन्यारुप्याचा
िविनयोग तू आिण तुझे भाऊबदं, देवाला रुचेल त्या मागार्ने हवा तसा
करा. 19 तुमच्या परमेश्वराच्या मिंदरातील उपासनेसाठी या सवर् गोष्टी
आहेत, त्या ितकडे घेऊन जा. 20 मिंदरासाठी आणखीही काही गोष्टी
तुम्हाला लागत असतील तर त्याही तुम्ही घ्या. त्यासाठी राजाच्या
खिजन्यातून पशैाची उचल करा.
21 आता, मी, राजा अतर्हशश्त, असा आदेश काढतो की फरात
नदीच्या पश्र्िचमेकडील भागातले जे खिजनदार आहेत त्यांनी एज्राला
हवे ते पुरवावे. कारण एज्रा हा स्वगार्तील देवाच्या िनयमशास्त्राचा
अध्यापक आिण याजक आहे. याची अमंलबजावणी पूणर्त्वाने आिण
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ताबडतोब करावी. 22 एज्राला द्यायच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे: चांदी 3 3/4
टन, गहू 600 बुशेल, द्राक्षारस 600 गॅलन, जतैुनाचे तेल 600 गॅलन,
एज्राला पािहजे िततके मीठ. 23 एज्राला जे जे िमळावे असा स्वगार्तील
देवाचा आदेश आहे ते ते सवर् त्याला िवनािबलबं आिण पुरपेूर द्यावे. हे
सवर् स्वगार्तील परमेश्वराच्या मिंदरासाठी आहे. देवाचा माझ्या राज्यावर
िंकवा माझ्या मुलांवर कोप व्हायला नको.
24 एज्रा, मिंदरातील याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल, मिंदरातील
सेवेकरी, िंकवा मिंदरातील कामाशी संबिंधत इतर कोणी यांना कर
द्यायला लावणे िनयमािवरुध्द आहे. हे तुम्ही लोकांनी समजून घ्यावे
अशी माझी इच्छा आहे. त्यांनी कोणताही कर, खडंणी, जकात भरायची
नाही. 25 तुझे देवािवषयीचे ज्ञान वापरुन तू धािर्मक आिण नागरी के्षत्रात
न्यायाधीश नेमावेस. तसा अिधकार मी तुला देतो. फरात नदीच्या
पश्र्िचमेकडील भागातल्या लोकांचे ते न्यायाधीश होतील. देवाचे
िनयमशास्त्र जाणणाऱ्या सवार्ंवर ते नागरी आिण धािर्मक न्यायाधीश
िनयकु्त करतील. आिण ज्यांना देवाच्या आज्ञा माहीत नाहीत अशांना ते
त्या िशकवतील. 26 जो कोणी तुमच्या देवाच्या आज्ञा िंकवा राजाचे
आदेश पाळणार नाही त्याला शासन झाले पािहजे. त्याला मृत्यदुडं
द्यायचा की हद्दपार करायचे की द्रव्यदडं करायचे की कैदेत टाकायचे ते
त्याने केलेल्या गुन्ह्याच्या स्वरुपावर अवलबंून राहील.

एज्राचएज्राचेे स्तोत्रस्तोत्र

27 आपल्या पूवर्जांचा देव परमेश्वर याला धन्यवाद! यरुशलेममधील
परमेश्वराच्या मिंदराचा जीणोर्ध्दार करावा अशी इच्छा परमेश्वरानेच
राजाच्या मनात िनमार्ण केली. 28 राजा, त्याचे मतं्री आिण अिधकारी
यांच्या डोळ्या देखतच परमेश्वराने माझ्यावर कृपा केली. परमेश्वराचा
पािठबा लाभल्यामुळे मला धयैर् आले. इस्राएलातील पुढारी मडंळींना
बरोबर घेऊन मी यरुशलेमला िनघालो.

एज्राबरोबरएज्राबरोबर जाणाऱ्याजाणाऱ्या ककुुटटंंुुबप्रमुखांचीबप्रमुखांची यादीयादी

बाबेलहून यरुशलेमला माझ्याबरोबर, (म्हणजे एज्रारोबर)
आपापल्या घराण्यातली जी वडीलधारी मडंळी आिण इतर
लोक आले त्यांची नावे आता देतो. अतर्हशश्त राजाच्या

कारकीदीर्त आम्ही यरुशलेमला आलो. त्या सवार्ंची नावे पुढीलप्रमाणे:
2 िफनहासाच्या वंशजांमधला गषोर्म, इथामारच्या वंशजांमधला
दानीएल, दावीदच्या वंशजांपकैी हटू्टश,
3 शखन्याच्या वंशजातील परोशाच्या वंशजांमधला जखऱ्या, आिण
आणखी 150 जण,
4 पहथ-मवाबाच्या वंशजातल्या जरह याचा मुलगा एल्यहोवेनय
आिण त्याच्याबरोबरचे 200 लोक,
5 जटू्टच्या वंशजातल्या यहजोएलचा मुलगा शखन्या आिण 300
पुरुष.
6 आदीनच्या वंशजातल्या योनाथानाचा मुलगा एबद आिण
त्याच्याबरोबचे 50 जण.
7 एलामाच्या वंशजातल्या अथल्याचा मुलगा यशाया आिण
त्याच्याबरोबरचे 70 जण.
8 शफाट्याच्या वंशजातल्या मीखाएलचा मुलगा जबद्या आिण
त्याच्याबरोबरचे 80 जण.
9 यवाबच्या वंशजातील यहीएलचा मुलगा ओबद्या आिण आणखी
218 जण.
10 बानीच्या वंशजातल्या योिसफ्याचा मुलगा शलोिमथ आिण
त्याच्या बरोबरचे 160 लोक.
11 बेबाईच्या वंशजातील बेबाईचा मुलगा जखऱ्या आिण
त्याच्याबरोबरचे 28 लोक.
12 अजगादच्या वंशजातल्या हक्काटानाचा मुलगा योहानान आिण
त्याच्याबरोबरचे 110 लोक.
13 अदोनीकामच्या वंशजातले शेवटचे म्हणजे अलीफलेट, येऊएल,
शमाया आिण त्यांच्याबरोबरचे 60 जण
14 आिण िबगवईच्या कुळातले उथई, जकू्क व त्यांच्याबरोबरचे 70
जण.

यरुशलयरुशलेेमलामला परतपरत

15 मी (म्हणजे एज्राने) या सवर् लोकांना अहवाकडे वाहणाऱ्या नदीच्या
प्रवाहाजवळ बोलावून घेतले. त्या िठकाणी आमचा तीन िदवस मुक्काम
होता. तेथे मला असे समजले की या लोकांमध्ये याजक होते पण लेवी
नव्हते. 16 तेव्हा, अिलयेजर, अरीएल, शमाया, एलनाथान, यारीब,
एलनाथान, नाथान, जखऱ्या, आिण मशल्लमू या प्रमुखांना आिण
योयारीब व एलनाथान या अध्यापकांना मी िनरोप पाठवून बोलवून
आणले. 17 त्यांना इद्दोकडे पाठवले. इद्दो हा कािसफ्या नगराचा मुख्य.
त्याला आिण त्याच्या नातलगांना काय सांगायचे हे मी या मडंळींना
सांिगतले होते. इद्दोचे नातलगांना कािसफ्याच्या मिंदरातील सेवेकरी
होते. परमेश्वराच्या मिंदरातील सेवाचाकरी प्रीत्यथर् माणसे िमळावीत
म्हणून मी माझ्या लोकांना इद्दोकडे पाठवले. 18 देवाचा आमच्यावर
वरदहस्त असल्यामुळे इद्दोच्या नातलगांनी आमच्याकडे काहीजणांना
पाठवले. लेवी वंशजातील महलीच्या वंशातला एक हुषार माणूस शेरबे्या
महली हा लेवीच्या मुलांपकैी एक. लेवी हा इस्राएलांच्या वंशातलाच.
शेरबे्याचे मुलगे आिण भाऊ यांनाही त्यांनी पाठवले. त्या वंशजंातील
एकंदर अठराजण आमच्याकडे आले. 19 मरारी वंशातील हशब्या आिण
यशाया आिण त्यांचे भाऊ व भाचे, असे एकंदर वीस जण. 20 िशवाय
त्यांनी मिंदरातल्या सेवाचाकरीसाठी दोनशेवीस जणांना पाठवले. या
लोकांच्या पूवर्जांना दावीदाने आिण प्रमुख अिधकाऱ्यांनी लेवींचे
मदतनीस म्हणून िनवडले होते. त्या सवार्ंची नावे यादीत िलिहलेली
होती.

21 ितथे अहवा नदी िकनारी मी सवार्ंनी उपवास करावा अशी घोषणा
केली. देवापुढे नम्र व्हावे आिण आमची मुलबंाळे, साधनसंपत्ती यांच्यासह
आमचा पुढचा प्रवास सुखरुप व्हावा हा आमचा उपवासामागचा होतू
होता. 22 प्रवासातल्या सुरिक्षततेसाठी राजाक़डे सिैनक आिण
घोडेस्वार मागायचा मला संकोच वाटला. वाटचालीत शत्रूचा धोका होता.
संरक्षण मागयचा संकोच वाटण्याचे कारण म्हणजे आम्ही राजा
अतर्हशश्तला म्हणालो होतो, “जो देवावर िवश्वास ठेवतो त्याची देव
पाठराखण करतो. पण देवाकडे पाठ िफरवली तर देवाचा कोप होतो.”
23 म्हणून आम्ही आमच्या प्रवासासाठी उपवास आिण देवाची प्राथर्ना
केली. परमेश्वरानेही आमचा धावा ऐकला.

24 तेव्हा मी याजकांमध्ये जे प्रमुख होते अशा बारा जणांची िनवड
केली. मी शेरबे्या, हशब्या आिण त्यांचे आणखी दहा भाऊ यांची िनवड
केली. 25 मिंदरासाठी देण्यात आलेले सोने, चांदी आिण इतर चीजवस्तू
यांचे नीट वजन करुन या गोष्टी मी या बारा याजकांना िदल्या. या वस्तू
राजा अतर्हशश्त, त्याचे मतं्री, प्रमुख अिधकारी, आिण बाबेलमधील
इस्राएल लोक यांनी िदल्या होत्या. 26 मी वजन केले त्याप्रमाणे चांदी
25 टन भरली, चांदीची तबके आिण इतर वस्तू 3 3/4 टन भरल्या.
सोने 3 3/4 टन होते. 27 िशवाय मी सोन्याचे वीस कटोर ेत्यांना िदले,
त्यांचे वजन एकोणीस पौंड भरले. याखेरीज, सोन्याइतकीच िंकमती
अशी चकचकीत िपतळेची दोन संुदर तकबे मी त्यांना िदली. 28 मग मी
त्या बारा याजकांना म्हणालो, “तुम्ही तसेच या वस्तू देखील देवाच्या
दृष्टीने पिवत्र आहेत. लोकांनी हे सोने चांदी आपल्या पूवर्जांचा देव
परमेश्वर याच्यासाठी िदलेली आहे. 29 तेव्हा त्यांची काळजीपूवर्क
जपवणूक करा. या गोष्टी यरुशलेममधील मिंदराच्या प्रमुखांच्या हवाली
करपेयर्ंत त्यांची जबाबदारी तुमच्यावरच आहे. तुम्ही या वस्तू मुख्य लेवी
आिण इस्राएलमधील वडीलधारी मडंळी यांच्या हाती सोपवा. ते त्यांचे
वजन करुन त्या गोष्टी यरुशलेममधील मिंदराच्या खोल्यांमध्ये ठेवतील.”

30 यावर, एज्राने वजन करुन िदलेल्या खास भेटवस्तू आिण चांदी
सोने याजकांनी व लेवींनी ताब्यात घेतले. यरुशलेममधील मिंदरात
त्यांना घेऊन जाण्यास सांगण्यात आले.

31 पिहल्या मिहन्याच्या बाराव्या िदवशी आम्ही अहवा नदीपासून
यरुशलेमला जायला िनघालो. देवाची आमच्यावर कृपा असल्यामुळे
त्याने वरैी आिण वाटमार ेयांच्यापासून आमचे संरक्षण केले. 32 आम्ही
यरुशलेमला पोचलो. तेथे तीन िदवस िवश्रांती घेतली. 33 चौच्या िदवशी
मिंदरात गेलो आिण सोने-चांदी व इतर वस्तू वजन करुन उरीया
याजकाचा मुलगा मरमेोथ यांच्याकडे िदल्या. तेव्हा िफनहासचा मुलगा
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एलाजार तसेच येशूवाचा मुलगा योजाबाद आिण िबन्नुईचा मुलगा नोअद्या
हे लेवी, एवढे जण मरमेोथ बरोबर होते. 34 आम्ही प्रत्येक गोष्टीची
मोजणी, वजन केले आिण एकंदर वजनाची नोंद केली.

35 त्यांनतंर बिंदवासातून परत आलेल्या यहुद्यांनी इस्राएलच्या
देवाला यज्ञापर्णे वािहली. सवर् इस्राएलकरता बारा बलै, शहाण्णव मेंढे,
सत्याहत्तर नर कोकर,े पापापर्णासाठी बारा बोकड एवढे सगळे त्यांनी
देवाला यज्ञात अपर्ण केले.

36 मग या लोकांनी राजा अतर्हशश्तने िदलेले पत्र राजाच्या
अिधकाऱ्यांना तसेच फरात नदीच्या पश्र्िचमेकडील भागावरच्या
अिधकाऱ्यांना िदले. तेव्हा या सवर् अिधकाऱ्यांनी इस्राएल लोकांना आिण
मिंदराला सहाय्य केले.

यहयहुुदीदी नसलनसलेेल्यांशील्यांशी िमश्रिववाहिमश्रिववाह

हे सवर् आटोपल्यावर मग इस्राएलींमधली नेते मडंळी
माझ्याकडे आली. ती मला म्हणाली, “एज्रा, इस्राएल लोकांनी
आपल्या अवतीभवती राहणाऱ्या इतर लोकांपासून स्वतःला

वेगळे ठेवलेले नाही. याजक आिण लेवी सुध्दा वेगळे राहात नाहीत.
कनानी, िहत्ती, पिरज्जी, यहूसी, अम्मोनी, मवाबी, िमसरी आिण अमोरी
लोक ज्या अमगंळ गोष्टी करतात त्यांचा प्रभाव इस्राएलांवर पडतो. 2

इस्राएल लोकांनी या इतर लोकांशी िववाहसंबधं ठेवले आहेत. इस्राएल
लोकांनी आपले वेगळेपण िटकवले पािहजे. पण त्यांचे यहुदी
नसलेल्याइतरांशी िववाहसंबधंामुळे िमश्रण झाले आहे.इस्राएलच्या
लोकांचे नेते आिण अिधकारी यांनीच या बाबतीत वाईट उदारहण घालून
िदले आहे.” 3 हे ऐकून मी उिद्वग्न झालो. माझी मनःिस्थती प्रकट
करायला मी माझा अगंरखा आिण वस्त्रे फाडली. डोक्यावरचे आिण
दाढीचे केस उपटले. माझ्या मनाला धक्का बसल्यामुळे अस्वस्थ होऊन
मी खाली बसलो. 4 तेव्हा देवाच्या आज्ञा मानणाऱ्या सवर् लोकांचा
भीतीने थरकाप झाला. बिंदवासातून आलेले इस्राएली लोक देवावर
िनष्ठा असणार ेनव्हते म्हणून ते घाबरले; मला ही धक्का बसला;
संध्याकाळच्या होमापर्णांची वेळ होईपयर्ंत मी ितथे बसून रािहलो;
सवर्जण माझ्याभोवती जमले.

5 होमापर्णांची वेळ झाली तेव्हा मी उठलो; अगंावरची वस्त्रे आिण
अगंरखा फाटलेला अशा िस्थतीत मी गुडघे टेकून हात पसरुन देवापुढे
बसलो. मी अितशय लिज्जत अशा अवस्थेत होतो. 6 तेव्हा मी ही प्राथर्ना
केली:

“हे परमेश्वरा, तुझ्याकडे पाहायाची मला लाज वाटत आहे; मला लाज
वाटते कारण आमच्या पापांची संख्या आमच्या मस्तकांच्या संख्येपेक्षा
जास्त झाली आहे; आमचे अपराध वाढून स्वगार्पयर्ंत पोचले आहेत. 7

आमच्या वाडवडीलांच्या वेळे पासून आतापयर्ंत आम्ही अनेक पापांचे
दोषी आहोत. आमच्या पापांची िशक्षा आमचे राजे आिण याजक यांना
भोगावी लागली. परकीय राजांनी आमच्यावर आक्रमण करुन आमच्या
लोकांना पकडून नेले. आमची संपत्ती लुटून त्या राजांनी आम्हाला
लिज्जत केले आजही तेच चालले आहे.

8 “पण आता तू अखेर आमच्यावर दया केली आहेस. बिंदवासातून
सुटका करुन तू आमच्यापकैी काही जणांना या पिवत्रस्थानी पारतून
येऊ िदलेस. आम्हाला दास्यमुक्त करुन तू आम्हाला जीवदान िदलेस. 9

आम्ही गुलामच आहोत. पण तू आम्हाला आमच्या गुलामगीरीत
आम्हाला सोडून गेला नाहीस. तू आमच्यावर दया केलीस. पारसाच्या
राजांना तू आमच्याबाबतीत दयाळू केलेस. तुझे मिंदर उद्ध्वस्त झाले
होते, पण त्याचा जीणोर्ध्दार आमच्या हातून व्हावा म्हणून तू आम्हाला
जीवदान िदलेस. यहूदा आिण यरुशलेमच्या संरक्षणासाठी िंभत बांधावी
म्हणून तू साह्यकारी झालास.

10 “पण, देवा, आता आम्ही काय बोलावे? आम्ही पुन्हा तुझ्या
मागार्पासून दरू चाललो आहेत. 11 देवा, तुझे सेवक, संदेष्टे यांच्यामाफर् त
तू आम्हाला त्या आज्ञा िदल्यास; तू म्हणालास, ‘तुम्ही जो प्रदेश ताब्यात
घेऊन त्यात वास्तव्य करणार आहात तो वाया गेलेला देश आहे. ितथे
राहणाऱ्या लोकांच्या अमगंळ कृत्यांनी तो अशुध्द झाला आहे; हा सवर्च
प्रदेश त्या लोकांनी िवटाळून टाकला आहे. आपल्या पापांनी ही भूमी
त्यांनी अमगंळ केली आहे. 12 तेव्हा इस्राएल लोकांनो, तुमच्या मुलांशी

त्यांच्या मुला-मुलींच्या सोयिरकी जुळवू नका. माझ्या आदेशांचे पालन
करा म्हणजे तुम्ही बलशाली व्हाल आिण या भूमीवर चांगल्या गोष्टी
भोगाल. हा प्रदेश आपल्या मुलाबाळांना सुपूदर् कराल.’

13 “आमच्यावर जी संकटे आली त्याला आम्हीच कारणीभूत आहोत.
आम्ही दवुर्तर्न केले आिण त्याची आम्हाला खतं आहे. पण, परमेश्वरा,
आमच्या अपराधांच्या मानाने तू आम्हाला केलेले शासन कमीच आहे.
आम्ही जे भयकंर गुन्हे केले त्यांची जबरदस्त िशक्षा आम्हाला व्हायला
हवी होती. आिण तू तर आमच्यापकैी काही जणांना बिंदवासातूनही
सोडवलेस. 14 तेव्हा तुझ्या आदेशांचा भगं करता कामा नये हे आम्हाला
कळले आहे. आम्ही त्या लोकांशी लग्नव्यवहार करता कामा नयेत. त्या
लोकांमध्ये दवुर्तर्न फार आहे. आम्ही त्यांच्याशी लग्ने जुळवणे चालूच
ठेवले तर तू आमचा नायनाट करशील मग मात्र इस्राएलांपकैी एकही
माणूस िजवंत राहणार नाही.

15 “देवा, इस्राएलच्या परमेश्वरा, तू फार चांगला आहेस. तू
आमच्यापकैी काहींना अजून िजवंत ठेवले आहेस. आम्ही अपराधी
आहोत हे आम्हाला मान्य आहे. आमच्या पापाचारणामुळे आम्हाला
तुझ्यापुढे उभे राहता येत नाही.”

लोकांचीलोकांची पापाचीपापाची कबुलीकबुली

एज्रा प्राथर्ना करत असताना आिण पापांची कबुली देत
असताना मिंदरापुढे पडून आक्रोश करत होता त्यावेळी
इस्राएली बायका-पुरुष, मुले यांचा मोठा समुदाय त्याच्या

भोवती जमला होता ते ही सवर्जण आकं्रदन करत होते 2 त्यावेळी
एलाम वंशातल्या यिहएलचा मुलगा शखन्या एज्राला म्हणाला, “आपण
देवाचे वचन पाळले नाही आपल्या आसपास राहणाऱ्या लोकांमध्ये
आपण िववाह केले. पण एवढे करुनही इस्राएलींच्या बाबतीत अजून
आशा जागा आहे. 3 तर आता, एज्रा आिण देवाच्या धमर्शास्त्राचा धाक
असलेले लोक यांच्या उपदेशानुसार आपण त्या बायका आिण त्यांची
संतती यांना देशाबाहेर घालवून देण्याची आपल्या देवासमोर शपथ वाहू
या. परमेश्वराने घालून िदलेले िनयम पाळू या 4 एज्रा, आता ऊठ ही
तुझी जबाबदारी आहे. आमच्या पािंठब्याने तू ती धयैार्ने पार पाड.”

5 तेव्हा एज्रा उठला, प्रमुख याजक, लेवी आिण सवर् इस्राएली लोक
यांच्याकडून त्याने आपल्या म्हणण्यानुसार वागण्याची शपथ घेतली. 6

मग एज्रा मिंदराच्या समोरच्या भागातून उठून एल्याशीबचा मुलगा
यहोहानान याच्या दालनात गेला. यहोहानाने एज्रा समोर अन्नपाण्याला
स्पशर्ही केला नाही. यरुशलेमहून परत आलेल्या इस्राएलींचा पापांनी तो
व्यिथत झाला होता. 7 त्याने मग यहुदा आिण यरुशलेमच्या प्रत्येक
िठकाणी दवंडी िपटवली. बिंदवासातून आलेल्या समस्त यहुदी लोकांना
त्याने यरुशलेममध्ये जमायला सांिगतले 8 आिण जो कोणी तीन
िदवसाच्या आत यरुशलेमला येणार नाही त्याची सवर् मालमत्ता जप्त
होईल आिण अशा व्यिक्त आपल्या जातीत वाळीत सदस्य म्हणून राहू
शकणार नाही असेही अिधकाऱ्यांनी आिण वडीलधाऱ्यांनी एकमताने
ठरवले.

9 त्यानुसार यहुदा आिण बन्यामीन यांच्या घराण्यातील सवर्
पुरुषमडंळी तीन िदवसांच्या आत यरुशलेममध्ये जमली. हे लोक
मिंदराच्या चौकात एकत्र आले. तो नवव्या मिहन्याचा िवसावा िदवस
होता. एकत्र येण्यामागचे कारण आिण प्रचंड पाऊस यांच्यामुळे सवर्जण
अितशय कंिपत झाले होते. 10 एज्रा याजक त्यांच्यासमोर उभा राहून
म्हणाला, “तुम्ही देवाचे वचन पाळले नाही. परक्या िस्त्रयांशी तुम्ही िववाह
केलेत. या कृत्यामुळे इस्राएलच्या पापात तुम्ही भर टाकली आहे 11

आता देवासमोर आपले अपराध कबूल करा. आपल्या पूवर्जांच्या देवाची
आज्ञा तुम्ही पाळली पािहजे. तुमच्या मध्ये राहणार ेलोक आिण आपल्या
परक्या बायका यांच्यापासून वेगळे व्हा.”

12 यावर त्या जमावाने एज्राला खणखणीत आवाजात उत्तर िदले की,
“एज्रा, तू म्हणतोस ते खर ेआहे. तुझ्या सांगण्याप्रमाणे आम्हाला वागले
पािहजे. 13 पण आम्ही पुष्कळजण आहोत िशवाय हा पावसाळा आहे
त्यामुळे आम्ही बाहेर थांबू शकत नाही. आमचा अपराध फार तीव्र
असल्यामुळे हा एकदोन िदवसात सुटण्यासारखा प्रश्न नाही. 14 या
समुदायाच्या वतीने आमच्यातूनच काहींना मुखत्यार नेमावे प्रत्येक
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नगरातल्या ज्या रिहवाश्यांनी परकीय बायकांशी लग्ने केली आहेत त्यांनी
यरुशलेमला नेमलेल्या वेळी यावे त्या त्या नगरातील न्यायाधीश आिण
वडीलधारी मडंळी यांनीही त्यांच्याबरोबर यावे. असे झाले की मग देवाचा
आमच्यावरचा क्रोध मावळेल.”

15 असएलचा मुलगा योनाथान आिण ितकवाचा मुलगा यहज्या तसेच
मशुल्लाम व शब्बथई लेवी अशा मोजक्याच लोकांनी या योजनेला िवरोध
केला.

16 यरुशलेमला आलेल्या बाकी सवर् इस्त्राएली लोकांनी या योजनेला
संमती िदली. एज्राने प्रत्येक घराण्यातून एकेका प्रमुख व्यक्तीची नेमणूक
केली. त्या प्रत्येकाच्या नावाने िनवडले गेली. हे िनयकु्त केलेले सवर्जण
दहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी प्रत्येक प्रकरणाचा बारकाईने िवचार
करायला बसले 17 आिण पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी
िमश्रिववाहांची चौकाशी समाप्त झाली.

परक्यापरक्या िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी लग्नलग्न ककेेललेेल्यांचील्यांची नावनावेे

18 याजकांच्या ज्या वंशजांनी परकीय िस्त्रयांशी िववाह केले त्यांची
नावे पुढील प्रमाणे:
योसादाकचा मुलगा येशूवा याच्या वंशातील आिण त्याच्या
भाऊबदंांच्या वंशातील मासेया, अिलयेजर, यारीब, गदल्या. 19

यासवार्ंनी आपापल्या बायकांना घटस्फोट द्यायचे कबूल केले आिण
दोषमुक्तीखातर कळपातला एकएक एडका अपर्ण केला.
20 इम्मेरच्या वंशातले हनानी व जबद्या,
21 हारीमच्या वंशातले मासेया, एलीया, शमाया, यहीएल व उज्जीया,
22 पशहूरच्या वंशातले एल्योवेनय, मासेया, इश्माएल, नथनेल,
योजाबाद, एलासा,

23 लेव्यांपकैी
योजाबाद, िशमी, कलाया उफर् -कलीटा, पूथह्या, यहूदा आिण
अिलयेजर,

24 गायकांपकैी एल्याशीब,
द्वारपालांमधले, शल्लमू, तेलेम, ऊरी,

25 इस्राएलीमधंले परोशाच्या वंशातले
रम्या व ियज्जीया, मल्कीया, िमयानीन, एलाजार, मल्कीया, बनाया,
26 एलामच्या वंशातले मत्तन्या, जखऱ्या, यहीएल, अब्दी, यरमेोथ व
एलीया,
27 जत्तूच्या वंशातले एल्योवेनय, एल्याशीब, मत्तन्या, यरमेोथ,
जाबाजाबाद, अजीजा,
28 बेबाईच्या वंशातील यहोहानान, हनन्या, जब्बइ, अथलइ
29 बानीच्या वंशातील मशुल्लाम, मल्लखू, आदाया, याशूब, शाल आिण
रामोथ,
30 पहथ-मवाबच्या वंशातील अदना, कलाल, बनाया, मासेया,
मत्तन्या, बसलेल, िवन्नूई, मनश्शे,
31 आिण हारीमच्या वंशातील अलीयेजर, इश्शीया, मल्कीया,
शमाया, िशमोन, 32 बन्यामीन, मल्लखू, शमऱ्या,
33 हाशूमच्या वंशातील मत्तनई, मत्तथा, जाबाद, अलीफलेट, यरमेई,
मनश्शे, िशमी,
34 बानीच्या वंशातले मादइ, अम्राम, ऊएल 35 बनाया, बेदया,
कलूही, 36 बन्या मरमेोथ, एल्याशीब, 37 मत्तन्या, मत्तनइ, व यासू
38 बानी व िबन्नूइ, िशमी, 39 शेलेम्या, नाथान, अदाया, 40

मखनदबइ, शाशइ, शारइ, 41 अजरएल, शेलोम्या, शमऱ्या 42

शल्लमू, अमऱ्या, योसेफ,
43 नबोच्या वंशातील ईयेल, मित्तथ्या, जाबाद, जिबना, इद्दो, योएल,
बनाया.

44 वरील सवार्ंनी परकीय बायकांशी लग्ने केली होती. त्यापकैी काहींना
या संबधंातून संतती झाली होती.
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नहनहेेम्याम्या

नहनहेेम्याचीम्याची प्राथप्राथर्र्नाना

नहेम्या हा हखल्याचा मुलगा. त्याची ही वचने: िकसलेव
मिहन्यात मी, नहेम्या, शूरान या राजधानीत होतो. राजा
अतर्हशश्तच्या कारदीचीर्चे तेव्हा िवसावे वषर् होते. 2 मी शूशन

येथे असताना माझा हनानी नावाचा एक भाऊ आिण यहुदातील काही
लोक तेथे आले. त्यांच्याकडे मी तेथे राहणाऱ्या यहुद्यांची चौकशी केली.
हे यहुदी म्हणजे बिंदवासातून सुटून अजून यहुदातच राहणार ेलोक होते.
यरुशलेम नगराचीही खशुाली मी त्यांना िवचारली.

3 हनानी आिण त्याच्या बरोबरचे लोक म्हणाले, “नहेम्या,
बिंदवासातून सुटून यहुदात राहणार ेहे लोक मोठ्या िबकट पिरिस्थतीत
आहेत. त्यांच्यापुढे बऱ्याच अडचणी असून त्यांची अप्रितष्ठा चालली
आहे. कारण यरुशलेमची तटबदंी कोसळून पडली आहे. तसेच ितच्या
वेशी जळून खाक झाल्या आहेत.”

4 यरुशलेमच्या लोकांची आिण नगराच्या तटबदंीची ही हकीकत
ऐकून मी अत्यतं उिद्वग्न झालो. मी खाली बसलो व रडू लागलो. मला
अितशय द:ुख झाले. िकत्येक िदवस मी उपवास केला आिण स्वगार्तील
देवाची प्राथर्ना केली. 5 मी पुढीलप्रमाणे प्राथर्ना केली:
“हे परमेश्वरा, स्वगार्तील देवा, तू मोठा सवर्शक्तीमान देव आहेस. तुझ्यावर
प्रेम करणाऱ्या आिण तुझ्या आज्ञा पाळणाऱ्या लोकांशी केलेला प्रेमाचा
करार पाळणारा तू परमेश्वर आहेस.
6 “तुझा सेवक अहोरात्र तुझी प्राथर्ना करत आहे, ती तू कृपा करून
डोळे आिण कान उघडे कर व ऐक. तुझ्या सेवकांच्या म्हणजेच
इस्राएलींच्या वतीने मी प्राथर्ना करत आहे. आम्ही इस्राएलींनी
तुझ्यािवरुध्द जी पापे केली त्यांची मी कबुली देत आहे. मी कबुल करतो
की मी तुझ्यािवरुध्द पाप केले तसेच माझ्या वडीलांच्या घराण्यातील
लोकांनीही केले. 7 आम्हा इस्राएलींची वतर्णूक तुझ्या दृष्टीने वाईट
होती. तुझा सेवक मोशे याला तू िदलेल्या आज्ञा, िशकवण आिण िनयम
यांचे पालन आम्ही केले नाही.
8 “आपला सेवक मोशे याला िदलेली िशकवण तू कृपया आठव. त्याला
तू म्हणाला होतास, ‘तुम्ही इस्राएल लोक एकिनष्ठ रािहला नाहीत तर
दसुऱ्या राष्ट्र ांमध्ये मी तुम्हाला िवखरुन टाकीन. 9 पण तुम्ही माझ्याकडे
परत आलात आिण माझ्या आज्ञा पाळल्यात तर मी असे करीनः
आपापली घर ेबळजबरीने सोडायला लागून पृथ्वीच्या अतंापयर्ंत
देशोधडीला लागलेल्या तुमच्यातल्या लोकांनाही मी िठकिठकाणांहून
एकत्र आणीन. माझे नाव ठेवावे म्हणून जे िठकाण मी िनवडले तेथे मी
त्यांना परत आणीन.’
10 “इस्राएल लोक तुझे सेवक असून ते तुझे लोक आहे. तुझ्या प्रचंड
सामथ्यार्ने तू या लोकांना सोडवलेस. 11 तेव्हा, हे परमेश्वरा, माझी
िवनवणी कृपा करुन ऐक. मी तुझा सेवक आहे. तुझ्या नावािवषयी
भीितयकु्त आदर दाखवण्याची इच्छा असलेल्या तुझ्या सेवकांची ही
प्राथर्ना तू ऐकावीस. मी राजाचा मद्य चाखणारा सेवक आहे, हे परमेश्वरा,
तुला हे माहीत आहेच. तेव्हा कृपा करून आज माझ्या मदतीला ये.
राजाजवळ मी मदतीची याचना करीन तेव्हा मला साहाय्य कर. मला यश
दे आिण राजाची मजीर् राखण्यात मला मदत कर.”

राजाराजा अतअतर्र्हशश्तहशश्त नहनहेेम्यालाम्याला यरुशलयरुशलेेमलामला पाठवतोपाठवतो

राजा अतर्हशश्तच्या कारकीदीर्च्या िवसाव्या वषीर् नीसान
मिहन्यात राजासमोर द्राक्षारस आणला गेला. मी तो उचलला
आिण राजाला िदला. या पूवीर् मी कधी राजाच्या सहवासात

असताना उदास नव्हतो पण यावेळी मात्र कष्टी होतो. 2 म्हणून राजाने
मला िवचारले, “तुला बर ेवाटत नाही का? तू असा िखन्न का िदसतोस?
तू मनातून द:ुखी िदसतोस.”
तेव्हा मी फार घाबरलो. 3 पण, भ्यायलेला असूनही मी राजाला

म्हणालो, “राजा िचरायू होवो! माझ्या पूवर्जांचे िजथे दफन झाले आहे ते
नगर उद्ध्वस्त झाले आहे. म्हणून मी द:ुखी आहे. नगराच्या वेशीसुध्दा
आगीत जळून गेल्या आहेत.”

4 यावर राजा मला म्हणाला, “तुझ्यासाठी मी काय करावे असे तुला
वाटते?”
उत्तर देण्यापूवीर् मी स्वगार्तील देवाची प्राथर्ना केली. 5 मग मी राजाला

म्हणालो, “राजाची मजीर् असेल आिण मी तुमच्याशी भलेपणाने वागलो
असेन तर कृपया मला माझ्या पूवर्जांचे िजथे दफन झाले आहे त्या
यहुदातील यरुशलेम नगराला पाठवावे. ितथे जाऊन नगराची पुन्हा
उभारणी करण्याची माझी इच्छा आहे.”

6 राणी राजाजवळच बसली होती. त्या दोघांनी मला िवचारले, “तुला
या कामासाठी जाऊन यायला िकती िदवस लागतील? तू परत केव्हा
येशील?”
राजा मला जाऊ द्यायला आनदंाने तयार झाला म्हणून मी ही त्याला

िविशष्ट मुदत सांिगतली. 7 मी पुढे राजाला असेही म्हणालो, “राजाची
माझ्यावर मेहेरनजर असेल तर माझी आणखी एक िवनतंी आहे. फरात
नदीच्या पिश्चमेकडील अिधकाऱ्यांसाठी काही पत्रे मला द्यावीत. म्हणजे
ती त्यांना दाखवल्यावर यहुदाच्या वाटेवर त्यांच्या हद्दीतून सुखरुप
जायला ते मला परवानगी देतील. 8 िशवाय दरवाजे, िंभती,
प्राथर्नामिंदराच्या भोवतालच्या िंभती आिण माझे घर यांच्यासाठी मला
मजबूत लाकूड लागणार आहे. त्यासाठी राजाचा वनािधकारी आसाफ
याला द्यायला मला पत्र द्यावे.”
राजाने मला तशी पत्रे आिण मी मािगतले ते सवर् काही िदले. देवाची

माझ्यावर कृपा असल्यामुळे राजाने हे िदले.
9 मग मी फरात नदीच्या पिश्चमेकडे असलेल्या, प्रदेशाच्या

अिधकाऱ्यांकडे गेलो. त्यांना राजाने िदलेली पत्रे िदली. राजाने
माझ्यासोबत सनै्यातले अिधकारी आिण घोडेस्वारही पाठवले होते. 10

सनबल्लट आिण तोबीया यांना माझा बेत ऐकून माहीत होता.
इस्राएलींच्या मदतीसाठी कोणी एक जण आला आहे याने ते नाराज
झाले व रागावले. सनबल्लट होरोन या गावचा होता आिण तोबीया
अम्मोनी आिधकारी होता.

नहनहेेम्याम्या यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या तटबतटबंदंीचीदीची पाहणीपाहणी करतोकरतो

11 मी यरुशलेमला गेलो आिण तीन िदवस रािहलो. मग रात्री
काहीजणांना घेऊन बाहेर पडलो. यरुशलेमसाठी काही करण्याचा जो
िवचार देवाने माझ्या मनात जागवला होता त्याबद्दल मी कोणाशी काही
बोललो नव्हतो. मी ज्या घोड्यावर बसलो होतो तो वगळता आणखी
घोडे माझ्याबरोबर नव्हते. 13 अधंार असतानाच खोऱ्याच्या वेशीतून मी
बाहेर पडलो.मकरकूप िविहर आणी राखेच्या िढगाची वेस यांच्या िदशेने
मी कूच केले. यरुशलेमची मोडलेली तटबदंीची िंभत आिण त्यातील
आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली प्रवेशद्वार ेयांची पहाणी केली. 14 मग
कारजंाचे प्रवेशद्वार आिण राजाचा तलाव यांच्याकडे गेलो. पण माझा
घोडा पलीकडे जाऊ शकेल इतकीही जागा नसल्याचे जवळ गेल्यावर
माझ्या लक्षात आले. 15 तेव्हा मी अधंारातच िंभतीची बारकाईने
तपासणी करत खोऱ्यातून वरती गेलो,शेवटी मी मागे वळलो आिण परतून
खोऱ्याच्या वेशीतून आत िशरलो. 16 इस्राएली अिधकारी आिण महजन
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यांना माझा ठाविठकाणा माहीत नव्हता. माझे काय चालले आहे ते
त्यांना माहीत नव्हते. यहुदी, याजक, राजाचे कुटंुबीय, अिधकारी आिण
जे बांधकामाचे काम करणार होते यांच्यापकैी कोणालाही मी काही
बोललो नव्हतो.

17 मग मी या सगळयांना म्हणालो, “इथे आपल्याला काय त्रास आहे
तो तुम्ही पाहातच आहात. यरुशलेम उजाड आिण उद्ध्वस्त झाले आहे.
त्याच्या वेशी आगीत जळून गेल्या आहेत. चला, आता आपण
यरुशलेमची तटबदंी पुन्हा बांधू या. म्हणजे आपली आणखी अप्रितष्ठा
होणार नाही.”

18 देवाची माझ्यावर कृपा असल्याचेही मी त्यांना सांिगतले. राजा
माझ्याशी काय बोलला ते मी त्यांना सांिगतले. तेव्हा ते लोक म्हणाले,
“आपण आत्ताच कामाला लागू या!” म्हणून आम्ही या सत्कायार्ला
सुरुवात केली. 19 पण आम्ही पुन्हा बांधकाम करत असल्याची खबर
होरोनचा सनबल्लट, अम्मोनी अिधकारी तोबीया आिण अरबी गेशेम यांना
लागली. त्यांनी अगदी नीच पातळीवर जाऊन आमचा उपहास केला. ते
म्हणाले, “हे काय करताय तुम्ही? राजािवरुध्द बडं करणार आहात का?”

20 पण मी त्यांना असे म्हणालो: “स्वगार्तील देवच आम्हाला यश
देईल. आम्ही देवाचे सेवक असून आम्ही हे नगर पुन्हा उभारू. या
कामात तुम्ही काही मदत करु शकणार नाही. तुमच्या कुटंुबातील
कोणीही यरुशलेममध्ये रािहलेले नाही. तुमच्या मालकीची जमीन येथे
नाही. या जागेत असायचा तुम्हाला काही अिधकार नाही.”

तटबतटबंदंीचदीचेे बांधकामबांधकाम करणारकरणारेे

मुख्य याजकाचे नाव होते एल्याशीब. एल्याशीब आिण त्याचे
याजक बांधव उठून कामाला लागले आिण त्यांनी मेंढेवेस
बांधली. त्यांनी पिवत्र परमेश्वरासाठी प्राथर्नापूवर्क ितची

प्रितष्ठापना केली. दरवाजे िंभतीत बसवले. हमेयाचा बुरुज (म्हणजे
शभंराचा बुरुज) आिण हनानेल बुरुज इथपयर्ंत या याजकांनी
यरुशलेमच्या तटबदंीचे काम केले. त्यांनी पिवत्र परमेश्वरासाठी आपल्या
कामाची प्राथर्नापूवर्क प्रितष्ठापना केली.

2 याजकांच्या शेजारी यरीहोच्या लोकांनी िंभत बांधली आिण इम्रीचा
मुलगा जकू्कर याने यरीहोच्या लोकांच्या कामालगत िंभतीचे बांधकाम
केले.

3 हस्सनाच्या मुलांनी मत्स्यवेस बांधली. तुळ्या घातल्या. दरवाजे
बसवले. या दरवाजांना कड्या आिण अडसर घातले.

4 उरीयाचा मुलगा मेरमेोथ याने या तटबदंीच्या पुढच्या भागाची
डागडूजी केली. (उरीया हा हक्कोस याचा मुलगा.)
बरखे्याचा मुलगा मशुल्लाम याने त्याच्या पुढच्या भागाचे काम केले.

(बरखे्या मशेजबेलचा मुलगा.)
बानाचा मुलगा सादोक याने त्यापुढील भागाची दरुुस्ती केली.
5 तकोवाच्या लोकांनी िंभतीच्या त्यापुढच्या भागाची डागडूजी केली.

पण तकोवाच्या नेत्यांनी मात्र आपला राज्यपाल नहेम्या याच्यासाठी
काम करायला नकार िदला.

6 यहोयादा आिण मशुल्लाम यांनी जुन्या वेशीची दरुुस्ती केली.
यहोयादा पासेहाचा मुलगा आिण मशुल्लाम बसोदयाचा मुलगा. त्यांनी
तुळया बसवल्या आिण दरवाजे िबजागऱ्यांनी जोडले. नतंर कड्या व
अडसर बसवले.

7 िगबोन आिण िमस्पा येथील लोकांनी िंभतीच्या पुढील भागाचे काम
केले. िगबोन मधला मलत्या आिण मेरोनोथ येथला यादोन आिण िगबोन
आिण िमस्पा येथील लोकांनी हे काम केले. िगबोन आिण िमस्पा हा भाग
फरात नदीच्या पिश्चमेडील भागाच्या राज्यपालांच्या सत्तेखाली होता.

8 हरह याचा मुलगा उिज्जयेल याने पुढच्या भागाची डागडुजी केली.
उिज्जयेल सोनार होता. हनन्या हा सुगधंी द्रव्ये करणाऱ्यांपकैी होता. या
लोकांनी रंुद कोटापयर्ंत यरुशलेमची डागडुजी केली.

9 हूरचा मुलगा रफाया याने िंभतीचा पुढील भाग बांधून काढला.
यरुशलेमच्या अध्यार् भागाचा हा राज्यपाल होता.

10 हरूमफाचा मुलगा यदाया याने िंभतीच्या पुढच्या भागाचे काम
केले. आपल्या स्वतःच्या घरालगतच्या िंभतीची डागडूजी त्याने केली.
त्याच्या पुढचा भाग हशबन्याचा मुलगा हत्तूश याने बांधला. 11 हारीमचा

मुलगा मल्कीया आिण पहथ-मवाबचा मुलगा हश्शूब यांनी पुढच्या
भागाची दरुूस्ती केली. तसेच भट्टी बुरुज ही बांधला.

12 हल्लोहेशचा मुलगा शल्लमू याने त्यापुढचा भाग दरुुस्त केला. या
कामात त्याच्या मुलींनी त्याला मदत केली. शल्लमू यरुशलेमच्या अध्यार्
भागाचा आिधकारी होता.

13 हानून नावाचा एक जण आिण जानोहे येथे राहाणार ेलोक यांनी
खोऱ्याच्या वेशीची दरुुस्ती केली. ही वेस बांधून त्यांनी दार ेिबजागऱ्यांवर
उभी केली. मग या दारांना त्यांनी कड्या व अडसर घातले. िशवाय
त्यांनी पाचशे याडर् लांबीची िंभतही दरुुस्त केली. थेट उिकरड्याच्या
वेशीपयर्ंत त्यांनी ही डागडुजी केली.

14 रखेाबचा मुलगा मल्कीया याने ही उिकरड्याची वेस बांधली.
मल्कीया बेथ-हक्करमे या िजल्ह्याचा राज्यपाल होता. त्याने वेस दरुुस्त
केली. दरवाजे िबजागऱ्यांसह लावले. या दरवाजांना कड्या, अडसर
घातले.

15 कोलहोजेचा मुलगा शल्लमू याने कारजं्याजी वेस दरुुस्त केली.
शल्लमू िमस्पा िजल्ह्याचा अिधकारी होता. त्याने वेस बांधून ितला छप्पर
केले. वेशीचे दरवाजे िबजागऱ्यांसह लावले. मग दारांना कड्या व अडसर
बसवले. िशवाय त्याने राजाच्या बागेलगतच्या िसल्लोम तळ्याची िंभतही
बांधली. दावीद नगरातून पायऱ्या उतरतात ितथपयर्ंत त्याने डागडुजी
केली.

16 अजबूकचा मुलगा नहेम्या याने पुढचा भाग दरुुस्त केला. नहेम्या
बेथसुरच्या अध्यार् िजल्ह्याचा अिधकारी होता. दावीदच्या कबरसेमोरच्या
भागापयर्ंत त्याने डागडुजी केली. तसेच बांधून काढलेला तलाव आिण
वीरगृह इथपयर्ंत त्याने काम केले.

17 लेवी घराण्यातील लोकांनी पुढचे काम केले. बानीचा मुलगा रहूम
याच्या हाताखाली या लोकांनी काम केले. हशब्याने पुढच्या भागाची
डागडुजी केली. नहेम्या कईला िजल्ह्याचा तो अिधकारी होता. त्याने
आपल्या िजल्ह्यातफेर्  दरुुस्त्या केल्या.

18 त्याच्याभावांनी पुढचे काम केले. हेनदादचा मुलगा बवई याच्या
हाताखाली त्यांनी काम केले. कईलाच्या उरलेल्या िनम्म्या भागाचा बवई
अिधकारी होता.

19 नतंर येशूवाचा मुलगा एजेर पुढचे दरुुस्तीचे काम पार पाडले. एजेर
िमस्पाचा राज्यपाल होता. शस्त्रागारापासून िंभतीच्या कोपऱ्यापयर्ंतच्या
िंभतदरुुस्तीचे काम त्याने केले 20 जक्कायाचा मुलगा बारुख याने पुढची
दरुुस्ती केली. बारुखने खूप मेहनत घेऊन कोपऱ्यापासून पुढे
एल्याशीबच्या घराच्या प्रवेशद्वारापयर्ंतचे काम केले. एल्याशीब हा मुख्य
याजक होता. 21 हक्कोसचा मुलगा उरीया. उरीयाचा मुलगा मेरमेोथ याने
एल्याशीबच्या घराच्या दारापासून थेट घराच्या शेवटपयर्ंत िंभतीचे काम
केले. 22 िंभतीच्या पुढच्या भागाची दरुुस्ती त्या भागात राहणाऱ्या
याजकांनी केली.

23 बन्यामीन आिण हश्शूब यांनी आपापल्या घरासमोरील िंभत
दरुुस्त केली अनन्याचा मुलगा मासेया. मासेयाचा मुलगा अजऱ्या. याने
आपल्या घरालगतच्या िंभतीचे दरुस्तीचे काम केले.

24 हेनादादचा मुलगा िबन्नुई याने अजऱ्याच्या घरापासून, िंभतीचे
वळण आिण पुढचा कोपरा येथपयर्ंतचे काम केले.

25 उजई याचा मुलगा पलाल याने बुरजालगतच्या िंभतीच्या
वळणापासूनची दरुुस्ती केली. ही बुरुज राजाच्या वरच्या घराजवळ
होता. म्हणजेच राजाच्या पहारकेऱ्यांच्या चौकालगत होता. त्यांनतंर
परोशचा मुलगा पदाय याने दरुुस्ती केली.

26 ओफेल टेकडीवर मिंदराचे सेवेकरी राहात असत. त्यांनी
जलवेशीच्या पूवेर्पयर्ंत आिण ितच्या नजीकच्या बुरुजापयर्ंतचे
िंभतदरुुस्तीचे काम केले.

27 पुढे तकोवाच्या लोकांनी मोठ्या बुरुजापासून ते थेट ओफेल
टेकडीपयर्ंतचा उरलेला भाग दरुुस्त केला.

28 घोडा वेशीवरचा भाग याजकांनी दरुुस्त केला. प्रत्येक याजकाने
आपापल्या घरापुढच्या भागाची दरुुस्ती केली. 29 इम्मोरचा मुलगा
सादोक याने आपल्या घरापुढच्या िंभतीची डागडुजी केली. शखन्याचा
मुलगा शमाया याने पुढचा भाग दरुुस्त केला. शमाया हा पूवर्वेशीचा
राखणदार होता.
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30 शलेम्याचा मुलगा हनन्या याने आिण सालफचा सहावा मुलगा
हानून याने िंभतीची पुढची दरुुस्ती केली.
बरखे्याचा मुलगा मशुल्लाम याने आपल्या घरापुढची िंभत दरुुस्त केली.

31 मिंदराचे सेवेकरी आिण व्यापारी यांच्या घरापयर्ंतच्या िंभतीच्या
भागाची दरुुस्ती मल्कीया याने केली. हा भाग तपासणी वेशीसमोर येतो.
िंभतीच्या कोपऱ्यावरील जागे खोलीपयर्ंतच्या िंभतीची दरुुस्ती मल्कीयाने
केली. मल्कीया सोनार होता. 32 कोपऱ्यावरील खोली आिण मेंढरांची
वेस यांच्या दरम्यानच्या िंभतीची दरुुस्ती सोनार आिण व्यापारी यांनी
केली.

सनबल्लटसनबल्लट आिणआिण तोबीयातोबीया

आम्ही यरुशलेमचा कोट बांधून काढत आहोत हे सनबल्लटच्या
कानावर गेले. तेव्हा तो फार संतापला आिण नाराज झाला.
त्याने यहूद्यांचा उपहास करायला सुरुवात केली. 2

सनबल्लटने आपले िमत्र आिण शोमरोन येथील सनै्य यांच्याशी बातचीत
केली. तो म्हणाला, “हे दबुळे यहुदी करताहेत तरी काय? आपण त्यांची
गय करु असे त्यांना वाटते? आपण यज्ञ करु असे त्यांना वाटते की
काय? अगदी एका िदवसात आपण सगळे बांधकाम पुर ेकरु असे त्यांना
वाटत असावे. या उिकरड्यातून आिण घाणीतून ते पुन्हा दगडांना सजीव
करु शकणार नाहीत. ते िनव्वळ राखेचे आिण उिकरड्याचे ढीग आहेत.”

3 तोबीया अम्मोनीची सनबल्लटला साथ होती. तोबीया म्हणाला,
“यहूद्यांनी हे कसले बांधकाम आरभंले आहे? एक लहानसा कोल्हा
त्यावर चढून गेला तरी तो हा दगडी कोट पाडून टाकील.”

4 नहेम्याने देवाची प्राथर्ना केली. तो म्हणाला, “आमच्या देवा,
आमची प्राथर्ना ऐक. हे लोक आमचा ितरस्कार करतात. सनबल्लट आिण
तोबीया आमचा अपमान करत आहेत. त्या वाईट गोष्टी त्यांच्यावरच
उलटव. त्यांना लािजरवाणे कर. त्यांना िनवार्िसत अवस्थेत कैदी कर. 5

त्यांच्या अपराधांची क्षमा करु नकोस. तसेच तुझ्या डोळयादेखत
केलेल्या पापांना क्षमा करु नकोस. त्यांनी बांधकाम करणाऱ्यांचा अपमान
केला आहे. आिण त्यांना नाउमेद केले आहे.”

6 यरुशलेमचा कोट आम्ही बांधला. पूणर् नगराभोवती तटबदंी बांधून
काढली. पण ितची उंची असायला हवी त्यापेक्षा िनम्मीच होती. लोकांनी
मनापासून काम केले म्हणून आम्ही एवढे केले.

7 पण सनबल्लट तोबीया, अरबी, अम्मोनी आिण अश्दोदी यांचा मात्र
फार संताप झाला. लोकांनी यरुशलेमच्या िंभतीचे काम सुरुच ठेवले
आहे हे त्यांनी ऐकले. िंभतीला पडलेली भगदाडे ते बुजवत आहेत हे ही
त्यांच्या कानावर आले. 8 तेव्हा या सवार्ंनी एकत्र येऊन यरुशलेम
िवरुध्द हल्ला करण्याचा कट केला. यरुशलेममध्ये गोंधळ उडवायचा
त्यांनी बेत केला. शहरावर चाल करून येऊन हल्ला करायचे त्यांनी
ठरवले. 9 पण आम्ही आमच्या देवाची प्राथर्ना केली. आिण त्यांना तोंड
द्यायला सज्ज असावे म्हणून आम्ही रात्रंिदवस पहारा करण्यासाठी
िंभतींवर राखणदार नेमले.

10 आिण त्यावेळी यहुदी लोक म्हणाले, “बांधकामावरचे लोक थकत
चालले आहेत. वाटेत खूपच घाण आिण केरकचरा माजला आहे. कोटाचे
बांधकाम आम्ही चालू ठेवू शकत नाही. 11 आिण आपले शत्रू
म्हणताहेत, ‘यहुदींना काही समजायच्या िंकवा िदसायच्या अगोदरच
आपण त्यांच्यात िशरकाव केलेला असेल. आपण त्यांना मारुन टाकू
म्हणजे कामच थांबेल.’”

12 मग आमच्या शत्रूंच्या मध्ये राहणार ेजे यहुदी लोक होते त्यांनी
आम्हाला पुढील गोष्ट दहादा सांिगतली, “आपल्या शत्रूने आम्हाला
चहूबाजंूनी वेढले आहे. पाहावे ितकडे तेच आहेत.”

13 तेव्हा मी कोटाभोवतालच्या सवार्त सखल जागांच्या मागे काही
जणांना ठेवले. िंभतीतील भगदाडांजवळ त्याना ठेवले. आपापल्या
तलवारी, भाले आिण धनुष्यांसह कुटंुबेच मी नेमली. 14 सगळी
पिरिस्थती मी डोळ्याखालून घातली. आिण मग उभा राहून मी महत्वाची
घराणी, अिधकारी आिण इतर लोक यांना म्हणालो, “आपल्या शत्रूची
धास्ती बाळगू नका. लक्षात ठेवा, आमचा प्रभु, परमेश्वर जो महान आिण
सामथ्यर्शाली आहे त्याचे स्मरण करा. आपले भाऊबदं मुलगे, मुली

यांच्याकरता तुम्ही लढा िदला पािहजे, आपल्या बायका आिण घरदेारे
यांच्यासाठी लढले पािहजे.”

15 आपले बेत आम्हाला कळून चुकले आहेत हे मग आमच्या शत्रूंनी
ऐकले. देवाने त्यांचे बेत धुळीला िमळवले हे त्यांना समजले. तेव्हा आम्ही
पुन्हा कोटाच्या कामाला लागलो. जो तो आपापल्या िठकाणी जाऊन
आपल्या वाटचे काम करु लागला. 16 त्या िदवसापासून माझ्याकडची
िनम्मी माणसे तटबदंीचे काम करत होती. आिण उरलेले िनम्मे लोक
भाले, ढाली, धनुष्य, िचलखत यासह राखणीला सज्ज होते. िंभतीचे
बांधकाम करणाऱ्या सवर् यहुदी लोकांच्या पाठीमागे सनै्यातील अिधकारी
उभे होते. 17 बांधकाम करणार ेआिण त्यांचे मदतनीस यांच्या एका
हातात बांधकामाची अवजार ेतर दसुऱ्या हातात शस्त्रे होती. 18 तलवार
कमरलेा बांधूनच प्रत्येकजण बांधकाम करत होता. सावधिगरीच्या
इषाऱ्याचे रणिंशग वाजवणारा माणूस माझ्या शेजारीच होता. 19 मग मी
प्रमुख घराणी, अिधकारी आिण इतर लोक यांच्याशी बोललो. त्यांना मी
म्हणालो “ही एक प्रचंड कामिगरी आहे आिण आपण िंभतीलगत
िवखरुलेलो आहोत. एकमेकापासून लांब अतंरावर आहोत. 20 तेव्हा
कण्यार्चा आवाज कानी पडताच त्या िठकाणी धावत या. तेथे आपण
एकत्रगोळा होऊ आिण देवच आपल्यासाठी लढेल.”

21 तेव्हा आम्ही यरुशलेमच्या कोटाचे काम चालूच ठेवले. अध्यार्
लोकांजवळ भाले होते. पहाट उजडल्यापासून ते थेट रात्री आकाशात
चांदण्या िदसू लागेपयर्ंत आम्ही काम करत होतो. 22 त्यावेळी मी
लोकांना असेही म्हणालो, “प्रत्येक बांधकाम करणाऱ्याने आपल्या
मदतनीसासह रात्री यरुशलेमच्या आत रािहले पािहजे. म्हणजे रात्री ते
राखणदार म्हणून आिण िदवसा कामगार म्हणून काम करतील.” 23

तेव्हा आमच्यापकैी कोणीही अगंावरचे कपडे उतरवले नाहीत. मी, माझे
भाऊ, माझी माणसे, आिण राखणदार यांच्यापकैी कोणीही नाही. सदा
सवर्काळ आम्ही सवर्जण शस्त्रसज्ज होतो-अगदी पाणवठ्यावर जात असू
तेव्हा ही.

नहनहेेम्याचीम्याची गिरबांनागिरबांना मदतमदत

अनेक गरीब लोकांनी आपल्या यहुदी बांधवांिवरुध्द तक्रार
करायला सुरुवात केली. 2 त्यांच्यापकैी काहीजण म्हणू
लागले, “आम्हाला बरीच मुले बाळे आहेत. आम्हाला खायला

िमळावे आिण आम्ही िजवंत राहावे यासाठी आम्हांला धान्य तर िमळाले
पािहजे.”

3 इतर काही म्हणत होते, “सेध्या दषु्काळ आहे. धान्यासाठी
आम्हाला आमची शेंत, द्राक्षमळे आिण घर ेगहाण टाकावी लागत
आहेत.”

4 आणखी काही म्हणत, “आमची शेते आिण द्राक्षमळे यांच्यावर
आम्हाला राजाचा कर लागत आहे. पण तो भरणे परवडत नसल्यामुळे
आम्हाला पसेै उसने घ्यावे लागत आहेत. 5 ते श्रीमतं लोक पाहा!
आम्ही त्यांच्यासारखेच तर आहोत. त्यांच्या मुलांसारखीच आमची मुले
आहेत. पण आम्हांला आमची मुले मुली गुलाम म्हणून िवकावी लागली.
काहींना तर आपल्या मुलींना गुलाम म्हणून िवकणे भाग पडलेले आहे.
आम्ही असहाय आहोत. आमची शेती आिण द्राक्षमळे तर गेलेच. ते
आता इतर लोकांच्या मालकीचे आहेत.”

6 या तक्रारी ऐकल्या तेव्हा मला अितशय संताप आला. 7 पण मी
स्वतःला शांत केले आिण मग श्रीमतं कुटंुबे आिण कारभारी यांच्याकडे
गेलो. त्यांना म्हणालो, “तुम्ही लोकांना जी रक्कम कजार्ऊ देता ितच्यावर
व्याज द्यायची तुम्ही या आपल्याच माणसांना बळजबरी करत आहात. ते
तुम्ही थांबवले पािहजे.” मग मी सवर् लोकांना एकत्र बोलावले. 8 त्यांना
मी म्हणालो, “आपले यहुदी बांधव इतर देशामध्ये गुलाम म्हणून िवकले
गेले होते. त्यांना पुन्हा िवकत घेऊन मुक्त करण्याचे आपण सवर्तोपरी
प्रयत्न केले. आिण आता पुन्हा तुम्ही त्यांना गुलामासारखे िवकत
आहा!”
ते श्रीमतं लोक आिण अिधकारी गप्प रािहले. त्यांना काही बोलायला

जागा उरली नाही. 9 तेव्हा मी त्यांच्याशी बोलत रािहलो. मी म्हणालो,
“तुम्ही जे करत आहात ते बरोबर नाही. देवािवषयी भय आिण आदर
बाळगावा हे तुम्ही जाणता. इतर लोकांसारखी लािजरवाणी कृत्ये तुम्ही
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करु नयेत. 10 माझे लोक, माझे भाऊ आिण मी सुध्दा लोकांना पसेै
आिण धान्य उधार देत आहोत. पण त्यावरचे व्याज त्यांना सक्तीने
द्यायला लावणे थांबवले पािहजे. 11 त्यांची शेती, द्राक्षमळे, जतैुनाचे मळे
आिण घर ेतुम्ही त्यांना आत्ताच्या आत्ता परत करा. त्यांना लावलेले
व्याजही तुम्ही परत करा. त्यांना जे पसेै, धान्य, नवीन द्राक्षारस आिण
तेल तुम्ही कजार्ऊ िदलेत त्यावर तुम्ही एक टक्का व्याज लावले आहे. ते
तुम्ही त्यांना परत करा.”

12 यावर ते श्रीमतं लोक आिण अिधकारी म्हणाले, “आम्ही ते परत
करु आिण आम्ही त्यांच्या कडून आिधक काही मागणार नाही. नहेम्या,
आम्ही तुझ्या म्हणण्याबरहुकूम वागू.”
मग मी याजकांना बोलावून घेतले. श्रीमतं लोक आिण अिधकारी जे

बोलले त्याप्रमाणे वागण्याचे मी त्यांना देवासमोर वचन द्यायला लावले.
13 मग मी माझ्या वस्त्रावरच्या चुण्या झटकत म्हणालो, “आपले वचन
जो पाळत नाही त्या प्रत्येकाची गत देव अशीच करतो. देव त्यांना
त्यांच्या घरातून झटकून टाकील. ज्यासाठी त्यांनी कामधदंा केला ते
त्यांच्यापासून िहरावून घेतले जाईल. तो माणूस सवर्स्वाला मुकेल.”
माझे सांगून झाले. आिण सवर्जण त्याच्याशी सहमत झाले. ते सवर्

म्हणाले, “आमेन!” मग त्यांनी परमेश्वराचे गुणगान केले. आपल्या
वचनाप्रमाणे लोक वागले.

14 िशवाय, यहुद्यांच्या भूमीवर राज्यपाल म्हणून माझी नेमणूक
असतानाच्या त्या काळात मी अथवा माझ्या भाऊबदंांनी राज्यपालाच्या
दजार्चे अन्न घेतले नाही. माझ्या अन्नासाठी लोकांवर कर भरायची सक्ती
मी केली नाही, अतर्हशश्त राजाच्या कारकीदीर्च्या िवसाव्या वषार्पासून
बित्तसाव्या वषार्पयर्ंत मी अिधकारी होतो. मी यहुदाचा बारा वषेर्
अिधकारी होतो. 15 पण माझ्या आधी सत्तेवर असलेल्या राज्यपालांनी
लोकांना त्रस्त केले. या अिधकाऱ्यांनी लोकांना प्रत्येकी एक पौंड चांदी
बळजबरीने द्यायला लावली. लोकांना त्यांनी अन्न आिण द्राक्षारस
द्यायला भाग पाडले. या राज्यपालांच्या हाताखालच्या प्रमुखांनीही
लोकांवर सत्ता गाजवली आिण त्यांचे िजणे खडतर केले. पण मी
देवािवषयी भय आिण आदर बाळगला. त्यामुळे अशा गोष्टी केल्या
नाहीत. 16 यरुशलेमची तटबदंी उभारायला मी कष्ट घेतले. िंभतीचे काम
करायला माझी सवर् माणसे एकत्र आली. आम्ही कोणाची जमीन
बळकावली नाही!

17 िशवाय माझ्या मेजावर मी नेहमीच दीडशे यहूदींना अगत्याने
जेवायला घालत असे. िशवाय आसपासच्या राष्टांतून आलेल्या
लोकांनाही मी जेवू घालत असे. 18 मेजावर माझ्या पकं्तीला
बसणाऱ्यांसाठी म्हणून रोजचे अन्नाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे असे: एक गाय,
सहा िनवडक मेंढर ेआिण वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी िशवाय दहा दहा
िदवसांच्या अतंराने सवर् प्रकारचे द्राक्षारस माझ्या मेजावर पुरवण्यात येत.
तरीही, अिधकाऱ्यासाठी ज्या प्रकारच्या अन्नाची मुभा असते त्याची
मागणी मी कधीही केली नाही. माझ्या अन्नाची िंकमत म्हणून मी लोकांना
कर भरायची सक्ती कधीही केली नाही. लोकांचे काम अितशय कष्टाचे
आहे हे मी जाणून होतो. 19 देवा, या लोकांकरीता मी जे भले केले ते
ध्यानात असू दे.

आणखीआणखी समस्यासमस्या

पुढे, आम्ही िंभत बांधल्याचे सनबल्लट, तोबीया, गेशेम हा अरब
आिण आमचे इतर शत्रू यांनी ऐकले. िंभतीतली भगदाडे आम्ही
बुजवली पण वेशीचे दरवाजे अजून बसवले गेले नव्हते. 2

तेव्हा सनबल्लट आिण गेशेम यांनी मला असा िनरोप पाठवला: “नहेम्या,
ये. आपण एकमेकांना भेटू. ओनोंच्या मदैानावर केिफिरम या गावात
आपण एकत्र जमू.” पण त्यांचा हेतू मला इजा करण्याचा होता.

3 तेव्हा मी माझ्या िनरोप्यांमाफर् त पुढीलप्रमाणे िनरोप पाठवला: “एका
महत्वाच्या कामात असल्यामुळे मी खाली येऊ शकत नाही. तुम्हाला
भेटायला आल्यामुळे काम थांबावे असे मला वाटत नाही.”

4 सनबल्लट आिण गेशेम यांनी हाच िनरोप माझ्याकडे चार वेळा
पाठवला. आिण मी ही त्यांना प्रत्येक वेळी हेच उत्तर पाठवले. 5 मग,
पाचव्या वेळी सनबल्लटने आपल्या मदतनीसा करवी हाच िनरोप मला

िदला. यावेळी त्याच्याकडे उघडे पत्र होते. 6 पत्रातला मजकूर असा
होता.
“येथे एक अफवा पसरली आहे. लोक सवर्त्र तेच बोलत आहेत. खेरीज,
गेशेमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यात तथ्य आहे. तू आिण यहुदी िमळून
राजािवरुध्द बडं करायच्या बेतात आहात असे लोक म्हणतात. म्हणूनच
तुम्ही यरुशलेमच्या तटबदंीचे बांधकाम करत आहात. तू यहुदी लोकांचा
नवा राजा होणार असेही लोक म्हणतात. 7 ‘यहुदात राजा आहे’ असे
स्वतःबद्दल घोिषत करायला तू यरुशलेममध्ये संदेष्टे नेमले आहेस
अशीही एक अफवा आहे.
“नहेम्या, राजा अतर्हशश्तच्या हे सगळे कानावर जाईल हे मी तुला
बजावून ठेवतो. तेव्हा, ये आपण एकदा भेटून त्याबद्दल बोलू.”

8 तेव्हा मी सनबल्लटला उलट उत्तर पाठवले की, “तू म्हणतोस तसे
काही चाललेले नाही. या केवळ तुझ्याच मनातल्या कल्पना आहेत.”

9 आमचे शत्रू आम्हाला भीती दाखवायचा प्रयत्न करत होते. ते मनात
म्हणत होते, “यहुदी घाबरतील आिण काम चालू ठेवण्याची उमेद
त्यांच्यात राहणार नाही. मग िंभतीचे काम पुर ेहोणार नाही.”
मग मी प्राथर्ना केली, “देवा, मला बळ दे.”
10 मी एकदा दलायाचा मुलगा शमाया याच्या घरी गेलो. दलाया हा

महेतबेलचा मुलगा. शमायाला आपल्या घरीच थांबून राहावे लागले होते.
तो म्हणाला,

“नहेम्या, आपण देवाच्या मिंदरात भेटू. आत पिवत्र जागेत जाऊन
आपण दरवाजे बदं करु, कारण लोक तुला मारायला येत आहेत. ते
आज रात्रीच तुला मारायला येतील.”

11 पण मी शमायाला म्हणालो, “माझ्यासारख्याने पळून जावे? जीव
बचावण्यासाठी माझ्यासारख्या माणसाने मिंदरात जाऊन बसू नये. मी
जाणार नाही.”

12 शमायाला देवाने पाठवले नव्हते हे मला माहीत होते. त्याने
माझ्यािवरुध्द भाकीत केले कारण तोबीया आिण सनबल्लटने त्याला
त्याबद्दल पसेै चारले होते, हे मी जाणून होतो. 13 मला हरैाण करून
घाबरवावे यासाठी शमायाला पसेै िदले जात होते. घाबरुन जाऊन लपून
बसण्यासाठी मिंदरात जाण्याचे पाप माझ्या हातून व्हावे अशी त्यांची
इच्छा होती. तसे झाले असते तर माझी अप्रितष्ठा करायला आिण माझी
अपकीतीर् करायला माझ्या शत्रूंना ते एक कारण िमळाले असते.

14 देवा, कृपा करून तोबीया आिण सनबल्लट यांची आठवण ठेव.
त्यांनी केलेली दषु्कृत्ये आठव. मला भय दाखवणारी नोवद्या ही संदेष्ट्र ी
आिण इतर संदेष्टे यांचे ही स्मरण असू दे.

िंभतिंभत बांधूनबांधून झालीझाली

15 मग अलूल मिहन्याच्या पचंिवसाव्या िदवशी यरुशलेमच्या िंभतीचे
काम समाप्त झाले. िंभतीचे काम व्हायला बावन्न िदवस लागले. 16 कोट
बांधण्याचे काम पूणर् झाल्याचे आमच्या सवर् शत्रूंनी ऐकले. ते पूणर्
झाल्याचे आमच्या भोवतींच्या सवर् राष्ट्र ांनी पािहले आिण त्यांचे धयैर् गळून
गेले. कारण आमच्या देवाच्या मदतीने हे काम झाल्याचे त्यांच्या लक्षात
आले.

17 िशवाय, तटबदंीचे काम पूणर् झाल्यांनतरच्या काळात यहुदातील
श्रीमतं लोक तोबीयाला सारखी पत्रे पाठवत होती. तोबीया त्यांना उत्तरे
देत होता. 18 यहुदातील बऱ्याच लोकांनी त्याच्याशी प्रामािणक राहायचे
त्याला वचन िदले होते म्हणून ते ही पत्रे पाठवत होते. कारण, आरहाचा
मुलगा शखन्या याचा तोबीया जावई होता. आिण तोबीयाचा मुलगा
योहानान याचे मशुल्लामच्या मुलीशी लग्न झाले होते. मशुल्लाम हा
बरखे्याचा मुलगा. 19 आिण पूवीर् या लोकांनी तोबीयाला एक खास वचन
िदले होते. त्यामुळे तोबीया िकती चांगला आहे हे ही माणसे मला सारखी
सांगत. आिण मी काय करत असे ते तोबीयाला सांगत राहात. मला
भयभीत करण्यासाठी मग तोबीया मला पत्रे पाठवी.

तेव्हा तटबदंीचे काम पुर ेझाले मग आम्ही वेशीवर दरवाजे
बसवले. वेशींवर पहारा करायला माणसे नेमली. मिंदरात
गायनाला आिण याजकांना मदत करायला माणसे नेमून िदली.

2 यानतंर माझा भाऊ हनानी याला मी यरुशलेमचा अिधकार सोपवला.
हनन्या नावाच्या दसुऱ्या एकाला िगढीचा मुख्यािधकारी म्हणून िनवडले.
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हनानीची िनवड मी केली कारण तो अत्यतं प्रामािणक होता आिण
इतरांपेक्षा देवाबद्दल तो अिधक भय बाळगत असे. 3 नतंर हनानी आिण
हनन्या यांना मी म्हणालो, “सूयर् चांगला वर येऊन ऊन तापल्यावरच
तुम्ही रोज वेशीचे दरवाजे उघडा आिण सूयार्स्तापूवीर्च दरवाजे लावून
घ्या. यरुशलेममध्ये राहणाऱ्यांमधून पहारकेऱ्यांची िनवड करा. त्यापकैी
काही जणांना नगराच्या रक्षणासाठी मोक्याच्या जागी ठेवा. आिण
इतरांना आपापल्या घराजवळ पहारा करु द्या.”

बबंिंदवासातूनिदवासातून परतणाऱ्यांचीपरतणाऱ्यांची यादीयादी

4 आता नगर चांगले िवस्तीणर् आिण मोकळे होते. पण वस्ती अगदी
कमी होती आिण घर ेअजून पुन्हा बांधून काढली गेली नव्हती. 5 तेव्हा
सवर् लोकांनी एकदा एकत्र जमावे असे देवाने माझ्या मनात आणले. सवर्
वंशावळयांची यादी करावी म्हणून मी सवर् महत्वाची माणसे, अिधकारी,
सामान्य लोक यांना एकत्र बोलावले. बिंदवासातून जे सगळ्यात आधी
परत आले त्यांच्या वंशावळ्यांच्या याद्या मला सापडल्या त्यात मला जे
िलिहलेले सापडले ते पुढीलप्रमाणे:

6 बिंदवासातून परत आलेले या प्रांतातले लोक असे. बाबेलचा राजा
नबुखदनेस्सर याने या लोकांना बाबेलला कैद करून नेले होते. हे लोक
यरुशलेम आिण यहुदा येथे परतले. जो तो आपापल्या गावी गेला. 7

जरुब्बाबेल बरोबर परत आले ते लोक असे: येशूवा, नहेम्या, अजऱ्या,
राम्या, नहमानी, मदर्मानी, िबलशान, िमस्पेरथे िबग्वई, नहूम आिण बाना.
इस्राएलचे जे लोक परतले त्यांची नावे आिण संख्या पुढीलप्रमाणे:

8 परोशचे वंशज 2,172
9 शेफठ्याचे वंशज 372
10 आरहचे वंशज 652
11 येशूवा आिण यवाब यांच्या वंशावळीतील पहथमवाबचे वंशज
2,818
12 एलामचे वंशज 1,254
13 जत्तूचे वंशज 845
14 जक्काईचे वंशज 760
15 िबन्नुईचे वंशज 648
16 बेबाईचे वंशज 628
17 आजगादचे वंशज 2,322
18 अदोनीकामचे वंशज 667
19 िबग्वईचे वंशज 2,067
20 आदीनाचे वंशज 655
21 िहज्कीयाच्या कुटंुबातील ओटेरचे वंशज 98
22 हाशुमाचे वंशज 328
23 बेसाईचे वंशज 324
24 हािरफाचे वंशज 112
25 िगबोनाचे वंशज 95
26 बेथलहेम आिण नटोफा या गावांमधली माणसे 188
27 अनाथोथ गावची माणसे 128
28 बेथ-अजमावेथ मधले लोक 42
29 िकयार्थ-यारीम, कपीरा व बरैोथ या गावातली 743
30 रामा आिण गेबा इथली 621
31 िमखमास या गावची 122
32 बेथल आिण आय इथली 123
33 नबो या दसुऱ्या एका गावची 52
34 एलाम या दसुऱ्या गावची 1,254
35 हािरम या गावचे लोक 320
36 यरीहो या गावचे लोक 345
37 लोद, हादीद व ओनो या गावाचे 721
38 सनावाचे 3,930

39 याजक पुढीलप्रमाणे:
येशूवाच्या घराण्यातली यदाया याचे वंशज 973
40 इम्मेराचे वंशज 1,052
41 पशहूराचे वंशज 1,247
42 हािरमाचे वंशज 1,017

43 लेवीच्या घराण्यातील माणसे पुढील प्रमाणे:
होदयाच्या कुळातली कदमीएलच्या घराण्यातील येशूवाचे वंशज 74

44 गाणार ेअसे:
आसाफाचे वंशज 148

45 द्वारपाल पुढील प्रमाणे:
शल्लमू, आटेर, तल्मोन, अकू्कब, हतीता, शोबा यांचे वंशज 138

46 हे मिंदराचे िवशेष सेवेकरी:
सीहा, हशूफा, तबायोथ, यांचे वंशज
47 केरोस, सीया, पादोन
48 लेबोना, हगाबा, सल्माई
49 हानान, िगद्देल, गहार
50 राया, रसीन, नकोदा
51 गज्जाम, उज्जा. पासेहा
52 बेसई, मऊनीम, नफूशेसीम
53 बकबूक, हकूफ, हईराचे
54 बसलीथ, महीद, हशार्
55 बकसर्, सीसरा, तामहा
56 नसीहा आिण हतीफा

57 शलमोनच्या सेवकांचे वंशज:
सोताई, सोफेरथे, परीदा
58 याला, दकोर्न, िगद्देल
59 शफाठ्या, हत्तील, पोखेरथे-हस्सबाईम आिण आमोन.
60 मिंदराचे सेवेकरी आिण शलमोनच्या सेवकांचे वंशज िमळून 392

61 तेल मेलह, तेल-हषार्, करुब, अद्दोन व इम्मेर या गावांमधून काही
लोक यरुशलेमला आले होते पण आपली घराणी मूळ इस्राएलींमधलीच
आहेत हे त्यांना खात्रीलायक सांगता येत नव्हते. ते लोक असे:

62 दलाया, तोबीया आिण नकोदा यांचे वंशज 642
63 आिण याजकांच्या घराण्यातील वंशज असे:
हबाया, हक्कोस, बिर्जल्लय (िगलादच्या बिर्जल्लयच्या मुलीशी लग्न
करणाऱ्याची गणना बिर्जल्लयच्या वंशजात होई)
64 काही असे होते की त्यांना आपल्या वंशावळीचा इितहास शोधूनही

सापडला नाही. याजक म्हणून काम करता यावे यासाठी आपण
याजकांचेच पूवर्ज आहोत हे काही त्यांना िसध्द करता आले नाही.
त्यामुळे त्यांना याजक म्हणून सेवा करता आली नाही. त्यांची नावे
याजकांच्या यादीमध्ये समािवष्ट झाली नाहीत. 65 अत्यतं पिवत्र अन्न या
लोकांनी खाऊ नये अशी राज्यपालाने त्यांना आज्ञा िदली. ऊरीम व
थुम्मीम घातलेल्या मुख्य याजकाने या बाबतीत देवाची अनुज्ञा घेईपयर्ंत
त्यांनी या अन्नातले काही खायचे नव्हते.

66 परत आलेल्या जथ्थ्या मध्ये सगळे िमळून एकंदर 42,360 लोक
होते. यात 7,337 स्त्री-पुरुष सेवकांची गणना केलेली नाही. िशवाय
त्यांच्यामध्ये 245 गायकगाियका होत्या. 68 त्यांच्याजवळ 736
घोडे, 245 खेचर,े 435 उंट आिण 6,720 गाढवे होती.
70 घराण्यांच्या काही प्रमुखांनी कामाला हातभार म्हणून पसेै िदले.

राज्यपालने एकोिणस पौंड सोने भांडाराला िदले. िशवाय पन्नास वाडगे
आिण याजकांसाठी 530 वस्त्रे िदली. 71 घराण्याच्या प्रमुखांनी कामाला
साहाय्य म्हणून भांडाराला 375 पौंड सोने िदले. याखेरीज 1 1/3 टन
चांदी देखील िदली. 72 इतर सवर् लोकांनी िमळून 375 पौंड सोने, 1 1/
3 टन चांदी आिण याजकांसाठी 67 वस्त्रे िदली.

73 अशाप्रकार ेयाजक, लेवींच्या घराण्यातील लोक, द्वारपाल, गायक
आिण मिंदरातील सेवेकरी आपापल्या गावी िस्थरावले. इतर इस्राएल
लोकही आपापल्या गावी स्थाियक झाले. आिण सातव्या मिहन्यापयर्ंत
सवर् इस्राएल लोक स्वतःच्या गावांमध्ये िस्थरस्थावर झाले.

एज्राचएज्राचेे िनयमशास्त्राचिनयमशास्त्राचेे पठणपठण

त्या वषीर्च्या सातव्या मिहन्यात सवर् इस्राएल लोक एकत्र
आले. त्यांच्यामध्ये इतकी एकजूट होती की ते एकमेकांशी
अगदी तद्रूप झाले होते. पाणी वेशीच्या समोरच्या मोकळ्या

जागेत ते जमले. त्या सवार्ंनी िशक्षक एज्राला मोशेच्या िनयमशास्त्राचे
पुस्तक बाहेर काढायला सांिगतले. परमेश्वराने इस्राएल लोकांना
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सांिगतले ते िनयमशास्त्र हेच. 2 तेव्हा एज्राने तेथे जमलेल्या लोकांसमोर
िनयमशास्त्र आणले. त्या वषीर्च्या सातव्या मिहन्याचा तो पिहला िदवस
होता. या सभेला िस्त्रया-पुरुष आिण ज्यांना ज्यांना वाचलेले समजत
होते असे सवर्जण होते. 3 एज्राने या िनयमशास्त्रातून पहाटेपासून
दपुारपयर्ंत मोठया आवाजात वाचून दाखवले. एज्रा पाणीवेशीसमोरच्या
मोकळ्या चौकाकडे तोंड करून उभा होता. समस्त स्त्रीपुरुषांना आिण
वाचलेले समजत होते इतपत मोठे असलेल्या सवार्पुढे त्याने वाचले. सवर्
लोकांनी िनयमशास्त्राचे हे पठण काळजीपूवर्क आिण लक्ष देऊन ऐकले.

4 एज्रा एका उंच लाकडी मचंावर उभा होता. खास या प्रसंगाकरताच
तो करवून घेतला होता. मितथ्य, शेमा, अनाया, उरीया, िहल्कीया आिण
मासेया हे एज्राच्या उजव्या बाजूला उभे होते तर पदाया, मीशाएल,
मल्खीया, हाशूम हश्बद्दाना, जखऱ्या, आिण मशुल्लाम हे डावीकडे होते.

5 आिण एज्राने ग्रंथ उघडला. एज्रा उंच मचंावर सवार्ंसमोर उभा
असल्यामुळे सगळयांना तो िदसत होता. एज्राने िनयमशास्त्राचा ग्रंथ
उघडल्याबरोबर लोक उभे रािहले. 6 एज्राने परमेश्वराची, थोर
परमेश्वराची स्तुती केली तेव्हा सवर् लोकांनी आपले हात वर करून
“आमेन! आमेन! आमेन!” असा उद्गार काढला. मग सवार्ंनी खाली
वाकून, मस्तक जिमनीपयर्ंत लववून परमेश्वराला वंदन केले.

7 बाजूला उभे असलेले लेवी घराण्यातील लोक समुदायाला
िनयमशास्त्र समजावून सांगत होते. त्या लेवींची नावे अशी: येशूवा, बानी,
शेरबे्या, यामीन, अकू्कब, शब्बथई, होदीया, मासेया, कलीता, अजऱ्या,
योजाबाद, हानान व पेलाया, 8 या लेवींनी देवाच्या िनयमशास्त्राचा ग्रंथ
वाचला. त्याचा अथर् स्पष्टकरून लोकांना समजेल असा उलगडून
सांिगतला. ज्याचे पठण चालले होते ते लोकांना समजावे म्हणून त्यांनी
हे िववरण केले.

9 यानतंर नहेम्या हा राज्यपाल, याजक व िशक्षक एज्रा आिण
लोकांना स्पष्टीकरण करून सांगणार ेलेवी हे बोलले. ते म्हणाले, “तुमचा
परमेश्वर देव याचा आजचा हा खास पिवत्र िदवस आहे. आज द:ुखी राहू
नका आिण शोक करु नका.” कारण िनयमशास्त्रातील देवाची वचने
ऐकत असताना लोक रडू लागले होते म्हणून त्यांनी हे सांिगतले.

10 नहेम्या म्हणाला, “आता जा आिण सुग्रास अन्न खा, गोड पेये प्या.
ज्यांना असे खाणेिपणे करता आलेले नाही त्यांना आपल्यातले काही
खाद्य-पेय पाठवा. परमेश्वराचा हा पिवत्र िदवस आहे. द:ुखी राहू नका.
कारण परमेश्वराचा आनदंच तुम्हाला सामथ्यर् देणार आहे.”

11 लेवी घराण्यातील लोकांनी जमलेल्या लोकांना शांत केले. लेवी
म्हणाले, “शांत व्हा, उगे राहा. आजचा िदवस पिवत्र आहे. शोक करु
नका.”

12 मग सवर् लोक मेजवानी घ्यायला गेले. खाद्यपेयात त्यांनी इतरांना
सहभागी करून घेतले. अितशय आनदंात त्यांनी हा िवशेष िदवस साजरा
केला. परमेश्वराची जी वचने िशक्षक त्यांना समजावून सांगत होते ती
त्यांना अखेर समजली.

13 यानतंर त्या मिहन्याच्या दसुऱ्या िदवशी सवर् घराण्यांचे प्रमुख
एज्राला तसेच याजकांना व लेवींना भेटायला गेले. िनयमशास्त्राचे
अध्ययन करण्यासाठी ते शास्त्री एज्रा भोवती जमले.

14 परमेश्वराने मोशेमाफर् त लोकांना हे िनयमशास्त्र िदले. त्यात यांना
अभ्यासातून असे सापडले की, वषार्च्या सातव्या मिहन्यात इस्राएल
लोकांनी तात्पुरत्या राहूट्यांत राहावे. लोकांनी सवर् नगरांमध्ये आिण
यरुशलेमभर िफरुन अशी घोषणा करावी, “डोंगराळ भागामध्ये जाऊन
वेगवेगळया प्रकारच्या जतैून वृक्षांच्या फांद्या आणाव्या. देवदारू, खजुरी
आिण सावली देणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्या आणाव्या आिण त्यांची तात्पुरते
मांडव उभारावेत. िनयमशास्त्रात सांिगतल्याप्रमाणे करावे.”

16 तेव्हा लोक बाहेर पडले आिण त्यांनी तशा फांद्या आणल्या.
त्यांतून त्यांनी स्वतःसाठी तात्पुरते मांडव बनवले. प्रत्येकाने आपापल्या
धाब्यावर आिण आपापल्या अगंणात मांडव उभारले. मिंदराच्या
अगंणात, पाणी वेशी समोरच्या चौकात आिण एफ्राईम वेशी जवळही
त्यांनी मांडव घातले. 17 बिंदवासातून परत आलेल्या सवर्च्या सवर्
इस्राएल लोकांनी असे मांडव घातले. त्यात ते रािहले. नूनचा मुलगा
यहोशवा याच्या काळापासून ते आजतागायत इस्राएलींनी हा मडंपाचा
सण अशाप्रकार ेसाजरा केला नव्हता. सवार्ंना अितशय आनदं झाला
होता.

18 या सणाच्या काळात एज्राने त्यांना रोज िनयमशास्त्र वाचून
दाखवले. सणाच्या पिहल्या िदवसापासून अखेरच्या िदवसापयर्ंत एज्राने
हे पठण केले. इस्राएलींनी सात िदवस हा सण साजरा केला.
िनयमशास्त्राला अनुसरुन आठव्या िदवशी ते सवर्जण खास सभेसाठी
एकत्र जमले.

इस्राएलींचाइस्राएलींचा पापाचापापाचा कबुलीजबाबकबुलीजबाब

त्याच मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी सवर् इस्राएल लोक
उपवासासाठी एकत्र जमले. आपल्याला शोक झाला आहे हे
सूिचत करणार ेकपडे त्यांनी घातले होते. तसेच आपली

िवमनस्कता दाखवण्यासाठी त्यांनी केसात राख घालून घेतली होती. 2

मूळ इस्राएली लोक परकी लोकांमध्ये न िमसळता वेगळा गट करून उभे
होते. इस्राएलींनी मिंदरात उभे राहून आपल्या तसेच आपल्या पूवर्जांच्या
पापांची कबुली िदली. 3 तीन तास ितथे उभे राहून त्यांनी परमेश्वर
देवाच्या िनयमशास्त्राच्या ग्रंथाचे वाचन केले. पुढे आणखी तीन तास
त्यांनी आपल्या पातकांचे कबुलीजबाब िदले आिण खाली वाकून
परमेश्वराची उपासना केली.

4 मग लेवी िजन्यावर उभे रािहले. या लेवींची नावे पुढीलप्रमाणे:
येशूवा, बानी, कदमीएल, शबन्या, बुन्नी, शेरबे्या बानी, आिण कनानी.
त्यांनी खूप मोठयाने परमेश्वर देवाचा धावा केला. 5 मग पुढील हे लेवी
पुन्हा बोलले: येशुवा, बानी, कदमीएल, बानी, हशबन्या, शेरबे्या, होदीया,
शबन्या आिण पथह्या. ते म्हणाले, “उभे राहा आिण आपला परमेश्वर देव
याचे स्तवन करा. देवाचे अिस्तत्व पिहल्यापासून आहे आिण परमेश्वर
िचरकाल राहील.
“लोक तुझ्या वभैवशाली नावाचे स्तवन करोत.
तुझे नाम स्तुती आिण आशीवार्द यांच्या पलीकडे उंचावले जावो.

6 तू देव आहेस.
परमेश्वरा, तूच फक्त देव आहेस.
आकाश तू िनमार्ण केलेस.
स्वगर् आिण त्यातील सगळे काही तू केलेस.
ही पृथ्वी आिण ितच्यावरील सवर् काही
तू िनमार्ण केलेले आहेस.
सवर् समुद्र आिण त्यांच्यातील सगळ्याचा तूच िनमार्ता आहेस!
तू सगळयात जीव ओतलेस.
स्वगार्तील देवदतू तुला वाकून अिभवादन करतात
व तुझी उपासना करतात.

7 हे परमेश्वरा, तूच देव आहेस.
तू अब्रामाची िनवड केलीस.
बाबेलमधील (खास्द्यातील) ऊर नगरातून त्याला
तू बाहेर काढून त्याला अब्राहाम असे नाव िदलेस.

8 तो तुझ्याशी प्रामािणक आिण िनष्ठावान आहे
असे पाहून त्याच्याशी तू करार केलास.
कनानी, िहत्ती, अमोरी, पिरज्जी, यबूसी
आिण िगगार्शी यांचा देश त्याला द्यायचे वचन िदलेस.
अब्राहामाच्या वंशजांना हा भूभाग द्यायचे तू वचन िदलेस
आिण तू ते पाळलेस. कारण, तू भला आहेस.

9 िमसरमधील आमच्या पूवर्जांच्या यातना तू पािहल्यास.
आिण त्यांनी तांबड्या समुद्राजवळ मदतीसाठी केलेला धावा तू

ऐकलास.
10 फारोला तू चमत्कार दाखवलेस.
त्याचे अिधकारी आिण त्याची प्रजा यांच्यासाठी आश्चयर्कारक कृत्ये

केलीस.
आमच्या त्या पूवर्जांपेक्षा आपण चांगले आहोत असे िमसरचे लोक
समजत होते,
हे तू जाणून होतास.
पण तुझी थोरवी तू िसध्द करून दाखवलीस.
अजूनही त्यांना त्या गोष्टीचे स्मरण आहे.

11 त्यांच्या डोळयादेखत तू तांबडा समुद्र दभुगंून दाखवलास.
आिण ते कोरड्या जिमनीरुन चालत गेले.
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िमसरचे सनै्य त्यांचा पाठलाग करत होते
पण तू त्या शत्रूला समुद्रात फेकून िदलेस
आिण ते समुद्रात दगड बुडावा तसे बुडुन गेले.

12 िदवसा तू त्यांना (आमच्या पूवर्जांना) मेघस्तभंाने मागर्दशर्न केलेस
आिण रात्री तू अिग्नस्तभं वापरलास.
अशा प्रकार ेत्यांचा मागर् प्रकाशमान करत
तू त्यांना वाट दाखवलीस.

13 मग तू सीनाय पवर्तावर उतरलास,
त्यांच्याशी आकाशातून बोललास,
तू त्यांना चांगले िनयम घालून िदलेस,
त्यांना खरी िशकवण िदलीस.
चांगले िनयम आिण आज्ञा तू त्यांना घालून िदल्यास.

14 शब्बाथ या तुझ्या िवश्रांतीच्या खास िदवसाचा त्यांना पिरचय
करून िदलास.
तुझा सेवक मोशे याच्या हस्ते तू त्यांना आज्ञा,
िनयम आिण धमर्शास्त्र िदलेस.

15 ते भुकेले होते म्हणून
तू त्यांना आकाशातून अन्न िदलेस.
ते तहानलेले होते,
म्हणून त्यांना खडकातून पाणी िदलेस.
आिण तू त्यांना म्हणालास,
‘या, ही जमीन घ्या’,
आपल्या शिक्तसामथ्यार्ने त्यांच्यासाठी
तू जमीन संपादन केलीस.

16 पण आमचे पूवर्ज उन्मत्त झाले.
अहमंन्य बनले, आिण त्यांनी तुझ्या आज्ञांचे पालन करायचे नाकारले.

17 ते ऐकेनात तू जी आश्चयर्कारक कृत्ये
त्यांच्यासमोर केलीस ती ते िवसरले.
ते हट्टी झाले.
त्यांच्या बडंखोरपणामुळे त्यांनी िमसरला परत जायचे ठरवले आिण

पुन्हा गुलाम होण्यासाठी.
“पण तू क्षमाशील देव आहेस.
तू दयाळू आिण कृपाळू आहेस.
तू सहनशील व प्रेमळ आहेस
म्हणून तू त्यांना सोडले नाहीस.
18 त्यांनी सोन्याच्या वासरांच्या मूतीर् केल्या आिण
‘आम्हाला िमसर मधून सोडवणार ेहेच ते देव’ असे ते म्हणाले.
तरी तू त्यांचा त्याग केला नाहीस.

19 तू कृपावंत आहेस.
म्हणूनच तू त्यांना वाळवंटात सोडून िदले नाहीस.
िदवसा तू त्यांच्यावरुन मेघस्तभं
काढून घेतला नाहीस.
तू त्यांना मागर् दाखवत रािहलास.
रात्रीही तू त्यांच्यावरचा अिग्नस्तभं
काढून टाकला नाहीस
त्यांच्या पुढचा मागर् उजळत
तू त्यांना वाट दाखवत रािहलास.

20 त्यांना शहाणपण येण्यासाठी तू त्यांना आपला सदात्मा िदलास.
अन्न म्हणून त्यांना मान्ना िदलास.
त्यांना तहान लागलेली असताना त्यांना पाणी िदलेस.

21 चाळीस वषेर् तू त्यांची काळजी वािहलीस.
वाळवंटात त्यांच्या सवर् गरजा भागल्या.
त्यांचे कपडे जीणर् झाले नाहीत
त्यांच्या पावलांना सूज आली नाही की दखुापत झाली नाही.

22 हे परमेश्वरा, त्यांना तू राज्ये आिण राष्ट्र े िदलीस.
फार लोकवस्ती नसलेली लांबलांबची िठकाणे िदलीस.
हेशबोनच्या राजाचा म्हणजे िसहोनचा प्रांत त्यांना िमळाला.
बाशानचा राजा ओग याचा भूभाग त्यांना िमळाला.

23 त्यांच्या वंशजांची संख्या
तू आकाशातील तारकाप्रमाणे िवपुल केलीस.

त्यांच्या पूवर्जांना कबूल केलेल्या प्रदेशापयर्ंत
त्यांना तू नेऊन पोचवलेस.
त्यांनी पुढे जाऊन तो प्रदेश ताब्यात घेतला.

24 या वंशजांनी तो प्रदेश घेतला.
तेथे राहणाऱ्या कनान्यांचा त्यांनी पराभव केला.
तूच त्यांच्या हातून हा पराभव करवलास.
हे देश, ितथले लोक आिण राजे यांच्याशी
तू त्यांना मन मानेल तसे वागू िदलेस

25 त्यांनी मजबूत नगरांचा कब्जा घेतला.
सुपीक प्रदेश त्यांनी िमळवला,
उत्तम वस्तूनी भरलेली घरे
त्यांना िमळाली खोदलेल्या िविहरी
त्यांना आयत्या िमळाल्या.
द्राक्षमळे, जतैूनाची झाडे आिण पुष्कळशी फळझाडे त्यांना िमळाली,
खाऊन िपऊन ते तृप्त झाले, पुष्ट झाले.
तू त्यांना िदलेल्या मनोहारी गोष्टीचा
त्यांनी उपभोग घेतला.
26 आिण मग ते तुझ्यावर उलटले.
तुझ्या िशकवणीचा त्यांनी त्याग केला,
त्यांनी तुझ्या संदेष्ट्यांचा वध केला.
या संदेष्ट्यांनी लोकांना सावध केले होते.
त्यांना ते परत तुझ्या मागार्वर आणू पाहात होते.
पण आमच्या पूवर्जांनी मात्र तुझ्यािवरुद्ध भयकंर दरुाचरण केले.

27 म्हणून तू त्यांना शत्रूच्या ताब्यात जाऊ िदलेस.
शत्रूने त्यांना फार हरैाण केले.
अडचणीत सापडल्यावर आमच्या पूवर्जांनी मदतीसाठी तुला आवाहन
केले
आिण स्वगार्तून तू त्यांचा धावा ऐकलास.
तू फार कनवाळू आहेस.
म्हणून त्यांच्या रक्षणाथर् तू लोकांना पाठवलेस.
आिण या लोकांनी त्यांची शत्रू पासून सुटका केली.

28 मग िनवांतपणा लाभल्यावर आमच्या पूवर्जांनी पुन्हा ती
दषु्कृत्ये करायला सुरुवात केली.
तेव्हा तू शत्रू कडून त्यांचा पाडाव करवलास
आिण शासन करवलेस.
त्यांनी मदतीसाठी तुझा धावा केला.
तो तू स्वगार्तून ऐकलास आिण त्यांच्या मदतीला गेलास िकती बरे
तू कनवाळू आहेस!
असे अनेकदा घडले.

29 तू त्यांना बजावलेस.
तू त्यांना तुझ्या िशकवणीकडे परतायला सांिगतलेस.
पण ते फार अहमंन्य झाले होते.
तुझ्या आज्ञा ऐकायचे त्यांनी नाकारले.
तुझ्या िनयमाप्रमाणे आचरण करणारा खरखेरु ेजीवन जगतो.
पण आमच्या पूवर्जांनी तुझ्या िनयमाचा भगं केला.
ते दरुाग्रही झाले होते.
त्यांनी तुझ्याकडे पाठ िफरवली
त्यांनी तुझे ऐकायचे नाकारले.

30 “आमच्या पूवर्जांच्या बाबतीत तू खूप सहनशीलता दाखवलीस.
अनेक वषेर् तू त्यांना गरैवतर्न करु िदलेस.
आपल्या आत्म्याने तू त्यांना बजावलेस.
त्यांना समज द्यायला संदेष्टे पाठवलेस
पण आमच्या पूवर्जांनी ऐकले नाही.
तेव्हा त्यांना तू इतर देशातल्या लोकांच्या हवाली केलेस.

31 “पण तू िकती दयाळू आहेस.
तू त्यांचा समूळ संहार केला नाहीस.
त्यांचा तू त्याग केला नाहीस. देवा,
तू िकती कृपाळू आिण दयाळू आहेस.

32 हे देवा, तू महान देव आहेस.
दरारा उत्पन्न करणारा आिण पराक्रमी योध्दा आहेस
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तू िनष्ठा बाळगणारा आहेस.
तू करार पाळतोस आमच्यावर
अनेक आपत्ती आल्या
आिण आमच्या अडचणींना
तू महत्व देतोस आम्ही सवर्जण,
आमचे राजे आिण नेते,
आमचे याजक आिण संदेष्टे
या सवार्ंवर अिरष्ट आले.
अश्शूर राजाच्या काळापासून आजतागायत भयानक गोष्टी

ओढवल्या.
33 पण देवा, आमच्या बाबतीत जे घडले त्या सगळया गोष्टींच्या

बाबतीत तुझे खर ेहोते.
तुझे बरोबर होते आिण आम्ही चुकत होतो

34 आमचे राजे, नेते, याजक आिण पूवर्ज यांनी तुझे िनयमशास्त्र
पाळले नाही.
तुझ्या आज्ञा ऐकल्या नाहीत.
तू िदलेल्या खबरदारीच्या सूचनाकंडे त्यांनी दलुर्क्ष केले.

35 स्वतःच्या राज्यात राहात असताना देखील आमच्या पूवर्जांनी
तुझी सेवा केली नाही.
त्यांनी दषु्कृत्ये करायचे थांबवले नाही.
तू त्यांना बहाल केलेल्या अनेक उत्तमोत्तम गोष्टींचा त्यांनी उपभोग

घेतला.
सुपीक जमीन आिण िवशाल प्रदेश याचा त्यांनी उपभोग घेतला.
पण तरीही स्वतःच्या वाईट कृत्यांना त्यांनी आळा घातला नाही.

36 आिण आता आम्ही गुलाम झालो आहोत.
या भूमीत, आमच्या पूवर्जांनी इथली फळे चाखावी
आिण इथे िपकणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा
आस्वाद घ्यावा म्हणून तू त्यांना िदलेल्या
या भूमीत आम्ही गुलाम आहोत.

37 या जिमनीत मुबलक पीक येते पण आम्ही पाप केले,
त्यामुळे तू आमच्यावर नेमलेल्या राजांच्या पदरीच हे पीक जाते.
या राजांचे आमच्यावर आिण आमच्या गुराढोरांवर िनयतं्रण आहे.
ते मन मानेल तसे वागतात.
आम्ही मोठ्या संकटात आहोत.
38 “या सगळया गोष्टींमुळे आम्ही करार करत आहोत. तो बदलता

येणार नाही. तो आम्ही लेखी करत आहोत. आमचे अिधकारी, लेवी,
याजक हे या करारावर स्वाक्षऱ्या करून त्यावर िशक्कामोतर्ब करत
आहेत.”

त्या मोहरबदं करारातील नावे पुढीलप्रमाणे:
प्रांतािधपती नहेम्या. हा हखल्याचा मुलगा. िसदकीय, 2

सराया, अजऱ्या, ियमर्या, 3 पश्हूर, अमऱ्या, मल्खीया, 4

हत्तश, शबन्या, मल्लखू, 5 हािरम, मरमेोथ, ओबद्या, 6 दानीएल,
िगन्नथोन, बारुख, 7 मशुल्लाम, अबीया, िमयामीन, 8 माज्या, िबल्गई,
आिण शमया. ज्यांनी त्या करारावर आपल्या नावाची मुद्रा उठवली
त्यापकैी ही याजकांची नावे झाली.
9 आिण लेव्यांची पुढीलप्रमाणे:
अजन्याचा मुलगा येशूवा, हेनादादच्या घराण्यातला िबन्नइ, कदमीएल,
10 आिण त्यांचे भाऊ: शबन्या, होदीया, कलीता, पलाया, हनान,
11 मीखा, रहोब, हशव्या, 12 जकू्कर, शेरबे्या, शबन्या, 13 होदीया,
बानी, बनीनू.
14 आपल्या नावाची मोहोर उठवणाऱ्यांमधले लोकांचे नेते हे:
परोश, पहथ-मवाब, एलाम, जातू, बािन, 15 बुन्नी, अजगाद, बेबाई,
16 अदोनीया, िबग्वइ, आदीन, 17 आटेर,िहज्कीया, अज्जूर, 18

होदीया, हाशूम, बेसाई, 19 हारीफ, अनाथोथ, नोबाई, 20 मप्पीयाश,
मशुल्लाम, हेजीर, 21 मशेजबेल, सादोक, यद्दवूा, 22 पलट्या, हानान,
अनया, 23 होशेया, हनन्या, हशशूब. 24 हल्लोहेश, िपल्हा शोबेक,
25 रहूम, हश्बना, मासेया, 26 अहीया, हनान, अनान, 27 मल्लखू,
हािरम आिण बाना.
28 मग ह्या सवर् लोकांनी देवापुढे िवशेष शपथ घेतली. आिण जर

आपण ही शपथ पाळली नाही तर दघुर्टना घडू देत अशी त्यांनी मागणी

केली. या सवर् लोकांनी देवाचे िनयमशास्त्र पाळायची शपथ वािहली.
देवाचे हे िनयमशास्त्र आम्हाला त्यांचा सेवक मोशे याच्या कडून
िमळालेले आहे. या लोकांनी आपल्या परमेश्वराच्या देवाच्या सवर् आज्ञा,
िनयम, आिण िशकवण यांचे काळजीपूवर्क पालन करण्याचे वचन िदले. हे
वचन पुढील लोकांनी िदले. वरील लोकांखेरीज उरलेले सवर् लोक
याजक, लेवी, द्वारपाल, गायक, मिंदराचे सेवक आिण अवतीभवतीच्या
इतर लोकांपासून वेगळे झालेले इस्राएलमधील सवर् लोक देवाचे
िनयमशास्त्र पाळण्यासाठी ते आपण होऊन वेगळे झाले. त्याचबरोबर
त्यांच्या सवर् बायका, आिण सावधानपणे ऐकू शकतील आिण समजू
शकतील असे त्यांचे सवर् मुलगे आिण मुली. या सवर् लोकांनी आपले
बांधव आिण महत्वाच्या व्यक्तींसमवेत देवाचे िनयमशास्त्र पाळण्याची
शपथ घेतली. आिण जर आपण देवाचे हे िनयमशास्त्र पाळले नाही तर
आपल्यावर अिरष्टे कोसळण्यासबधंीचा शापही त्यांनी स्वीकारला.

30 “आमच्या भोवतींच्या प्रदेशातील लोकांमध्ये आम्ही आमच्या
मुलींची लग्ने होऊ देणार नाही तसेच त्यांच्या मुली आमच्या मुलांसाठी
करून घेणार नाही असे आम्ही वचन देतो.

31 “शब्बाथ िदवशी आम्ही काम करणार नाही. शब्बाथ िदवशी िंकवा
दसुऱ्या कोणत्याही पिवत्र िदवशी आमच्या भोवतीच्या प्रदेशातील
लोकांनी धान्य िंकवा इतर काही वस्तू िवकायला आणल्या तर त्यांची
खरदेी आम्ही करणार नाही. दर सातव्या वषीर् आम्ही जमीन पडीक ठेवू.
ितची मशागत करणार नाही. तसेच त्या वषीर् सवर् देणेकऱ्यांना आम्ही
ऋणातून मुक्त करु.

32 “मिंदराच्या सेवेच्या सवर् आज्ञा पाळायची जबाबदारी आम्ही घेत
आहोत. देवाच्या मिंदराची काळजी घेण्यासाठी म्हणून एकतृतीयांश
शेकेल आम्ही दरवषीर् देऊ. 33 मिंदरातील मेजावर याजकांनी ठेवायच्या
धान्यापर्णाची समिर्पत भाकर, रोजचे अन्नापर्ण आिण होमापर्ण, शब्बाथ,
नवचंद्रिदनी आिण निैमित्तक सण यािदवशी करायची अपर्णे,
इस्राएलींच्या शुध्दीकरणासाठी करायची पिवत्रापर्णे आिण पापापर्णे,
देवाच्या मिंदराच्या कामी येणारा खचर् हे सवर् खचर् या पशैातून भागतील.

34 “दरवषीर् नेमलेल्या वेळी मिंदरात लाकडाची अपर्णे आणावी म्हणून
आम्ही सवार्ंनी याजक, लेवी व सवर् लोक यांनी िचठ्ठ्या टाकल्या
आहेत. त्या िचठ्ठ्यांनुसार प्रत्येक कुटंुबाने परमेश्वर देवाच्या वेदीवर
जाळण्यासाठी लाकूड आणायचे आहे. िनयमशास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे
आपल्याला हे करायलाच हवे.

35 “आमच्या शेतातले पिहले पीक आिण फळझाडांची पिहली फळे
दरवषीर् परमेश्वराच्या मिंदरात आणायची आमची जबाबदारी आहे हे
आम्ही कबूल करतो.

36 “िनयमशास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे आम्ही पुढील गोष्टीही करु:
आमचा पिहला पुत्र आिण आमची गुरढेोर,े शेळया मेंढ्या यांचे पिहले िपलू
यांना आम्ही आमच्या देवाच्या मिंदरात सेवेला असलेल्या याजकांकडे
आणू.

37 “तसेच परमेश्वराच्या मिंदरातील कोठारांसाठी याजकांकडे पुढील
गोष्टी आणू: िपठाचा पिहला उंडा. धान्यापर्णाचा पिहला भाग, आमच्या
सवर् वृक्षांच्या फळांचा पिहला बहार, नवीन काढलेला द्राक्षारस आिण तेल
यांचा पिहला भाग, या गोष्टी. तसेच लेवींना आमच्या िपकातला एक
दशांश भाग देऊ. कारण ते सवर् नगरांतून आमच्या उत्पन्नाचा दहावा भाग
घेतात. 38 लेवी या धान्याचा स्वीकार करतील तेव्हा अहरोनाच्या
वंशातील एखादा याजक त्यांच्याबरोबर असावा. मग लेवींनी ते धान्य
देवाच्या, मिंदरात आणावे व मिंदराच्या कोठारांमध्ये जमा करावे. 39

इस्राएल लोक आिण लेवी यांनी धान्य, नवीन द्राक्षरस आिण तेल यांची
अपर्णे कोठारामध्ये आणावीत. मिंदरासाठी लागणाऱ्या सवर् गोष्टी तेथे
असतात तसेच सेवा करणार ेयाजक, गायक आिण द्वारपाल यांचेही
वास्तव्य ितथे असते.

“देवाच्या मिंदराची आम्ही नीट जपवणूक करु असे आम्ही वचन
देतो.”

यरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे नव्याननव्यानेे आलआलेेललेे लोकलोक

आता इस्राएली लोकांचे नेते यरुशलेम नगरात राहायला
आले. बाकीच्या इस्राएलीपकैी कोणी कोणी जायचे ते
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ठरवायचे होते. म्हणून त्यांनी िचठ्ठ्या टाकल्या. दर दहाजणापकैी एकाने
यरुशलेम या पिवत्र नगरात राहावे आिण उरलेल्या नऊ जणांनी
आपापल्या गावी वस्ती करावी असे ठरले. 2 काही लोक स्वखषुीने
यरुशलेममध्ये राहायला तयार झाले. त्याबद्दल इतरांनी त्यांना धन्यवाद
िदले व आशीवार्द िदले.

3 जे प्रांताचे नेते यरुशलेममध्ये राहायला गेले ते असे. (काही इस्राएल
लोक, याजक, लेवी, मिंदराचे सेवेकरी आिण शलमोनच्या सेवकांचे वंशज
यहुदाच्या गावामध्ये राहात होते. वेगवेगव्व्या गावांमध्ये ते आपापल्या
वतनात होते. 4 यरुशलेममध्ये काही यहुदी आिण बन्यािमनी
घराण्यातील व्यक्ती राहात होत्या.)
यरुशलेममध्ये आलेले यहुदाचे वंशज पुढीलप्रमाणे:
उज्जीयाचा मुलगा अथाया, (उज्जीया जखऱ्याचा मुलगा, जखऱ्या
अमऱ्याचा मुलगा आिण अमऱ्या शफाट्याचा. शफाट्या महललेलचा.
महललेल हा पेरसेचा वंशज) 5 बारूखचा मुलगा मासेया (बारुख हा
कोल-होजचा मुलगा, कोलहोजे हजायाचा मुलगा, हजाया अदायाचा,
अदाया योयारीबचा, योयारीब जखऱ्याचा आिण जखऱ्या शेलहचा
मुलगा.) 6 पेरसेच्या यरुशलेममध्ये राहणाऱ्या वंशजांची संख्या 468
होती. हे सवर् शूर पुरुष होते.
7 यरुशलेममध्ये राहायला गेलेले बन्यामीनचे वंशज असे:
मशुल्लामचा मुलगा सल्ल ू(मशूल्लाम योएदचा मुलगा, योएद पदायाचा,
पदाया कोलायाचा मुलगा, कोलाया मासेयाचा, मासेया ईथीएलचा आिण
ईथीएल यशायाचा) 8 यशायाच्या पाठोपाठ गब्बई आिण सल्लाई होते. ते
एकंदर 928 जण होते. 9 िजखरीचा पुत्र योएल त्यांचा प्रमुख होता.
हसनुवाचा पुत्र यहुदा हा यरुशलेम नगराच्या दसुऱ्या िवभागाचा
अिधकारी होता.
10 यरुशलेममध्ये राहायला आलेले याजक पुढीलप्रमाणे:
योयारीबचा मुलगा यदया, याखीन, 11 िहल्कीयाचा मुलगा सराया
(िहल्कीया मशुल्लामचा मुलगा, मशुल्लाम सादोकचा, सादोक मरायोमचा,
मरायोम अहीटूबचा. अहीटूब देवाच्या मिंदराचा अधीक्षक होता.) 12

आिण त्यांचे 822 भाऊंबदं मिंदराचे काम करत होते. आिण यरोहामचा
मुलगा अदाया (यरोहाम पलल्याचा मुलगा. पलल्या अम्झीचा, अम्झी
जखऱ्याचा मुलगा, जखऱ्या पश्हूरचा आिण पश्हूर मल्कीयाचा) 13

मल्कीयाचे 242 भाऊबदं (हे सवर्जण आपापल्या िपतृकुळांचे प्रमुख
होते) अजरलेचा मुलगा अमशसइ (अजरले अहजईचा मुलगा, अहजई
मिशल्लेमोतचा, मिशल्लेमोथ इम्मेरचा) 14 आिण इम्मेरचे 128 भाऊबदं
(हे सवर् शूर सिैनक होते. हगदोलीमचा पुत्र जब्दीएल त्यांचा अिधकारी
होता.)
15 यरुशलेममध्ये राहायला गेलेले लेवी पुढीलप्रमाणे:
हश्शूबचा मुलगा शमया, (हश्शूब अज्रीकामचा मुलगा, अज्रीकाम
हशब्याचा, हशब्या बुन्नीचा) 16 शब्बथई आिण योजाबाद (हे दोघे
लेव्यांचे प्रमुख होते आिण देवाच्या मिंदराबाहेरच्या कारभाराचे ते प्रमुख
होते.) 17 मत्तन्या, (हा मीखाचा मुलगा मीखा जब्दीचा आिण जब्दी
आसाफचा. आसाफ गानवंृदाचा प्रमुख होता. ईशस्तुती आिण
प्राथर्नागीते म्हणताना तो आरभं करी व लोक पाठोपाठ म्हणत.) व
बकबुक्या (भाऊबदंांमध्ये त्याचा अिधकार दसुरा होता) आिण शम्मूवाचा
मुलगा अब्दा, (शम्मूवा गालालाचा मुलगा, गालाल यदथुूनाचा) 18

अशाप्रकार ेयरुशलेम या पिवत्र नगरात 284 लेवी राहायला गेले.
19 यरुशलेममध्ये गेलेले द्वारपाल असे:
अक्कूब, तल्मोन आिण त्यांचे 172 भाऊबदं नगराच्या दरवाजांवर ते
पहारा करत.

20 बाकीचे इस्राएली लोक आिण याजक तसेच लेवी यहूदाच्या
वेगवेगळया नगरांमध्ये आपापल्या विडलोपािर्जत वतनांमध्ये रािहले. 21

मिंदराचे सेवेकरी ओफेल टेकडीवर राहात. सीहा आिण िगश्पा हे या
सेवेकऱ्यांचे प्रमुख होते.

22 उज्जी हा यरुशलेममधील लेवींचा प्रमुख होता. उज्जी हा बानीचा
मुलगा. (बानी हशब्याचा, हशब्या मत्तन्याचा, मत्तन्या मीखाचा मुलगा.)
उज्जी हा आसाफचा वंशज. आसाफचे वंशज गायक असून देवाच्या
मिंदरातील सेवेची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. 23 ते राजाज्ञा पाळत.
गायकांनी दररोज काय करायचे ते आजे्ञत सांिगतलेले असे. 24 राजाचा

हुकूम काय आहे हे पथह्या लोकांना सांगत असे. (पथह्या हा मशेजबेल
याचा मुलगा. मशेजबेल जेरहच्या वंशातला होता. जेरह यहूदाचा पुत्र.)

25 यहूदाच्या वंशातील लोक ज्या गावागावांमध्ये राहात ती गावे
अशी: िकयार्थ आबार्त व त्याच्या आसपासची खेडी. िदबोन आिण
त्याच्या भोवतालची खेडी. यकबसेल आिण त्या भोवतालची खेडी, 26

आिण येशूवा, मोलादा, बेथ-पलेत ही नगर ेव त्यांच्या आसपासची गावे,
27 हसर शूवाल, बरैशेबा आिण त्यांच्या भोवतालची खेडी, 28

िसक्लाग, मकोना व त्यांच्या भोवतालची गावे, 29 एनिरम्मोन, सारया,
यमर् ूथ 30 जानोहा, अदलु्लम ही नगर ेआिण त्यांच्या आसपासची गावे,
लाखीश आिण त्याच्या भोवतालची शेतीवाडी, अजेका आिण
त्याभोवतीची खेडी. अशाप्रकार ेयहुदाचे लोक बरैशेबापासून िहन्नोमच्या
खोऱ्यापयर्ंतच्या भागात राहात होते.

31 गेबातील बन्यामीनच्या कुळातले वंशज िमखमाश, अया, बेथेल ही
नगर ेव त्या भोवतालची खेडी 32 अनाथोथ, नोब, अनन्या, 33 हासोर,
रामा, िगत्तइम, 34 हादीद, सबोइम, नबल्लट, 35 लोद, ओना आिण
कारािगरांचे खोर ेयेथे राहात होते. 36 लेवींच्या कुळातील लोकांचे काही
गट बन्यामीनांच्या प्रदेशात गेले.

याजकयाजक वव ललेेवीवी

यहुदाच्या प्रदेशात परत आलेले याजक व लेवी पुढीलप्रमाणे:
शल्तीएलचा मुलगा जरूब्बाबेल आिण येशूवा यांच्याबरोबर
ते आले. त्यांच्या नावांची यादी अशी:

सराया, ियमर्या, एज्रा,
2 अमऱ्या, मललूख हत्तूश,
3 शखन्या, रहूम मरमेोथ,
4 इद्दो, िगन्नथोई, अबीया,
5 िमयामीन, माद्या, िबलगा,
6 शमया, योयरीब, यदया.
7 सल्ल ूआमोक, िहल्कीया,यदया.

हे लोक येशूवाच्या कारिकदीर्त, याजक आिण त्यांचे नातलग यांचे प्रमुख
होते.

8 लेवी असे: येशूवा, िबन्नुइ, कदमीएल, शेरबे्या, यहूदा, आिण
मत्तन्या, हे लोक तसेच मत्तन्याचे नातेवाईक देवाच्या स्तुितस्तोत्रांचे
प्रमुख होते. 9 बकबुक्या आिण उन्नी हे या लेव्यांचे नातलग होते.
देवाच्या स्तुितउपासनेच्या वेळी हे दोघे त्यांच्या पलीकडे उभे राहात. 10

येशूवा योयाकीमचा िपता. योयाकीम एल्याशीबाचा जन्मदाता.
एल्याशीबाचा मुलगा योयादा. 11 योयादाने योनाथानला जन्म िदला
आिण योनाथानने यद्दवाला.

12 योयाकीमच्या काळात याजकांच्या घराण्यांचे मुख्य असलेले लोक
पुढील प्रमाणे:
आिण सरायाच्या घराण्याचा प्रमुख मराया.
आिण ियमर्याच्या घराण्याचा प्रमुख हनन्या
13 एज्राच्या घराण्याचा प्रमुख मशुल्लाम.
अमऱ्याच्या घराण्याचा प्रमुख यहोहानान.
14 मल्लखूीच्या घराण्याचा प्रमुख योनाथान
शबन्याच्या घराण्याचा प्रमुख योसेफ
15 हिरमच्या घराण्याचा प्रमुख अदना.
मरामोथच्या घराण्याचा प्रमुख हेलकइ.
16 इद्दोच्या घराण्याचा प्रमुख जखऱ्या.
िगन्नथोनच्या घराण्याचा प्रमुख मशुल्लाम.
17 अबीयाच्या घराण्याचा प्रमुख िजख्री.
िमन्यािमन आिण मोवद्या यांच्या घराण्याचा प्रमुख िपल्तय.
18 िबलगाच्या घराण्याचा प्रमुख शम्मूवा
शमयाच्या घराण्याचा प्रमुख यहोनाथान.
19 योयारीबच्या घराण्याचा प्रमुख मत्तनय.
यदयाच्या घराण्याचा प्रमुख उज्जी.
20 सल्लयाच्या घराण्याचा प्रमुख कल्लय
आमोकच्या घराण्याचा प्रमुख एबेर
21 िहल्कीयाच्या घराण्याचा प्रमुख हशब्या
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यदायाच्या घराण्याचा प्रमुख नथनेल.
22 एल्याशीब, योयादा, योहानान व यद्दवा यांच्या िदवसात ज्या

लेव्यांच्या आिण याजकांच्या घराण्यांचे प्रमुख होते त्यांची नावे पारसी
राजा दारयावेश याच्या कारिकदीर्त िलहून ठेवलेली आहेत. 23 लेवी
घराण्यातील वंशजांच्या कुटंुबप्रमुखांची नावे एल्याशीबचा मुलगा
योहानान याच्या काळापयर्त इितहासाच्या पुस्तकात िलिहलेली आहेत.
24 लेव्यांचे प्रमुख असे होते: हशब्या, शेरबे्या, कदमीएलचा मुलगा
येशूवा, आिण त्यांचे भाऊ देवाची गौरव गीते आिण स्तोत्रे गाण्यासाठी हे
भाऊ त्यांच्या पलीकडे उभे राहात. एक समूह दसुऱ्या समूहाला प्रत्यतु्तर
करी. देवाचा माणूस दावीद याची तशीच आज्ञा होती.

25 दरवाजांच्या पलीकडच्या कोठारांवर पहार ेकरणाऱ्या द्वारपालांची
नावे अशी: मत्तन्या, बकबुक्या, ओबद्या, मशुल्लाम, तल्मोन अकू्कब, 26 हे
द्वारपाल योचाकीमच्या कारिकदीर्त सेवेत होते. योयाकीम हा येशूवाचा
मुलगा आिण येशूवा योसादाकचा. नहेम्या हा राज्यपाल आिण एज्रा हा
याजक व लेखक यांच्याच काळात हे द्वारपाल होते.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या तटबतटबंदंीचदीचेे समपसमपर्र्णण

27 यरुशलेमची तटबदंीची िंभत लोकांनी अपर्ण केली. त्यांनी सवर्
लेव्यांना यरुशलेमला एकत्र आणले. यरुशलेमची िंभत अपर्ण करायच्या
समारभंासाठी हे लेवी आपापल्या गावांहून आले. देवाची स्तुितगीते
आिण धन्यवादगीते गाण्यासाठी ते आले. त्यांनी झांजा, सतार व वीणा
ही वाद्ये वाजवली.

28 िशवाय सवर् गायक देखील यरुशलेम भोवतालच्या गावांहून
यरुशलेमला आले. नटोफा, बेथ-िगलगाल, गेबा आिण अजमावेथ ही ती
गावे होत. यरुशलेम भोवतालच्या प्रदेशात या गायकांनी आपल्यासाठी
ही छोटी गावे वसवली होती.

30 नतंर याजक व लेवी यांनी समारभंपूवर्क स्वतःचे शुध्दीकरण केले.
त्यानतंर त्यांनी बाकीचे लोक, वेशी, यरुशलेमची िंभत यांनाही शुध्द
करण्याचा समारभं केला.

31 यहुदाच्या नेत्यांना मी वर जाऊन तटबदंीवर थांबायला सांिगतले.
देवाला धन्यवाद देण्यासाठी गायकांचे दोन मोठे वंृदही मी नेमले.
त्यातल्या एका गटाने राखेच्या िढगाच्या वेशीकडे उजवीकडच्या
िंभतीच्या वर जावयाचे होते. 32 होशया आिण यहुदाचे िनम्मे अिधकारी
त्यांच्या मागोमाग गेले. 33 अजऱ्या, एज्रा, मशुल्लाम, 34 यहूदा,
बन्यामीन, शमया, ियमर्या हे ही त्यांच्या पाठोपाठ होते. 35 काही
याजकही त्यांच्यापाठोपाठ रणिंशग वाजवत िंभतीकडे िनघाले. जखऱ्या
देखील त्यांच्या मागे िनघाला. (जखऱ्या योनाथानचा मुलगा, योनाथान
शमयाचा मुलगा, शमया मत्तन्याचा, मत्तन्या िमखाचा, िमखाचा जकू्करचा
आिण जकू्कर आसाफचा मुलगा) 36 आसाफचे भाऊ म्हणजे शमया,
अजरले, िमललई, िगललइ, माई नथनेल, यहूदा, हनानी हे ही वाद्ये
घेऊन िनघाले. ही वाद्ये देवाचा माणूस दावीद याने केली होती. िंभत
अपर्ण करण्यासाठी जो लोकांचा गट आलेला होता त्यांना एज्रा हा
लेखक पुढे घेऊन गेला. 37 झऱ्याच्या वेशीपाशी ते पोहोंचले. पायऱ्या
चढून ते दावीदनगरापयर्ंत गेले. नगराच्या तटबदंीच्या िंभतीवर ते होते.
दावीदाच्या घरावरुन चालत जाऊन ते पाण्याच्या वेशीकडे गेले.

38 गायकांचा दसुरा गट दसुऱ्या िदशेला, डावीकडे िनघाला.
िंभतीच्यावर ते पोचेपयर्ंत मी त्यांच्या पाठोपाठ होतो. अधेर् लोकही
त्यांच्या मागोमाग गेले. भटृयांच्या दगुार्वरुन ते रंुद कोटाकडे गेले. 39

मग ते पुढील वेशींवरुन गेले. एफ्राईमची वेस जुनी वेस, मत्स्य वेस.
हनानेलचा दगुर् आिण शतकाचा दगुर् यांच्यावरुन ते पुढे गेले. मेंढरांच्या
वेशीपयर्ंत जाऊन ते पहाऱ्याच्या वेशीजवळ ते थांबले 40 मग गायकांचे
दोन्ही समूह देवाच्या मिंदरात आपापल्या जागी गेले. मी माझ्या जागी
उभा रािहलो. अिधकाऱ्यांपकैी िनम्म्यांनी मिंदरातील आपापल्या जागा
घेतल्या. 41 मग पुढील याजक आपापल्या जागी उभे रािहले:
एल्याकीम, मासेया, िमन्यामीन, मीखाया, एल्योएनाई, जखऱ्या, हनन्या
या याजकांजवळ त्यांचे रणिंशग होते. 42 मग मासेया, शमाया, एलाजार,
उज्जी, यहोहानान, मल्खीया, एलाम व एजेर हे याजक मिंदरात
आपापल्या जागी उभे रािहले.

मग ियज्र ह्याच्या अिधपत्याखाली या दोन्ही गायक गटांनी गायनाला
सुरुवात केली. 43 या खास िदवशी याजकांनी बरचे यज्ञ केले. सवर्जण
अितशय आनदंात होते. देवाने सवार्ंना आनिंदत केले होते. बायका आिण
मुलेसुध्दा अितशय हषर्भिरत झाली होती. दरूवरच्या लोकांनाही
यरुशलेममधला आनदंाचा जल्लोष ऐकू येत होता.

44 त्यािदवशी कोठारांवरील लोकांच्या नेमणकुा केल्या आपल्या
झाडांची पिहली फळे विहली आिण धान्यातला एकदशांश वाटा लोक
घेऊन आले. कोठारप्रमुखांनी या वस्तू कोठारात ठेवल्या. सेवेत
असलेले याजक व लेवी यांच्याबद्दल यहुद्यांना अितशय समाधान होते.
म्हणून त्यांनी कोठारात ठेवायला पुष्कळशा गोष्टी आणून िदल्या. 45

याजक आिण लेवी यांनी देवासाठी करायची ती सवर् कृत्ये केली.
लोकांच्या शुध्दीकरणाचे िवधी त्यांनी पार पाडले. गायक व द्वारपाल
यांनी आपली कामिगरी बजावली. दावीद आिण शलमोन यांच्या
आजे्ञबरहुकूम त्यांनी सवर् यथसांग केले. 46 (फार पूवीर्, दावीदच्या काळी
आसाफ गायकांचा मुख्य होता. त्याच्याजवळ देवाची स्तुितगीते आिण
धन्यवादगीते पुष्कळ होती.)

47 अशाप्रकार ेजरुब्बाबेल आिण नहेम्या यांच्या काळांत समस्त
इस्राएली लोकांनी गायक आिण द्वारपाल यांच्यासाठी रोजच्या रोज
लागेल ते िदले. इतर लेव्यांसाठीही लोकांनी काही रक्कम बाजूला ठेवली.
आिण अहरोनच्या वंशजांसाठी (म्हणजेच याजकांसाठी) लेव्यांनी पसेै
वेगळे ठेवले.

नहनहेेम्याच्याम्याच्या अखअखेेरच्यारच्या आज्ञाआज्ञा

त्यािदवशी मोशेचे पुस्तक सवर् लोकांना ऐकू जाईल
अशाप्रकार ेमोठ्याने वाचले गेले. त्या पुस्तकात त्यांना हा
िनयम िलिहलेला आढळला: कोणत्याही अम्मोनी आिण

मवाबी व्यक्तीला देवाच्या लोकांमध्ये कधीही िमसळता येणार नाही. 2

या लोकांनी इस्राएली लोकांना अन्न आिण पाणी िदले नव्हते म्हणून हा
िनयम िलिहला गेला. िशवाय बलामने इस्राएलींना शाप द्यावा म्हणून या
लोकांनी त्याला पसेैही देले होते. पण आपल्या देवाने त्या शापाचे
आशीवार्दात रूपांतर केले. 3 त्यामुळे इस्राएलींनी जेव्हा हा िनयम
ऐकला तेव्हा त्यांनी त्याचे पालन केले. या परकी लोकांच्या प्रजेपासून ते
वेगळे झाले.

4 पण हे होण्यापूवीर्च एल्याशीबने तोबीयाला मिंदरात एक खोली
िदली होती. एल्याशीब हा याजक देवाच्या मिंदरातील कोठाराचा रक्षक
होता. आिण तो तोबीयाचा िजवलग िमत्र होता. ही खोली धान्यापर्णे, धूप,
मिंदरातील पात्रे व इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरली जात असे. ितथले
लेवी, गायक व द्वारपाल यांना लागणारा धान्याचा एकदशांश भाग, नवीन
द्राक्षरस, आिण तेल या गोष्टीही तेथे ठेवल्या जात तरीही एल्याशीबने ती
खोली तोबीयाला िदली.

6 हे सवर् होत होते तेव्हा मी यरुशलेममध्ये नव्हतो. बाबेलच्या
राजाकडे मी परत गेलो होतो. बाबेलचा राजा अतर्हशश्त कारिकदीर्च्या
बित्तसाव्या वषीर् मी बाबेलला गेलो होतो. नतंर मी राजाकडे यरुशलेमला
परत जायची परवानगी मािगतली. 7 आिण मी यरुशलेमला परतलो.
एल्याशीबच्या वतर्नाची ही द:ुखद बातमी मी यरुशलेममध्ये ऐकली.
आपल्या देवाच्या मिंदरात एल्याशीबने तोबीयाला खोली िदलेली होती.
8 एल्याशीबच्या या वतर्नाने मी अितशय कु्रध्द झालो. तोबीयाचे सगळे
सामान मी खोलीबाहेर फेकून िदले. 9 त्या खोल्या शुध्द आिण स्वच्छ
करून घ्यायची मी आज्ञा िदली. मग मिंदरातील पात्रे, वस्तू, धान्यापर्णे,
धूप वगरै ेमी पूवर्वत ितथे ठेवले.

10 लोकांनी लेव्यांना त्यांचा वाटा िदलेला नाही हे ही माझ्या कानावर
आले. त्यामुळे लेवी आिण गायक आपापल्या शेतांवर कामाला गेले होते.
11 म्हणून मी आिधकाऱ्यांना सांिगतले की त्यांचे चुकले. मी त्यांना
िवचारले, “तुम्ही देवाच्या मिंदराची देखभाल का केली नाही?” मग मी
सवर् लेव्यांना बोलवून घेतले. मिंदरातील आपापल्या जागी आपापल्या
कामावर जायला त्यांना सांिगतले. 12 त्यानतंर यहुदातील सवर् लोकांनी
िपकाचा एकदशांश वाटा, नवीन द्राक्षारस आिण तेल मिंदरात आणले. या
सगळया गोष्टी कोठारात ठेवण्यात आल्या.
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13 कोठारांवर या माणसांना मी नेमले: शलेम्या हा याजक, सादोक
िशक्षक, आिण पदाया नावाचा लेवी. मत्तन्याचा मुलगा जकू्कर याचा मुलगा
हनान याला त्यांचा मदतनीस म्हणून नेमले. ही माणसे िवश्वासाहर् आहेत
हे मला माहीत होते. आपल्या नातलगांना नेहमी लागणाऱ्या वस्तंूचे वाटप
करणे हे त्यांचे काम होते.

14 देवा, मी केलेल्या या गोष्टींचे स्मरण असू दे. माझ्या देवाचे मिंदर
आिण ितथली सेवा यांसाठी मी श्रध्देने जे केले त्याची आठवण ठेव.

15 यहुदात त्या काळात मी शब्बाथ िदवशी लोकांना काम करताना
पािहले. द्राक्षारसासाठी द्राके्ष तुडवताना मी त्यांना पािहले. धान्य आणून
ते गाढवांवर लादताना मी पािहले. द्राके्ष, अजंीर आिण इतर बऱ्याच गोष्टी
शहरात नेताना मी लोकांना पािहले. शब्बाथ िदवशी ते या सवर् गोष्टी
यरुशलेममध्ये आणत होते. तेव्हा मी त्याबद्दल त्यांना ताकीद िदली.
शब्बाथ िदवशी अन्नधान्याची िवक्री करायची नाही हे मी त्यांना सांिगतले.

16 तेव्हा सोर ेनगरातील काही लोक यरुशलेममध्ये राहात होते. ते
मासे आिण आणखी पुष्काळशा गोष्टी शब्बाथ िदवशी यरुशलेममध्ये
आणून िवकत. आिण यहुदी लोक त्या िवकत घेत. 17 यहुदातील
मान्यवर लोकांना मी हे चुकीचे असल्याचे सांिगतले. त्यांना मी म्हणालो,
“तुम्ही ही फार वाईट गोष्ट करत आहात. तुम्ही शब्बाथाला अपिवत्र
करीत आहात. शब्बाथाला तुम्ही इतर िदवसांसारखाच एक करत
आहात. 18 तुमच्या पूवर्जांनी याच गोष्टी केल्या हे तुम्ही जाणता.
म्हणूनच देवाने आपल्यावर आिण आपल्या नगरावर अिरष्ट आणले.
आता इस्राएलवर आणखी संकटे येतील असे तुम्ही वागत आहा. कारण
शब्बाथ िदवस बाटवून त्यांचे महत्व तुम्ही घालवत आहात.”

19 म्हणून मी केले ते असे: दर शुक्रवारी रात्री अधंार पडण्यापूवीर्
द्वारपालांना मी यरुशलेमच्या वेशींचा कडेकोट बदंोबस्त करायला
सांिगतले. शब्बाथ िदवस होऊन गेल्याखेरीज दरवाजे उघडायचे नाहीत
असा आदेश देला. माझी काही माणसे मी वेशीवर उभी केली. शब्बाथ
िदवशी कोणताही माल यरुशलेममध्ये येत नाही याची खात्री करून
घ्यायला मी त्यांना सांिगतले.

20 एक दोन वेळेला व्यापाऱ्यांना आिण िवके्रत्यांना यरुशलेमबाहेर रात्र
काढावी लागली. 21 पण मी त्या व्यापाऱ्यांना आिण िवके्रत्यांनाही समज
िदली. मी त्यांना म्हणालो, “कोटाच्या िंभतीलगत रात्री मुक्काम करु नका.

पुन्हा तुम्ही तसे केल्यास तुम्हाला पकडण्यात येईल.” तेव्हा पासून ते
पुन्हा शब्बाथ िदवशी त्यांच्या वस्तू िवकायला आले नाहीत.

22 मग मी लेवींना त्यांच्या शुध्दीकरणाची आज्ञा िदली. ते पार
पाडल्यावर त्यांना वेशींची राखण करायची होती. शब्बाथ हा िदवस
म्हणून राखून ठेवला होता याची खात्री करण्यासाठी असे केले होते.
देवा, या गोष्टी केल्याबद्दल कृपया माझे स्मरण ठेव. माझ्यावर लोभ

असू दे आिण तुझे महान प्रेम मला िमळूदे.
23 त्या काळात माझ्या असेही लक्षात आले की काही यहुदी लोकांनी

अश्दोदी, अम्मोनी आिण मवाबी बायकांशी लग्ने केली आहेत. 24 आिण
या िववाहातून झालेल्या संततीपकैी िनम्म्या मुलांना यहूदी भाषा बोलता
येत नव्हती. ही मुले अश्दोदी, अम्मोनी िंकवा मवाबी भाषा बोलत होती.
25 तेव्हा मी त्या पुरुषांना त्यांचा हा दोष दाखवला. त्यांचा मी िधक्कार
केला. काहींना मारहाण करून त्यांचे केस उपटले. त्यांना देवाची शपथ
घ्यायला लावली. त्यांना मी म्हणालो, “त्या लोकांच्या मुलींशी लग्ने करु
नका. तुमच्या मुलांशी या परक्या लोकांच्या मुलींची लग्ने होऊ देऊ नका.
तुमच्या मुलींना त्या परक्या लोकांच्या मुलांशी लग्ने करु देऊ नका. 26

अशा िववाहांमुळेच शलमोनाच्या हातून पाप झाले. हे तुम्हाला माहीत
आहे. शलमोनसारखा थोर राजा िकती तरी राष्ट्र ांमध्ये नव्हता. देवाचा
शलमोनवर लोभ होता. देवाने सवर् इस्राएलवर शलमोनला राजा केले.
पण परक्या िस्त्रयांमुळे शलमोनही पाप करायला उद्युक्त झाला. 27 आिण
आता तुम्हीही तसेच भयकंर पातक करत आहात असे मी ऐकतो. तुम्ही
देवाशी एकिनष्ठ नाही. तुम्ही परक्या िस्त्रयांशी िववाहबध्द होत आहात.”

28 योयादा हा मुख्य याजक एल्याशीब याचा मुलगा. योयादाचा एक
मुलगा होरनेच्या सनबल्लटचा जावई होता. त्याला मी हा देश सोडायला
लावले. त्याला मी पळून जायला भाग पाडले.

29 माझ्या देवा, या लोकांना शासन कर. त्यांनी याजकपणा अपिवत्र
केला. त्याला ते क्षुल्लक समजले. याजक आिण लेवी यांच्याशी तू केलेला
करार त्यांनी पाळला नाही. 30 म्हणून मी याजक आिण लेवी यांना शुध्द
केले. सवर् परकी माणसे आिण त्यांनी िशकवलेल्या चमत्कािरक परकीय
गोष्टी यांची मी हकालपट्टी केली. लेवी आिण याजक यांना त्यांची कामे
आिण जबाबदाऱ्या िदल्या. 31 लाकूड आिण झाडांची पिहली फळे
यांच्या भेटी लोक योग्यवेळीआणतील याची मी व्यवस्था केली.
देवा, या सत्कृत्यांसाठी माझी आठवण ठेव.
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एस्तएस्तेेरर

राणीराणी वश्तीचावश्तीचा आज्ञाभआज्ञाभंगंग

राजा अहश्वेरोशच्या कारिकदीर्तील गोष्ट. िंहदसु्तानपासून कूश
पयर्ंत एकशेसत्तावीस प्रांतांवर तो राज्य करत होता. 2 शूशन
या राजधानीच्या नगरातून राजा अहश्वेरोश राज्य करीत असे.

3 आपल्या कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर् त्याने आपले प्रधान आिण
अिधकारी यांना मेजवानी िदली. पारस आिण मेदय या प्रांतांमधले
सनै्यािधकारी आिण महत्वाचे कारभारीही त्या िठकाणी होते. 4 या
मेजवान्या एकशेऐशंी िदवस चालल्या. या काळात राजा अहश्वेरोशने
आपल्या राज्याच्या ऐश्वयार्चे प्रदशर्न केले. आपल्या प्रासादाचे राजेशाही
सौंदयर् आिण वभैव त्याने सवार्ंना दाखवले. 5 एकशेऐशंी िदवसांचा हा
काळ संपल्यावर राजा अहश्वेरोशने आणखी एक मेजवानी िदली. ती सात
िदवस चालली. राजवाडयाच्या अतंभार्गातील उद्यानात ही मेजवानी
होती. ितथे शूशन या राजधानीच्या शहरातील समस्त लहान थोरांना
आमिंत्रत केले होते. 6 या आतल्या उद्यानात अळशीच्या सुताचे पांढरे
िनळे शोभेचे पडदे खोलीभर टांगले होते. हे पडदे पांढऱ्या जांभळया
अळशीच्या दोऱ्यांनी रुप्याच्या कड्यांमध्ये अडकवून संगमरवरी स्तभंांना
लावले होते. तेथील मचंक सोन्यारुपाचे असून जांभा, संगमरवर िंशप
आिण इतर मूल्यवान खड्यांच्या नक्षीदार फरशीवर ठेवलेले होते. 7

सुवणर्पात्रांतून द्राक्षारस िदला होता. ही पात्रेही नानािविवध तऱ्हांची होती.
राजा अितशय उदार असल्यामुळे द्राक्षारस भरभरुन देण्यात आला. 8

सवर् आमिंत्रतांना मनसोक्त द्राक्षारस देण्यात यावा अशी राजाने आपल्या
सेवकांना आज्ञा िदली होती व सेवक राजाची आज्ञा पाळत होते.

9 राणी वश्ती िहनेही राजमहालातील िस्त्रयांना मेजवानी िदली.
10 मेजवानीच्या सातव्या िदवशी राजा अहश्वेरोश द्राक्षारस प्याल्याने

उत्तेिजत मनः िस्थतीत होता. तेव्हा आपल्या तनैातीत असलेल्या
महूमान, िबजथा, हरबोना, िबगथा, अवगथा, जेथर आिण कखर्स या
सात खोजांना त्याने राणीला राजमुगुट घालून आपल्याकडे आणण्यास
सांिगतले. राणी खूप संुदर होती. तेव्हा आपले सवर् अिधकारी व सरदार
यांच्यासमोर ितने आपले रुप दाखवावे अशी त्याची इच्छा होती.

12 पण त्या सेवकांनी जेव्हा राणी वश्तीला राजाची ही आज्ञा
सांिगतली तेव्हा ितने येण्यास नकार िदला. तेव्हा राजा फार संतापला.
13 पिंडताचा आिण ज्योितष्यांचा सल्ला घ्यायची राजाची प्रथा होती.
त्यानुसार कायदे जाणणाऱ्या पिंडतांशी राजा बोलला. ही सुज्ञ मडंळी
राजाला जवळची होती. त्यांची नावे अशी: कशर्ना, शेथार, अदमाथा,
ताशीर्श, मेरसे, मसर्ना ममुखान. हे सातजण पारस आिण मेदय मधले
अत्यतं महत्वाचे अिधकारी होते. राजाला भेटण्याचा त्यांना
िवशेषािधकार होता. राज्यातले ते सवार्त उच्च पदावरील अिधकारी होते.
15 राजा ने त्यांना िवचारले “राणी वश्तीवर काय कायदेशीर कारवाई
करावी कारण ितने राजाची जी आज्ञा खोजांमाफर् त िदली होती तीचे
उल्लंघन केले आहे.”

16 तेव्हा ममुखानाने सवर् अिधकाऱ्यांसमक्ष राजाला सांिगतले, “राणी
वश्तीच्या हातून प्रमाद घडलेला आहे. ितची ही गरैवतर्णूक केवळ
राजाच्याच िवरुध्द नव्हे तर राज्यातील सवर् सरदार व प्रजा
यांच्यािवरुध्द आहे. 17 माझे म्हणणे असे आहे की राणी वश्ती अशी
वागली हे इतर सवर् बायकांना समजेल. त्या उद्या आपल्या नवऱ्यांचा
शब्द डावलतील. त्या आपापल्या नवऱ्यांना म्हणतील, ‘अहश्वेरोश राजाने
राणीला आपल्यापुढे आणायला सांिगतले पण ितने यायला नकार िदला.’

18 “राणीचे कृत्य आजच पारस आिण मेदय इथल्या अिधकाऱ्यांच्या
बायकांच्या कानावर गेले आहे. त्यांच्यावर ितच्या या वतर्णकुीचा प्रभाव

पडेल. त्या बायकाही मग राजाच्या अिधकाऱ्यांशी तसेच वागतील.
त्यातून अनादर आिण संताप फैलावेल.

19 “तर राजाची मजीर् असल्यास एक सूचना करतो. राजाने एक
राजकीय फमार्न काढावे आिण त्यात काही फेरबदल होऊ नये म्हणून
पारसी आिण मेदय यांच्या कायद्यात ते िलहून ठेवावे. राजाज्ञा अशी
असेल की वश्तीने पुन्हा कधीही राजा अहश्वेरोशच्या समोर येऊ नये.
तसेच ितच्यापेक्षा जी कुणी चांगली असेल ितला राजाने पट्टराणी करावे.
20 राजाच्या या िवशाल साम्राज्यात ही आज्ञा एकदा जाहीर झाली की
सवर् बायका आपापल्या नवऱ्यांशी आदराने वागतील. लहानापासून
थोरापयर्ंत सवार्ंच्या बायका आपल्या नवऱ्याचा मान ठेवतील.”

21 या सल्ल्याने राजा आिण त्याचा अिधकारी वगर् आनिंदत झाला.
ममुखानची सूचना राजा अहश्वेरोशने अमंलात आणली. 22 राजा
अहश्वेरोशने सवर् राज्यभर खिलते पाठवले. प्रत्येक प्रांतात पाठवायचा
खिलता त्या प्रांताच्या भाषेत होता. प्रत्येक राष्ट्र ाला ितथल्या भाषेत पत्र
गेले. प्रत्येक पुरुषाची आपल्या घरात सत्ता चालावी असे त्या पत्रांमध्ये
सवार्ंना समजेल अशा भाषेत िलिहलेले होते.

एस्तएस्तेेरलारला राणीपदराणीपद िमळतिमळतेे

काही काळानतंर राजा अहश्वेरोशचा राग शमला. त्याला
वश्तीची आिण ितच्या वागण्याची आठवण झाली.
ितच्यािवषयी आपण िदलेल्या आज्ञा आठवल्या. 2 तेव्हा

राजाच्या व्यिक्तगत सेवेतील सेवकांनी सुचवले, “राजासाठी तरुण, संुदर
कुमारीकांचा शोध घ्यावा. 3 आपल्या राज्यातील प्रत्येक प्रांतातून
राजाने एकेक अिधकारी िनवडावा. त्या अिधकाऱ्यांनी सवर् सुरखे,
सुकुमार कुमारीकांना शूशन या राजधानीत घेऊन यावे. त्यांना
अतंःपुरात ठेवावे. तेथे अतंःपुराचा प्रमुख व हेगे या खोजाच्या
िनगराणीखाली त्यांना ठेवावे. त्याने त्यांना तेल आिण सुगिंधत द्रव्य
देऊन त्यांच्यावर सौंदयर् उपचार करावेत. 4 त्यांच्यामधून मग जी मुलगी
राजाला पसंत पडेल ितला वश्तीच्या ऐवजी राणीपद िमळावे.” राजाला
ही सूचना आवडली आिण त्याने ती मान्य केली.

5 यावेळी बन्यामीनच्या घराण्यातील मदर्खय नावाचा एक यहुदी
शूशन या राजधानीच्या शहरात होता. मदर्खय हा याईरचा मुलगा आिण
याईर िशमईचा मुलगा आिण िशमई कीशचा मुलगा होता. 6 बाबेलचा
राजा नबुखदनेस्सर याने यहुदाचा राजा यखन्या याचा पाडाव करून
त्याला यरुशलेमेहून नेले तेव्हा त्या लोकांमध्ये मदर्खय होता. 7 त्याला
हदस्सा नावाची एक चुलत बहीण होती. ितला आईवडील नसल्यामुळे
मदर्खयनेच ितचा सांभाळ केला होता. ितचे आईवडील वारलें तेव्हा
मदर्खयने ितला आपली मुलगी मानून ितला वाढवले. हदस्सालाच एस्तेर
म्हणत. ती अितशय रुपवती आिण सुरखे होती.

8 राजाची आज्ञा लोकांपयर्ंत पोचल्यावर पुष्कळ मुलींना राजधानी
शूशन येथे आणले गेले. त्यांना हेगेच्या देखभालीखाली ठेवण्यात आले.
त्या मुलींमध्ये एस्तेरही होती. एस्तेरलाही राजवाड्यात हेगेकडे सोपवले
गेले. हेगे राजाच्या जनानखान्याचा प्रमुख होता. 9 हेगेला एस्तेर
आवडली. ितच्यावर त्याची मजीर् बसली. त्यामुळे त्याने ितला ताबडतोब
सौंदयोर्पचार आिण खास आहार िदला. राजवाड्यातील सात दासींची
हेगेने िनवड केली आिण एस्तेरच्या िदमतीला त्यांना नेमले. एस्तेरला
आिण त्या सात दासींना त्याने अतंःपुरातील सगळ्यात चांगल्या जागी
हलवले. 10 आपण यहुदी आहोत हे एस्तेरने कुणालाही सांिगतले
नव्हते. मदर्खयने बजावल्यामुळे ितने आपल्या कुटंुबाची पाश्वर्भूमी
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कोणालाही सांिगतली नव्हती. 11 एस्तेरची खबरबात जाणून घेण्यासाठी
मदर्खय रोज अतंःपुराच्या अवतीभवती फेऱ्या घाली.

12 राजा अहश्वेरोशकडे जाण्याची पाळी येण्यापूवीर् प्रत्येक मुलीला
पुढील सोपस्कारातून जावे लागे. ितला बारा मिहने सौदयोर्पचार घ्यावे
लागत. त्यापकैी सहा मिहने गधंरसाच्या तेलाचे व सहा मिहने संुगधी
द्रव्ये आिण प्रसाधने यांचे उपचार होत. 13 आिण राजाकडे जायच्या
वेळी अशी पध्दत होती: अतंःपुरातील जी गोष्ट हवी ती ितला िमळत
असे. 14 संध्याकाळी ती राजाकडे जाई. सकाळी ती दसुऱ्या अतंःपूरात
परत येत असे. ितथे शाशगज नांवाच्या खोजाकडे ितला हवाली केले
जाई. शाशगज हा राजाच्या उपपत्न्यांची देखरखे करणारा खोजा होता.
राजाला जी मुलगी पसंत पडेल ितला तो नांव घेऊन बोलवे. एरवी या
मुली पुन्हा राजाकडे जात नसत.

15 एस्तेरची राजाकडे जायची पाळी आली तेव्हा ितने काहीही मागून
घेतले नाही. राजाच्या अतंःपुराचा प्रमुख खोजा हेगे याने जे सुचवले ते
पाळण्याची ितची इच्छा होती. (मदर्खयचा काका अबीहइल याची ती
मुलगी. मदर्खयने ितला आपली मुलगी मानली होती) ज्या कोणी
एस्तेरला पाहीली त्यांना ती आवडली. 16 तेव्हा अहश्वेरोश राजाच्या
महालात एस्तेरची रवानगी झाली. तो राजाच्या कारिकदीर्च्या सातव्या
वषार्तला दहावा म्हणजे तेबेथ मिहना होता.

17 इतर सवर् मुलींपेक्षा राजाला एस्तेर आवडली. ितच्यावर त्याचा
लोभ जडला. इतर सवर् कुमारींहून त्याला ती पसंत पडली. तेव्हा राजा
अहश्वेरोशने एस्तेरच्या मस्तकावर राजमुकुट चढवून वश्तीच्या जागी
ितला राणी केले. 18 आपले सवर् प्रमुख अिधकारी सेवक यांना त्याने
एस्तेरसाठी मोठी मेजवानी िदली. सवर् प्रांतांमध्ये त्याने सुट्टी जाहीर
केली. आपल्या उदारत्वामुळे त्याने लोकांना बक्षीसे िदली.

मदमदर्र्खयलाखयला कटाचाकटाचा सुगावासुगावा लागतोलागतो

19 सवर् मुली दसुऱ्यांदा एकत्र जमल्या तेव्हा मदर्खय राजद्वारी बसला
होता. 20 एस्तेरने आपण यहुदी असल्याचे अजूनही गुिपत ठेवले होते.
आपली कौंटुिबक पाश्वर्भूमी ितने कोणाला कळू िदली नव्हती. मदर्खयनेच
ितला तसे बजावले होते. तो ितचा सांभाळ करत असताना ती त्याचे
ऐकत असे तशीच ती अजूनही त्याच्या आजे्ञत होती.

21 मदर्खय राजद्वारी बसलेला असताना, िबग्थान व तेरशे प्रवेशद्वारा
वरील राजाचे पहारकेरी, राजावरील रागाने, राजा अहश्वेरोशला मारून
टाकण्याचा कट करु लागले. 22 पण मदर्खयाला त्यांचा बेत
कळल्यामुळे त्याने राणी एस्तेरला खबर िदली. राणी एस्तेरने मदर्खयला
या कटाचा सुगावा लागला असे राजाला सांिगतले. 23 मग या बातमीचा
तपास करण्यात आला. मदर्खयची खबर खरी असल्याचे आढळून आले.
ज्या पहारकेऱ्यांनी राजाच्या खनुाचा कट केला होता त्यांना फाशी
देण्यात आली. या सवर् गोष्टी राजासमक्ष राजांच्या इितहासग्रंथात नोंदवून
ठेवण्यात आल्या.

हामानचाहामानचा यहयहुुदींच्यादींच्या ससंहंाराचाहाराचा बबेेतत

या सवर् घडामोडी झाल्यानतंर राजाने अगागी हामानाचा गौरव
केला. अगागी हामान हा हम्मदाथा याचा मुलगा. राजाने
हामानला बढती देऊन इतर सवर् अिधकाऱ्यांपेक्षा मानाची

जागा त्याला िदली. 2 राजाच्या आजे्ञनुसार राजद्वारावरील राजावे सवर्
सेवक हामानपुढे नतमस्तक होऊन त्याला मान देऊ लागले. पण
मदर्खयने त्याच्यापुढे मान तुकवण्याचे िंकवा त्याला मान द्यायचे
नाकारले. 3 तेव्हा प्रवेशद्वारावरील राजाच्या इतर सेवकांनी मदर्खयला
िवचारले, “हामानला मुजरा करायची राजाची आज्ञा तू का पाळत
नाहीस?”

4 राजाचे सेवक मदर्खयला रोज हेच िवचारू लागले तरी हामानला
मुजरा करायची राजाज्ञा मदर्खयने पाळली नाहीच. तेव्हा या सेवकांनी
हामानला हे सांिगतले. हामान आता मदर्खयच्या बाबतीत काय करतो ते
त्यांना पाहायचे होते. आपण यहुदी असल्याचे मदर्खयने या सेवकांना
सांिगतले होते. 5 मदर्खय आपल्याला मुजरा करत नाही िंकवा आपली
मान तुकवत नाही हे हामानने पािहले तेव्हा तो संतापला 6 मदर्खय
यहूदी आहे हे हामानला कळले होते. पण फक्त मदर्खयला िजवे मारून

त्याचे समाधान होणार नव्हते. मदर्खयसारख्या सवार्ंना, अहश्वेरोशच्या
राज्यातल्या सवर्च्या सवर् यहुदींना कसे मारता येईल याचा िवचार तो
करु लागला.

7 राजा अहश्वेरोशच्या कारिकदीर्च्या बाराव्या वषार्तल्या नीसान या
पिहल्या मिहन्यात हामानने िवशेष िदवस आिण मिहना िनवडण्यासाठी
िचठ्ठ्या टाकल्या. त्यानुसार अदार हा बारावा मिहना िनवडला. (त्या
काळात अशा िचठ्ठ्यांना “पूर” म्हणत.) 8 मग हामान राजा
अहश्वेरोशकडे येऊन म्हणाला, “राजा अहश्वेरोश, तुझ्या साम्राज्यात सवर्
प्रांतांमध्ये िविशष्ट गटाचे लोक िवखरुलेले आहेत. इतर लोकांपेक्षा ते
स्वतःला वेगळे ठेवतात. इतरांपेक्षा त्यांचे रीितिरवाज वेगळे आहेत.
िशवाय ते राजाचे कायदे पाळत नाहीत. अशा लोकांना तुझ्या राज्यात
राहू देणे िहताचे नाही.

9 “राजाची मजीर् असल्यास एक सूचना करतो: या लोकांचा संहार
करण्याची आज्ञा द्यावी. 10,000 रौप्यमुद्रा मी राजाच्या खिजन्यात जमा
करीन या पशैाचा िविनयोग ही गोष्ट अमंलात आणणाऱ्या लोकांना
मोबदला देण्यासाठी करता येईल.”

10 तेव्हा राजाने आपली राजमुद्रा बोटातून काढून हामानाला िदली.
अगागी हामान हम्मदाथा याचा मुलगा होता. तो यहुद्यांचा शत्रू होता. 11

राजा मग हामानला म्हणाला, “हे धन ठेव. त्या लोकांना तुला काय
द्यायचे ते दे.”

12 त्यानतंर पिहल्या मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी राजाच्या लेखकांना
बोलावले गेले. त्यांनी हामानच्या आज्ञा प्रत्येक प्रांताच्या भाषेत िलहून
काढल्या. प्रत्येक लोकसमूहाच्या भाषेत त्यांनी त्या िलिहल्या. राजाचे
कारभारी, वेगवेगळया प्रांतांचे अिधकारी, आिण वेगवेगळया लोकसमूहांचे
नेते यांनाही त्यांनी िलिहले. राजा अहश्वेरोशच्या नावाने त्यांनी ते िलिहले
आिण राजमुद्रा उठवून ते आदेश त्यांनी मुद्रांिकत केले.

13 जासूदांनी ही पत्रे राजाच्या सवर् प्रांतात नेऊन िदली. सवर् यहुद्यांचा
नाश करावा, त्यांना ठार करावे, त्यांचा समूळ उच्छेद करावा असा
राजाचा आदेश होता. तरुण व वृध्द माणसे, बायका मुले सगळ्यांचा
त्यात समावेश होता. एकाच िदवशी सवर् यहुद्यांना ठार करावे असे त्या
आदेशात म्हटले होते. तो िदवस म्हणजे अदार मिहन्याचा, बाराव्या
मिहन्याचा तेरावा िदवस. यहुद्यांची सवर् मालमत्ता काढून घ्यावी असाही
आदेश होता.

14 हा आदेश असलेल्या पत्राची प्रत कायदा म्हणून द्यायची होती.
प्रत्येक प्रांतात हा कायदा लागू होणार होता आिण राज्यातल्या सवर्
लोकांना तो कळवण्यात येणार होता, जेणेकरून त्या िदवशी ते लोक
तयार रािहले असते. 15 राजाच्या हुकूमानुसार सवर् जासूद तातडीने
िनघाले. शूशन राजावाड्यातून हा हुकूम िनघाला. राजा आिण हामान
पेयपान करायला बसले पण शूशन नगर मात्र िंचत्ताक्रांत झाले.

मदमदर्र्खयखय मध्यस्थीसाठीमध्यस्थीसाठी एस्तएस्तेेरलारला राजीराजी करतोकरतो

जे काही झाले ते मदर्खयच्या कानावर आले. यहुद्यांिवरुध्द
राजाने काढलेला हुकूम त्याला समजला तेव्हा त्याने आपली
वस्त्रे फाडली. शोकाची वस्त्रे पिरधान करून डोक्याला राख

फासून तो नगरातून मोठयाने आक्रोश करत आिण रडत िनघाला. 2 पण
तो फक्त राजाच्या प्रवेश द्वारापयर्ंतच पोचू शकला. शोकाची वस्त्रे
घातलेल्या कोणालाही ितथून आत जाण्यास मनाई होती. 3 राजाचा
हुकूम ज्या प्रांतात पोचला ितथे ितथे यहुद्यांमध्ये शोककळा पसरली
आिण ते आक्रोश करु लागले. उपवास करून आिण मोठयाने ते आकांत
करु लागले. डोक्यात राख घालून आिण शोकवस्त्रे घालून बहुतेक यहुदी
राखेत पडून रािहले.

4 एस्तेरच्या दासी आिण खोजे ितच्याकडे आले आिण त्यांनी ितला
मदर्खयिवषयी सांिगतले. तेव्हा राणी एस्तेर अितशय द:ुखी आिण नाराज
झाली. शोकाच्या वस्त्रांऐवजी घालायला ितने मदर्खयकडे चांगली वस्त्रे
पाठवली. पण तो ती घेईना. 5 एस्तेरने मग हथाकला बोलावले. हथाक
हा ितच्या सेवेसाठी िनवडलेला राजाच्या खोजांपकैी एक जण होता.
मदर्खय एवढा कशाने त्रस्त झाला आहे हे शोधून काढायची एस्तेरने
त्याला आज्ञा िदली. 6 राजद्वारासमोरच्या नगरातल्या मोकळया जागेत
मदर्खय होता ितथे हथाक गेला. 7 मदर्खयने मग हथाकला त्याच्या

एस्तेर 2:11 317 एस्तेर 4:7



5

6

बाबतीत जे जे झाले ते सवर् सांिगतले. यहुद्यांचा वध करण्याबद्दल
राजाच्या खिजन्यात नेमकी िकती रक्कम जमा करायचे हामानने वचन
िदले आहे ते ही त्याने हथाकला सांिगतले. 8 यहूद्यांच्या वधाच्या
राजाजे्ञची प्रतही मदर्खयने हथाकला िदली. हा हुकूम शूशन नगरात सवर्त्र
िदला गेला होता. हथाकने एस्तेरला तो हुकूम दाखवून सवर् काही ितला
सांगावे अशी त्याची इच्छा होती. एस्तेरने राजाकडे जाऊन मदर्खय
आिण ितचे लोक यांच्यासाठी दयेची याचना व मदत करण्यास हथाकने
ितला प्रवृत्त करावे असेही त्याने सांिगतले.

9 हथाकने एस्तेरकडे येऊन ितला, मदर्खय म्हणाला ते सगळे
सांिगतले.

10 मग मदर्खयसाठी एस्तेरने हथाकजवळ िनरोप िदला: 11 “मदर्खय,
राजाचे सवर् अिधकारी आिण राजाच्या प्रदेशातील सवर् लोक हे जाणून
आहेत की न बोलावता जो राजाकडे जाईल त्या व्यक्तीसाठी मग तो पुरुष
असो की स्त्री राजाचा एकच कायदा आहे तो म्हणजे मृत्यदुडं. मात्र
राजाने आपला सुवणर् राजदडं त्या व्यक्तीपुढे केल्यास हा कायदा
अमंलात आणला जात नाही. राजाच्या तेवढ्या कृतीने त्या माणसाला
जीवदान िमळते. आिण मला तर राजाकडून गेल्या तीस िदवसात
बोलावणे आलेले नाही.”

12 मग एस्तेरचा हा िनरोप मदर्खयला िमळाला. मदर्खयला ितचा
िनरोप िमळाल्यावर त्याने आपले उत्तर पाठवले. “राजमहालात राहतेस
म्हणून तू यातून सुटशील असे समजू नकोस. 14 तू आत्ता गप्प बसलीस
तर यहुद्यांना दसुऱ्या िठकाणाहून मदत आिण स्वाततं्र्य िमळेल. पण तू
आिण तुझे िपतृकुळ यांचा मात्र नाश होईल. आिण कोणी सांगावे, या
अशा काळासाठीच कदािचत तुझी राणी म्हणून िनवड झाली असेल.”

15 तेव्हा एस्तेरने मदर्खयला हे उत्तर पाठवले: “मदर्खय, शूशन मधील
सवर् यहुद्यांना एकत्र घेऊन ये आिण माझ्यासाठी सवर्जण उपास करा.
तीन िदवस आिण तीन रात्र काहीही खाऊ िपऊ नका. मी
तुमच्यासारखाच उपास करीन, तसेच माझ्या दासीदेखील करतील.
आपल्या उपवासानतंर मी राजाकडे जाईन. राजाने मला बोलावलेले
नसताना त्याच्याकडे जाणे िनयमािवरुध्द आहे हे मला माहीत आहे. पण
तरी मी जाईन. मग मी मेले तर मेले.”

17 तेव्हा मदर्खय िनघून गेला. एस्तेरने त्याला जे करायला सांिगतले
तसे त्याने केले.

एस्तएस्तेेरर राजाशीराजाशी बोलतबोलतेे

ितसऱ्या िदवशी एस्तेरने आपली राजवस्त्रे पिरधान केली आिण
ती राजमहालाच्या आतल्या भागात जाऊन उभी रािहली. ती
उभी होती तो राजमिंदरासमोरचा भाग होता. राजमिंदरात

राजा िंसहासनावर बसला होता आिण त्याचे तोंड लोक येत त्या
िदशेलाच होते. 2 त्यामुळे राजाने एस्तेर राणी चौकात उभी रािहलेली
पािहली. ितला पाहून तो खषु झाला. आपल्या हातातला सोन्याचा
राजदडं त्याने ितच्या िदशेने पुढे केला. तेव्हा राणी आत िशरली आिण
राजाजवळ गेली. सुवणर्राजदडंाच्या दसुऱ्या टोकाला ितने स्पशर् केला.

3 मग राजाने ितला िवचारले, “राणी एस्तेर तुला कसली काळजी
लागली आहे? तुला काय िवचारायचे आहे? तुला तू मागशील ते मी देईन,
अगदी अधेर् राज्यदेखील देईन.”

4 एस्तेर म्हणाली, “तुमच्यासाठी आिण हामानसाठी मी भोजन तयार
केले आहे. तुम्ही आिण हामान या भोजनाला आज यावे”

5 तेव्हा राजा म्हणाला, “हामानला ताबडतोब घेऊन या म्हणजे
आम्हाला एस्तेरच्या म्हणण्याप्रमाणे जाता येईल.”
राजा आिण हामान मग एस्तेरने आखलेल्या भोजन समारभंाला गेले.

6 ते द्राक्षारस घेत असताना पुन्हा राजाने एस्तरलेा िवचारले, “आता
सांग एस्तेर तुला काय हवे आहे? हवे ते माग. मी ते तुला देईन. बोल तर
काय पािहजे? तुला काय हवे ते देईन, अगदी अधेर् राज्यसुध्दा देईन.”

7 एस्तेर म्हणाली, “मला मागायचे ते असे: 8 राजाची माझ्यावर
कृपादृष्टी असेल आिण मी मागेन ते द्यायला राजा खशुीने तयार असेल
तर राजा आिण हामान यांनी उद्याही यावे. उद्या मी राजासाठी आिण
हामानसाठी आणखी एक मेजवानी देईन. मला खरोखर काय हवे ते मी
उद्या सांगीन.”

हामानचाहामानचा मदमदर्र्खयवरखयवर रागराग
9 हामान त्यािदवशी अितशय आनदंात आिण चांगल्या मनःिस्थतीत

राजमहालातून िनघाला. पण मदर्खयला राजद्वाराशी पाहाताच त्याला
मदर्खयचा आितशय संताप आला. हामान ितथून िनघाला तेव्हा
मदर्खयने त्याला मान न िदल्यामुळे हामान रागाने वेडािपसा झाला.
मदर्खय हामानला घाबरत नव्हता आिण त्याचाच हामानला राग आला.
10 पण आपल्या रागाला आवर घालून हामान घरी आला. मग आपले
िमत्र आिण बायको जेरशे यांना त्याने बोलावले. 11 आपल्या ऐश्वयार्ची
बढाई मारायला त्याने सुरुवात केली. आपली पुत्रसंतती, राजाने केलेले
आपले अनेक प्रकारचे सन्मान, राजाने आपल्याला िदलेले सवार्च्च
अिधकाराचे स्थान या सगळ्यांची तो बढाई मारु लागला. 12 हामान पुढे
म्हणाला, “एवढेच नाहीतर राणी एस्तेरने आज िदलेल्या मेजवानीला
राजाबरोबर फक्त मलाच काय ते ितने बोलावले. पुन्हा उद्याही राणीने
मला राजाबरोबर बोलावले आहे. 13 पण या सगळ्या गोष्टींचा मला
तेवढा आनदं होत नाही. तो यहुदी मदर्खय जोपयर्ंत राजद्वाराशी बसलेला
आहे तोपयर्ंत मला खराखरुा आनदं िमळणार नाही.”

14 मग हामानची पत्नी जेरशे आिण त्याचे सगळे िमत्र यांनी एक
सूचना मांडली ते म्हणाले, “त्याला फाशी देण्यासाठी एक स्तभं
उभारायला सांग तो 75 फूट उंच असू दे. मग सकाळी राजाला त्यावर
मदर्खयला फाशी द्यायला सांग. त्यानतंर राजाबरोबर खशुाल मेजवानीला
जा म्हणजे तुला आनदं होईल.”
हामानला ती सूचना आवडली म्हणून त्याने फाशीचा स्तभं उभारायची

आज्ञा केली.

मदमदर्र्खयचाखयचा सन्मानसन्मान

त्याच िदवशी रात्री राजाला झोप येईना. म्हणून त्याने एका
सेवकाला कालवृत्तांत आणायला सांगून वाचून दाखवायला
सांिगतला. (एखाद्या राजाच्या कारिकदीर्तील सगळ्या

घडामोडी या राजांच्या इितहासग्रंथात नोंदवलेल्या असतात.) 2

सेवकाने तो वृत्तांत राजाला वाचून दाखवला. राजा अहश्वेरोशला ठार
करण्याच्या कटाबद्दलचा मजकूर त्याने वाचला. राजद्वारावर पहारा
करणाऱ्या िबग्थान आिण तेरशे या राजाच्या दोन सेवकांनी राजाचा वध
करायचा कट रचला होता पण मदर्खयला या कटाचा सुगावा लागला
आिण त्याने ही बातमी एकाला िदली. त्याची ती हकीकत होती.

3 त्यावर राजाने िवचारले, “त्याबद्दल मदर्खयचा सन्मान कसा केला
गेला? त्याला काय इनाम िदले?”
तेव्हा सेवक राजाला म्हणाले, “मदर्खयसाठी काहीच केले गेले नाही”
4 हामान तेव्हा नुकताच राजमहालाबाहेरच्या आवारात िशरत होता.

आपण उभारायला सांिगतलेल्या वधस्तभंावर मदर्खयला फाशी द्यायला
त्याला राजाला सांगायचे होते. राजाला त्याची चाहूल लागली. राजा
म्हणाला, “आत्ता चौकात कोण आले?” 5 राजाचे सेवक म्हणाले,
“हामान चौकात थांबला आहे”
तेव्हा राजा म्हणाला, “त्याला आत घेऊन या”
6 हामान आत आला तेव्हा राजाने त्याला िवचारले, “हामान, राजाला

एखाद्याचा सन्मान करायचा असेल तर त्याच्यासाठी काय करावे?”
हामानने मनातल्या मानात िवचार केला, “राजाला सन्मान करावासा

वाटेल असा माझ्याखेरीज दसुरा कोण असणार? माझेच गौरव
करण्याबद्दल राजा बोलत आहे हे नक्की.”

7 तेव्हा हामान राजाला म्हणाला, “राजाला ज्याचा सन्मान करायचा
आहे त्याच्यासाठी हे करावे, 8 राजाने स्वतः पिरधान केलेले राजवस्त्र
नोकरांमाफर् त आणावे. राजा ज्या घोड्यावर बसतो तो घोडाही आणावा.
राजाच्या मस्तकी ठेवतात तो राजमुगुट आणावा. 9 मग राजाच्या
एखाद्या महत्वाच्या अिधकाऱ्याच्या हाती राजवस्त्र आिण घोडा या गोष्टी
सोपवाव्यात. राजाला ज्याचा सन्मान करायचा आहे त्याच्या अगंावर या
अिधकाऱ्याने ती वस्त्रे घालावीत आिण त्याला घोड्यावर बसवून
नगरातील रस्त्यांवर िफरवावे. या अिधकाऱ्याने त्या व्यक्तीला पुढे घेऊन
नेताना घोिषत करावे की ‘राजाला ज्याचा सन्मान करायचा असतो
त्याच्यासाठी असे केले जाते.’”

एस्तेर 4:8 318 एस्तेर 6:9
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10 “मग जा पटकन” राजा हामानला म्हणाला. “वस्त्र आिण घोडा
घेऊन ये आिण तू सुचवलेस त्याप्रमाणे सगळे यहुदी मदर्खय साठी कर.
मदर्खय राजद्वाराजवळच बसलेला आहे. तुझ्या सुचनेप्रमाणे सवर् काही
कर.”

11 तेव्हा हामानने वस्त्र आिण घोडा आणाला. मदर्खयला ते वस्त्र
घालून त्याला घोड्यावर पुढे बसवून नगरातील रस्त्यांवर िफरवले.
मदर्खय पुढे चालून त्याने ललकारी िदली, “राजा एखाद्याच्या सन्मानाथर्
असे करतो.”

12 एवढे झाल्यावर मदर्खय राजद्वाराशी परतला. पण हामान
घाईघाईने घरी परतला. शरिंमदेपणाने खाजील होऊन त्याने आपले
तोंड झाकून घेतले. 13 आपली बायको जेरशे आिण आपले सगळे िमत्र
यांना त्याने जे जे झाले ते सगळे सांिगतले, हामानची बायको आिण
त्याला सल्ला देणार ेिमत्र त्याला म्हणाले, “मदर्खय यहुदी असेल तर तुझी
जीत होणे शक्य नाही. तुझ्या अधःपाताला सुरुवात झाली आहे. तुझा
िवनाश होईल हे नक्की.”

14 हे सगळे हामानशी बोलत असतानाच राजाचे खोजे हामानच्या
घराकडे आले. एस्तेरने आयोिजत केलेल्या मेजवानीला िनघायची त्यांनी
त्याला घाई केली.

हामानलाहामानला फाशीफाशी

तेव्हा राजा आिण हामान राणी एस्तेरकडे भोजनाला गेले. 2

मेजवानीच्या या दसुऱ्या िदवशी ते द्राक्षारस घेत असताना
राजाने पुन्हा एस्तेरला िवचारले, “राणी एस्तेर, तुला काय हवे

आहे? काहीही माग. ते तुला िमळेल. काय हवे तुला? तुला मी काहीही
देईन. अगदी अधेर् राज्य देखील.”

3 तेव्हा राणी म्हणाली, “राजा, तुला मी आवडत असेन आिण तुझी
मजीर् असेल तर कृपा करून मला जगू दे. माझ्या लोकांनाही जगू दे.
एवढेच माझे मागणे आहे. 4 कारण, पुरते नेस्तनाबूत होण्यासाठी, मारले
जाण्यासाठी मी आिण माझे लोक िवकले गेलो आहोत. आमची नुसती
गुलाम म्हणून िवक्री झाली असती तरी मी गप्प रािहले असते. कारण
राजाला तसदी देण्याइतकी ती समस्या गभंीर ठरली नसती.”

5 तेव्हा राजा अहश्वेरोशने राणी एस्तेरला िवचारले, “असे तुमच्या
बाबतीत कोणी केले? तुझ्या लोकांच्या बाबतीत असे करण्याचे धाडस
करणारा कोण तो माणूस?”

6 एस्तेर म्हणाली, “तो आपल्या समोरच आहे. हाच तो दषु्ट हामान
आमचा शत्रू.”
तेव्हा राजा आिण राणीसमोर हामान भयभीत झाला. 7 राजाला

अितशय संताप आला. द्राक्षारस तसाच टाकून तो उठला आिण बाहेर
राजबागेत गेला. पण हामान आपले प्राण वाचवण्याची याचना करत आत
राणी एस्तेरजवळच थांबला. राजाने आपला वध करायचे ठरवले आहे
याची कल्पना असल्यामुळे तो आपल्या प्राणांची भीक मागू लागला. 8

बागेतून राजा मेजवानीच्या दालनात येत असतानाच, ज्या आसनावर
एस्तेर बसली होती त्यावर हामानला पडताना राजाने पािहले. तेव्हा
संतापून राजा म्हणाला, “मी घरात असतानाच राणीवर जबरदस्ती
करणार आहेस की काय?”
राजा असे म्हणाल्याबरोबर सेवक आत आले आिण त्यांनी हामानचे

तोंड झाकले. 9 हबोर्ना नावाचा राजाचा खोजा म्हणाला, “हामानच्या
घराजवळ पचंाहत्तर फूट उंचीचा वधस्तभं उभारला आहे. मदर्खयला
फाशी द्यायला त्याने तो उभारला होता. तुम्हाला ठार करायचा कट
उघडकीला आणून ज्याने तुम्हाला मदत केली तोच हा मदर्खय.”
राजा म्हणाला, “हामानला त्या स्तभंावरच फाशी द्या.”
10 तेव्हा मदर्खयसाठी उभारलेल्या स्तभंावर हामानला फाशी देण्यात

आली. राजाचा क्रोध शमला.

यहयहुुदींच्यादींच्या मदतीसाठीमदतीसाठी राजाचाराजाचा आदआदेेशश

यहूद्यांचा शत्रू असलेल्या हामानच्या मालकीची सवर् मालमत्ता
त्याच राजा अहश्वेरोशने राणी एस्तेरला िदली. मदर्खयशी
असलेले नाते एस्तेरने राजाला सांिगतले. त्यानतंर मदर्खय

राजाकडे आला. 2 राजाला आपली मुद्रा हामानकडून परत िमळाली

होती. ती आपल्या बोटातून काढून राजाने मदर्खयला िदली. मग एस्तेरने
मदर्खयला हामानच्या मालमत्तेचा प्रमुख नेमले.

3 एस्तेर मग राजाशी पुन्हा बोलली. त्याच्या पायाशी स्वतःला झोकून
देऊन ती रडू लागली. आगागी हामानने आखलेली दषु्ट योजना राजाने
रद्द करावी म्हणून त्याची िवनवणी करु लागली. यहुद्यांना अपाय
करण्याचा बेत हामानने आखला होता.

4 मग राजाने आपला सोन्याचा राजदडं एस्तेरपुढे केला. एस्तेर
उठली आिण राजापुढे उभी रािहली. 5 मग ती म्हणाली, “राजा, तुला मी
आवडत असेन आिण तुझ्या मनास येत असेल तर कृपया माझ्यासाठी
एवढे कर. तुला ही कल्पना चांगली वाटत असेल तर कृपया तू असे कर.
तुझी माझ्यावर मजीर् असल्यास हामानने पाठवलेला आदेश रद्द करणारा
आदेश िलही. राजाच्या अमंलाखाली असलेल्या सवर् प्रांतांतील
यहुद्यांच्या संहाराचा कट अगागी हामानने केला होता. आिण तो अमंलात
आणण्यासाठी त्याने तशा आज्ञा पाठवल्या होत्या. 6 माझ्या लोकांवर
ही भयकंर आपत्ती आलेली मला पाहवणार नाही. माझ्या लोकांची हत्या
माझ्याने पाहवणार नाही.”

7 राजा अहश्वेरोशने राणी एस्तेर आिण मदर्खय यांना उत्तर िदले.
राजा त्यांना म्हणाला, “हामान यहुद्यांिवरुध्द होता म्हणून त्याची
मालमत्ता मी एस्तेरला िदली. आिण माझ्या िशपायांनी त्याला
वधस्तभंावर फाशी िदले आहे. 8 आता राजाच्या अिधकारात दसुरा
आदेश िलहा. तुम्हाला सवार्त उत्तम वाटेल अशा पध्दतीने यहुद्यांना
साहाय्यकारी होईल असा तो असू द्या. मग राजाच्या िवशेष मुद्रेने त्या
हुकामावर िशक्का उठवा. राजाच्या अिधकारात िलिहलेले आिण राजमुद्रेने
मुिद्रत केलेले राज्यकारभार िवषयक पत्र कोणालाही रद्द करता येत
नाही.”

9 राजाच्या लेखकांना ताबडतोब बोलवण्यात आले. ितसऱ्या म्हणजे
िशवान मिहन्याच्या तेिवसाव्या िदवशी हे झाले. सवर् यहुदी आिण
िंहन्दसू्तानपासून कूशपयर्ंतच्या एकशेसत्तावीस प्रांतांमधील अिधपती,
अिधकारी आिण सरदार यांना उद्देशून मदर्खयने िदलेले सवर् आदेश त्या
लेखकांनी िलहून काढले. प्रत्येक प्रांताच्या भाषेत ते िलिहण्यात आले.
प्रत्येक भािषक गटाच्या भाषेत त्यांचा अनुवाद करण्यात आला.
यहुद्यांच्या भाषेत आिण त्यांच्या िलपीत ते आदेश िलिहले गेले. 10

मदर्खयने राजा अहश्वेरोशच्या नावाने आदेश काढले. मग ते राजाच्या
मुद्रेने मुद्रांिकत केले. आिण जासूदांकरवी घोड्यावरुन पाठवले. खास
राजासाठी जोपासलेल्या वेगवान घोड्यांवरुन हे जासूद गेले.

11 त्या पत्रांमधील राजाचे आदेश असे होते: प्रत्येक नगरातील
यहुद्यांना स्वसंरक्षणासाठी एकत्र जमण्याचा अिधकार आहे. कोणत्याही
प्रांतातील कोणतेही सनै्य त्यांच्यावर आिण त्यांच्या बायकामुलांवर
चालून आले तर त्या सनै्याला ठार करण्याचा, त्याला पुरते नेस्तनाबूत
करण्याचा हक्क त्यांना आहे. आपल्या शत्रूची मालमत्ता ताब्यात घ्यायचा,
ितची नासधूस करायचा यहुद्यांना अिधकार आहे.

12 अदारच्या म्हणजे बाराव्या मिहन्यातल्या तेराव्या िदवशी यहुद्यांवर
कारवाई करायची असे ठरले होते. त्यामुळे यहुद्यांना राजा अहश्वेरोशच्या
सवर् प्रांतांत असा प्रितकार करायची मुभा होती. 13 राजाच्या
आज्ञापत्राची प्रत पाठवायची होती. हे आज्ञापत्र म्हणजे कायदाच होता.
प्रत्येक प्रांतात तो कायदा लागू होता. राजाच्या साम्राज्यातील सवर्
प्रदेशांमध्ये तो जाहीर केला गेला. यहूद्यांनी या िविशष्ट िदवशी तयार
राहावे, त्यांना शत्रूला शह देता यावा म्हणून हा आदेश पाठवला गेला. 14

राजाच्या घोड्यांवर स्वार होऊन जासूद तातडीने िनघाले. राजानेच
त्यांना वेळ न गमावता जायला लावले. हाच आदेश शूशन राजधानीतही
िदला गेला.

15 मदर्खय राजाकडून िनघाला. त्याने राजाकडचा िवशेष पोषाख
घातला होता. त्याचे कपडे िनळया आिण पांढऱ्या रगंाचे होते. मोठा
सोन्याचा मुकुट त्याने घातला होता. तलम सणाचा जांभळा झगा त्याने
वर चढवला होता. शूशनमध्ये आनदंोत्सव साजरा करण्यात आला.
लोक अितशय आनदंात होते. 16 यहूद्यांच्या दृष्टीने ती पवर्णी होती.
त्यामुळे त्यािदवशी जल्लोषाचे वातावरण होते.

17 ज्या ज्या प्रांतात आिण नगरात राजाची आज्ञा पोचे ितथे ितथे
यहुद्यांमध्ये आनदं आिण उल्हास पसर.े त्यांनी भोजनसमारभं केले.

एस्तेर 6:10 319 एस्तेर 8:17
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इतरांमधले बरचे लोकही यहूदी बनले. कारण त्यांना यहूद्यांची भीती वाटू
लागली.

यहयहूूद्यांचाद्यांचा िवजयिवजय

बाराव्या (अदार) मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी लोकांना
राजाच्या आजे्ञचे पालन करायचे होते. यहुद्यांच्या शत्रूंनी
त्यािदवशी यहुद्यांचा पाडाव करण्याचे योजले होते. पण आता

पिरिस्थती बदलली होती. जे यहुद्यांचा द्वेष करत होते त्या शत्रूंपेक्षा यहुदी
आता वरचढ झाले होते. 2 आपल्याला नेस्तनाबूत करु पाहणाऱ्या
लोकांचा जोरदार प्रितकार करता यावा म्हणून राजा अहश्वेरोशच्या
राज्यातील सवर् िठकाणचे यहुदी एकत्र आले. त्यामुळे त्यांच्यािवरुध्द
जायची कोणामध्येच ताकद नव्हती. यहुद्यांना ते लोक घारबले. 3

िशवाय, सवर् प्रांतामधले अिधकारी, अिधपती, सरदार, आिण राजाचे
कारभारी यांनी यहुद्यांना साहाय्य केले. कारण ते सगळे मदर्खयला
घाबरत होते. 4 मदर्खय राजवाड्यातील अितमहत्वाची व्यक्ती झाला
होता. त्याचे नांव राज्यातील सवार्पयर्ंत पोचले होते आिण ते सगळे त्याचे
महत्व जाणून होते. मदर्खयचे सामथ्यर् उत्तरोत्तर वाढत गेले.

5 यहूद्यांनी आपल्या सवर् शत्रूंचा पाडाव केला. तलवार चालवून त्यांनी
शत्रूला ठार केले व शत्रूंचा िवध्वंस केला. आपला ितरस्कार करणाऱ्या
शत्रूचा त्यांनी मनःपूत समाचार घेतला. 6 शूशन या राजाधानीच्या
शहरात यहूद्यांनी पाचशेजणांचा वध करून धुव्वा उडवला. 7 िशवाय
त्यांनी पुढील लोकांना ठार केले. पशर्न्दाथा, दलफोन अस्पाथा, 8

पोराथा, अदल्या, अरीदाथा, 9 पमर्श्ता, अरीसई, अरीदय, वजैाथा, 10

हे हामानचे दहा पुत्र होते. हम्मदाथाचा मुलगा हामान यहुद्यांचा शत्रूं होता.
यहुद्यांनी या सवार्ना ठार केले खर ेपण त्यांची मालमत्ता लुटली नाही.

11 राजधानी शूशनमध्ये, त्या िदवशी िकती जण मारले गेले ते
राजाच्या कानावर आले. 12 तेव्हा राजा एस्तेर राणीला म्हणाला,
“हामानच्या दहा मुलांसकट यहुद्यांनी शूशनमध्ये 500 लोकांना मारले.
आता राज्याच्या इतर प्रांतांत काय व्हावे अशी तुझी इच्छा आहे? मला
सांग म्हणजे मी तसे करवून घेईन. माग म्हणजे मी तसे करीन.”

13 एस्तेर म्हणाली, “राजाची मजीर् असेल तर शूशनमध्ये यहुद्यांना
आजच्यासारखेच उद्या करु दे. हामानच्या दहा मुलांचे देहही स्तभंावर
टांगा.”

14 तेव्हा राजाने तशी आज्ञा िदली. शूशनमध्ये तोच कायदा दसुऱ्या
िदवशीही चालू रािहला. हामानच्या दहा मुलांना टांगले गेले. 15 अदार
मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी शूशनमधील यहुदी एकत्र जमले. त्यांनी
शूशनमधल्या 300 जणांना िजवे मारले पण त्यांच्या संपत्तीची लूट केली
नाही.

16 त्याच वेळी प्रांतांमधले यहुदीदेखील एकत्र जमले. आपल्या
संरक्षणासाठी आपले सामथ्यर् वाढावे म्हणून ते जमले. मग त्यांनी
आपल्या शत्रूचा काटा काढला. शत्रुपक्षांपकैी 75,000 जणांना त्यांनी
ठार केले पण त्यांच्या मालमत्तेमधले काही घेतले नाही. 17 अदार
मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी हे घडले चौदाव्या िदवशी यहुद्यांनी िवश्रांती
घेतली. तो िदवस त्यांनी आनदंोत्सवात घालवला.

पुरीमचापुरीमचा उत्सवउत्सव

18 शूशनमधील यहूदी अदार मिहन्याच्या तेराव्या आिण चौदाव्या
िदवशी एकत्र आले होते. मग पधंराव्या िदवशी त्यांनी आराम केला.
पधंरावा िदवस हा त्यांचा आनदंोत्सवाचा होता. 19 म्हणून गावोगावी
आिण खेडोपाडी राहणार ेयहुदी अदारच्या चतुदर्शीला पुरीम साजरा
करतात. त्यांचा सण चतुदर्शीला असतो. त्या िदवशी ते मेजवान्या देतात
आिण भेटवस्तंूची देवाणघेवाण करतात.

20 मदर्खयने जे जे झाले ते सगळे िलहून काढले. मग त्याने राजा
अहश्वेरोशच्या प्रांतातील जवळदरूच्या सवर् प्रांतातील यहुद्यांना पत्रे
पाठवली. 21 दरवषीर् अदार मिहन्याच्या चौदाव्या आिण पधंराव्या

िदवशी यहुद्यांना पुरीम साजरा करायला सांगायला त्याने ती पत्रे
िलिहली. 22 या िदवशी यहुद्यांनी आपल्या शत्रूचा काटा काढला म्हणून
या िदवशी आनदंोत्सव साजरा करावा. या मिहन्यात त्यांच्या शोकाचे
रुपांतर आनदंात झाले. म्हणून हा मिहनाही उत्सवासारखा साजरा
करावा. या मिहन्यात त्यांच्या आक्रोशाचे रुपांतर आनदंोत्सवाच्या
िदवसात झाले. मदर्खयाने सवर् यहुद्यांना पत्रे िलिहली. सणासुदीचे िदवस
म्हणून त्याने हे िदवस त्यांना साजर ेकरायला सांिगतले. या िदवशी
त्यांनी मेजवान्या द्याव्यात, भेटवस्तंूची देवाणघेवाण करावी आिण
गिरबांना भेटवस्तू द्याव्यात.

23 मदर्खयने त्यांना िलिहल्याप्रमाणे करायला यहूदी तयार झाले. हा
उत्सव पुढेही चालू ठेवायला त्यांनी मान्य केले.

24 हम्मदाथाचा मुलगा अगागी हामान सवर् यहुद्यांचा शत्रू होता. त्याने
यहुद्यांचा नायनाट करण्याचे कपटी कारस्थान रचले होते. यहुद्यांच्या
संहारासाठी त्यांने िचठ्ठी टाकून िदवस ठरवला होता. 25 हामानने असे
केले पण एस्तेर राजाशी बोलायला गेली. त्यामुळे त्याने नवीन आज्ञा
िदल्या त्या आज्ञांमुळे हामानचे कारस्थान फसले एवढेच नव्हे तर हामान
आिण त्याचे कुटंुब यांच्यावर त्यामुळे अिरष्ट कोसळले. त्यामुळे हामान
आिण त्याचे पुत्र यांना फाशीच्या स्तभंांवर टांगण्यात आले.

26 त्याकाळी िचठ्ठयांना “पुरीम” म्हणत, म्हणून या िदवसाला “पुरीम”
नाव पडले. मदर्खयने पत्र िलहून यहुद्यांना हा िदवस साजरा करायला
सांिगतले. त्यामुळे यहुद्यांनी दरवषीर् हे दोन िदवस सणासारखे साजरे
करायची प्रथा सुरु केली. आपल्यावर काय ओढवले होते त्याची
आठवण राहावी म्हणून त्यांनी तसे ठरवले. यहुदी आिण त्यांच्याबरोबरचे
लोक दरवषीर् हे दोन िदवस न चुकता साजर ेकरतात. 28 प्रत्येक िपढी
आिण प्रत्येक कुटंुब या िदवसांची आठवण ठेवते. सवर् प्रांतांमध्ये आिण
सवर् खेड्यापाड्यांमध्ये हा िदवस साजरा केला जातो. पुरीमचे हे िदवस
साजर ेकरण्याची प्रथा यहूदी कधीही सोडणार नाहीत. यहूद्यांचे वंशजही
हा सण नेहमी लक्षात ठेवतील.

29 मग अबीहईलची मुलगी राणी एस्तेर आिण यहुदी मदर्खय यांनी
पुरीमिवषयी एक फमार्न िलिहले. हे दसुर ेपत्र ही पूणर्पणे सत्य आहे हे
िसध्द करण्यासाठी त्यांनी ते फमार्न राजाच्या पूणर् अिधकारािनशी
काढले. 30 राजा अहश्वेरोशच्या राज्यातील 127 प्रांतांमधील समस्त
यहुद्यांना मदर्खयने पत्रे िलिहली. या सणाने शांतता िनमार्ण व्हावी आिण
लोकांमध्ये परस्पर िवश्वास असावा हा सणाचा उद्देश असल्याचे
मदर्खयने लोकांना सांिगतले. 31 पुरीम साजरा करायला लोकांना
सांगण्यासाठी मदर्खयने ही पत्रे िलिहली. आिण हा नवीन सण केव्हा
साजरा करायचा हे ही त्याने सांिगतले. यहुदी मदर्खय आिण राणी एस्तेर
यांनी यहुद्यांसाठी आदेश पाठवले होते. यहुद्यांमध्ये आिण त्यांच्या
वंशजामध्ये हा दोन िदवसांचा सण पक्का रुजावा म्हणून त्या दोघांनी ही
कृती केली. इतर सणांच्या िदवशी जसे ते उपवास करून आिण शोक
करून तो सण आठवणीने पाळतात तसा हा सण त्यांनी इथून पुढे
पाळावा. 32 पुरीमचे िनयम एस्तेरच्या पत्राने मुक्रर झाले. आिण या
गोष्टींची लेखी नोंद पुस्तकात झाली.

मदमदर्र्खयचाखयचा सन्मानसन्मान

राजा अहश्वेरोशने लोकांवर कर बसवले. राज्यातील तसेच
समुद्रिकनाऱ्याकडच्या दरुवरच्या नगरातील लोकांनाही कर
भरावे लागले. 2 आिण अहश्वेरोशने जे पराक्रम केले ते पारस

आिण मेदय राजांच्या इितहासाच्या पुस्तकात िलिहले आहेत. मदर्खयने
केलेल्या इतर गोष्टीही या इितहासग्रंथांमध्ये िलिहलेल्या आहेत. राजाने
मदर्खयला महत्पदावर नेले. 3 राजा अहश्वेरोशच्या खालोखाल यहुदी
मदर्खयचे स्थान होते. त्याचे यहुदी बांधव त्याला फार मान देत. कारण
लोकांच्या भल्यासाठी तो खूप मेहनत घेई. मदर्खयमुळे सवर् यहुद्यांना
शांतता लाभली.
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ईयोबईयोब

धािर्मकधािर्मक माणमाणूूसस ईयोबईयोब

ऊर देशात ईयोब नावाचा एक माणूस राहात होता. तो फार
चांगला व श्रध्दाळू माणूस होता. ईयोब देवाची भक्ती करीत
असे. ईयोब वाईट गोष्टीपासून दरू राहात असे. 2 ईयोबला

सात मुले आिण तीन मुली होत्या. 3 ईयोब जवळ 7,000 मेंढ्या,
3,000 उंट, 1,000 बलै आिण 500 गाढवी होत्या,तसेच खूप नोकरही
होते. पूवेर्कडच्या देशांतील तो सवार्त श्रीमतं माणूस होता.

4 ईयोबाची मुले आळीपाळीने आपापल्या घरांत भोजन समारभं
करीत असत आिण आपल्या बिहणींनाही बोलावीत असत. 5 मुलांच्या
भोजन समारभंानतंरच्या सकाळी ईयोब सवार्ंत आधी उठून प्रत्येक
मुलासाठी होमापर्णे करीत असे. तो म्हणे. “कदािचत् भोजन
समारभंाच्यावेळी माझ्या मुलांनी िनष्काळजीपणाने पाप केले असेल.”
आपली मुल ंदेवाची उपासना करायला योग्य व्हावीत म्हणून ईयोब असे
करीत असे.

6 नतंर एके िदवशी देवपुत्र (देवदतू) परमेश्वराला भेटायला आहे.
त्यांच्याबरोबर सतैानही होता. 7 परमेश्वराने सतैानाला िवचारले, “तू
कोठे होतास?”
सतैानाने उत्तर िदले, “मी पृथ्वीवर इकडे ितकडे िंहडत िफरत होतो.”
8 मग परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “तू माझा सेवक, ईयोबाला

पािहलेस का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कुणीही नाही. तो खरोखरच फार
चांगला साित्वक माणूस आहे. तो देवाची भक्ती करतो. तो वाईट
गोष्टींपासून दरू राहातो.”

9 सतैानाने उत्तर िदले, “होय, पण त्याच्याजवळ देवाची भक्ती
करण्यामागे सबळ कारण आहे. 10 तू नेहमी त्याचे, त्याच्या कुटंुबाचे व
त्याच्या मालमत्तेचे रक्षण करतोस. तो जे जे काही करतो त्यांत तू त्याला
यशस्वी करतोस. तू त्याला आशीवार्द िदला आहेस. तो इतका श्रीमतं
आहे की सवर् देशभर त्याचे पशुधन पसरलेले आहे. 11 पण जर तू
त्याच्या जवळ जे काही आहे त्या सगळ्यावर आघात केलास तर तो
तुझ्या तोंडावर तुझी िंनदा करील हे मी खात्रीपूवर्क सांगतो.”

12 नतंर परमेश्वर सतैानाला म्हणाला. “बर ंआहे, तू त्याच्याजवळ
असलेल्या वस्तंूचे काहीही करु शकतोस. पण तू त्याच्या अगंाला मात्र
हात लावायचा नाहीस.”
मग सतैान परमेश्वरापुढून िनघून गेला.

ईयोबईयोब सवसवर्र्काहीकाही गमावतोगमावतो

13 एक िदवस ईयोबाच्या सवार्ंत मोठ्या मुलाकडे त्याची इतर मुले व
मुली जेवत होते व द्राक्षारस पीत होते. 14 तेव्हा एक िनरोप्या ईयोब कडे
आला व म्हणाला, “बलै नांगरीत होते आिण गाढवे जवळच चरत होती.
15 परतंु शबाई लोक आमच्यावर चाल करुन आले आिण त्यांनी तुझी
गुर ेपळवून नेली. त्यांनी माझ्याखेरीज इतर सवर् नोकरांना मारुन टाकले.
तुला हे सांगण्यासाठी मी एकटा स्वतःचा कसाबसा बचाव करुन आलो
आहे.”

16 पिहला िनरोप्या हे सांगत असतानाच दसुरा िनरोप्या ईयोबकडे
आला. तो म्हणाला, “आकाशातून वीज पडून तुझ्या मेंढ्या व नोकर-
चाकर जळून गेले. फक्त मीच तेवढा बचावलो आहे व तुला सांगायला
आलो आहे.”

17 दसुरा िनरोप्या हे सांगत असतानाच आणखी एक िनरोप्या आला.
ितसरा िनरोप्या म्हणाला, “खास्द्यांनी तीन टोळ्या आपल्यावर हल्ला
करण्यासाठी पाठवल्या. त्यांनी हल्ला करुन उंट पळवून नेले आिण

नोकरांना मारुन टाकले. फक्त मीच त्यातून सुटून तुला सांगायला आलो
आहे.”

18 ितसरा िनरोप्या हे सवर् सांगत असताना आणखी एक िनरोप्या
ितथे आला. चौथा िनरोप्या म्हणाला, “तुझी मुले व मुली तुझ्या मोठ्या
मुलाकडे खात होते व द्राक्षारस पीत होते. 19 तेव्हा वाळवंटातून
सोसाट्याचा वारा आला आिण त्याने तुझे घर पडले. घर तुझ्या
मुलामुलींवर पडल्यामुळे ते मेले. केवळ मीच त्यातून बचावलो व तुला
सांगायला इथे आलो.”

20 ईयोबने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा आपल्याला खपु द:ुख झाले आहे हे
दाखिवण्यासाठी त्याने आपले कपडे फाडले, डोक्यावरचे केस काढले व
जिमनीवर पडून त्याने देवाची आराधना सुरु केली. 21 तो म्हणाला:
“मी जेव्हा या पृथ्वीवर आलो
तेव्हा नागवाच होतो व माझ्याजवळ काहीही नव्हते.
मी जेव्हा मरने व हे जग सोडून जाईल तेव्हाही मी नागवाच असेन
आिण माझ्याजवळ काहीही नसेल.
परमेश्वर देतो
व तोच ते परतही घेतो.
परमेश्वराचे नाव धन्य असो.”

22 या रीतीने ईयोबाच्या हातून पाप घडले नाही. देवाने चूक केली
आहे असे काही तो बोलला नाही.

ससैतैानतान ईयोबालाईयोबाला पुन्हापुन्हा त्रासत्रास ददेेतोतो

आणखी एके िदवशी देवपुत्र परमेश्वराला भेटायला आले.
त्यांच्याबरोबर सतैानही होता. सतैान परमेश्वराला भेटायला
आला होता. 2 परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “तू कुठे गेला

होतास?”
सतैान परमेश्वराला उत्तर देत म्हणाला, “मी पृथ्वीवरच इकडे ितकडे

भटकत होतो.”
3 नतंर परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “माझा सेवक ईयोब याच्याकडे

तू लक्ष देत होतास का? सवर् पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कोणीही नाही. तो
खरोखरच फार चांगला व िवश्वासू आहे. तो देवाची भक्ती करतो. तो वाईट
गोष्टींपासून दरू राहातो. तू मला िनष्कारण त्याच्या जवळच्या सवर् गोष्टींचा
नाश करायला सांिगतलेस आिण तरीही तो िवश्वासू रािहला आहे.”

4 सतैानाने उत्तर िदले, “कातडीला कातडी मनुष्य िजवंत
राहाण्यासाठी सवर् काही देऊ शकतो. 5 परतंु जर तू तुझ्या शक्तीचा
वापर त्याला शारीिरक इजा करण्यासाठी केलास तर तो तुला तुझ्या
तोंडावर शाप देईल.”

6 तेव्हा परमेश्वर सतैानाला म्हणाला, “ठीक आहे. तो आता तुझ्या
हाती आहे. मात्र त्याला मारण्याची परवानगी मी तुला देत नाही.”

7 मग सतैान परमेश्वराकडून िनघाला. त्याने ईयोबाला ठणकणारी
गळवे िदली. ईयोबच्या सवार्ंगावर तळव्यापासून डोक्यापयर्ंत गळवे होती.
8 म्हणून ईयोब कचऱ्याच्या ढीगाजवळ बसला. आपली गळवे
खाजिवण्यासाठी त्याने खापराचा तुकडा वापरला. 9 ईयोबाची बायको
त्याला म्हणाली, “तू अजूनही देवाशी िनष्ठावान आहेस का? तू देवाला
शाप देऊन मरुन का जात नाहीस?”

10 ईयोबाने बायकोला उत्तर िदले, “तू एखाद्या मूखर् बाईसारखी
बोलत आहेस. देव जेव्हा आपल्याला चांगल्या गोष्टी देतो तेव्हा आपण
त्यांचा स्वीकार करतो. तसाच आपण संकटांचाही स्वीकार तक्रार न
करता केला पािहजे.” त्याच्या संकटकाळातसुध्दा ईयोबने पाप केले
नाही. तो देवाच्यािवरुध्द बोलला नाही.
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ईयोबचईयोबचेे तीनतीन िमत्रिमत्र त्याच्यात्याच्या भभेेटीसाठीटीसाठी ययेेताततात

11 ईयोबाचे तीन िमत्र म्हणजे अलीफज तेमानी, िबल्दद शूही आिण
शोफर नामाथी या ितन्ही िमत्रांनी ईयोब वर आलेल्या संकटांिवषयी
ऐकले होते. ते आपली घर ेसोडून एका िठकाणी भेटले. ईयोबला भेटून
त्याला सहानुभूती दाखवावी व त्याचे सांत्वन करावे याबद्दल त्यांचे
एकमत झाले. 12 परतंु बऱ्याच अतंरावरुन जेव्हा त्यांनी ईयोबला पािहले
तेव्हा तो ईयोबच आहे याची त्यांना खात्री वाटेना. तो खूप वेगळा िदसत
होता. त्यांनी मोठ्याने रडायला सुरुवात केली. आपले द:ुख प्रकट
करण्यासाठी त्यांनी आपले कपडे फाडले आिण धूळ आपल्या डोक्यावर
उडवून घेतली. 13 नतंर ितन्ही िमत्र सात िदवस व सात रात्री ईयोबा
बरोबर बसून रािहले. ईयोबाशी कुणी एक शब्दही बोलले नाही कारण
ईयोब िकती सहन करत आहे ते त्यांना िदसत होते.

इयोबइयोब आपल्याआपल्या जन्मिदवसालाजन्मिदवसाला शापशाप ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने आपले तोंड उघडले आिण आपल्या
जन्मिदवसाला शाप िदला. 2 तो म्हणाला,

3 “मी ज्या िदवशी जन्मलो तो िदवस कायमचा नष्ट होवो.
ज्या रात्री ‘तो मुलगा आहे’ असे म्हटले गेले ती रात्र कधीच आली
नसती तर बर ेझाले असते असे मला वाटते.

4 तो िदवस काळाकुटृ झाला असता,
देवाला त्याचे िवस्मरण झाले असते,
त्या िदवशी उजेड पडला नसता तर फार बर ेझाले असते.

5 तो िदवस मृत्यूसारखा काळा होवो.
ढगही त्या िदवशी लपले असते आिण काळ्या ढगांनी प्रकाशाला

घाबरवले असते तर बर ेझाले असते असे मला वाटते.
6 अधंाराने त्या रात्रीला ठेवून घ्यावे.
िदनदिर्शकेतून ती रात्र नष्ट होवो.
ितचा अतंर्भाव कुठल्याही मिहन्यात होऊ नये.

7 त्या रात्रीतून काहीही िनमार्ण होऊ नये.
आनदंदायी आवाज त्या रात्री ऐकू न येवोत.

8 जादगुाराने शापवाणी उच्चारावी आिण माझ्या जन्मिदवसाला शापावे.
ते िलव्याथानाला चेतिवण्यास सदवै तत्पर असतात.

9 त्या िदवसाचे पहाटेचे तार ेकाळे होवोत.
त्या रात्रीला पहाटेच्या प्रकाशाची वाट बघू दे पण तो प्रकाश कधीही न

येवो.
सूयार्चे पािहले िकरण ितला कधीही न िदसोत.

10 का? कारण त्या रात्रीने माझ्या जन्माला अटकाव केला नाही.
ही संकटे बघण्यापासून ितने मला परावृत केले नाही.

11 मी जन्माला आलो तेव्हाच का मरुन गेलो नाही?
मी जन्मतःच का मेलो नाही?

12 माझ्या आईने मला आपल्या मांडीवर का घेतले?
ितने मला स्तनपान का िदले?

13 मी जर जन्मतःच मेलो असतो तर आता मी अगदी शांत असतो.
पूवीर् होऊन गेलेल्या राजेलोकांच्यात आिण िवद्वानांच्यामध्ये मी झोपी

गेलो असतो
आिण िवश्रांती घेतली असती तर िकती बर ेझाले असते.

14 त्या लोकांनी आपल्यासाठी प्रासाद आिण शहर ेबांधली
परतंु आता ती ओसाड आिण उध्वस्त झाली आहेत.

15 ज्या राजांनी आपली थडगी वा घर ेसोन्या रुप्यांनी भरली
त्यांच्या बरोबरच माझेही दफन झाले असते तर बर ेझाले असते.

16 मी जन्मतःच मेलेले
आिण जिमनीत पुरले गेलेले मूल का झालो नाही?
िदवसाच्या प्रकाशाचा िकरणही न पािहलेले
मूल मी असतो तर बर ेझाले असते.

17 वाईट लोक थडग्यात गेल्यानतंरच त्रास देण्याचे थांबिवतात.
आिण जे लोक दमलेले असतात त्यांना थडग्यात िवश्रांती िमळते.

18 थडग्यात कैद्यांनाही िवसावा िमळतो.
तेथे त्यांना रक्षकांचे ओरडणे ऐकू येत नाही.

19 थडग्यात, स्मशानात अनेक प्रकारचे लोक असतात, लहान थोर
सवर् तेथे असतात,
गुलामांचीही तेथे आपल्या मालकापासून सुटका होते.

20 “द:ुखी कष्टी लोकांनी का जगत राहायचे?
ज्याचा आत्मा कटू आहे अशाला जीवन का द्यायचे?

21 ज्याला मरायचे आहे त्याला मरण येत नाही,
द:ुखी माणूस गुप्त खिजन्यापेक्षा मृत्यूच्या शोधात असतो.

22 ते लोक थडगे िदसल्यावर अिधक सुखी होतील.
आपली कबर िमळाली की आनदंी होतील.

23 परतंु देव त्यांचे भिवष्य नेहमी गुप्त ठेवतो
आिण त्यांच्या भोवती संरक्षक िंभत उभारतो.

24 जेव्हा खायची प्यायची वेळ होते तेव्हा मी द:ुखाचा िन:श्वास टाकतो
सुखाचा नाही!
माझ्या तक्रारी, माझे गाऱ्हाणे पाण्यासारखे बाहेर ओतले जाते.

25 काहीतरी भयानक घडणार असल्याची मला सतत धास्ती वाटत
होती आिण तेच घडले.
जे भयानक घडणार आहे अशी भीती वाटत होती तेच माझ्या बाबतीत

घडले.
26 मी शांत होऊ शकत नाही.
मी स्वस्थ राहू शकत नाही.
मी िवसावा घेऊ शकत नाही.
मी अितशय अस्वस्थ आहे.”

अलीफजअलीफज म्हणतोम्हणतो:

तेमानच्या अिलफाजाने उत्तर िदले:
2 “मी काहीतरी बोललेच पािहजे.
मी जर काही म्हटले तर तू अस्वस्थ होशील का?

3 ईयोब, तू खूप लोकांना िशकवल ंआहेस.
अशक्त हातांना तू शक्ती िदली आहेस.

4 खाली पडणाऱ्या लोकांना तू तुझ्या शब्दांनी सावरले आहेस.
ज्यांच्यात स्वतःहून उभे राहण्याचे बळ नव्हते त्यांना तू सबळ केले

आहेस.
5 पण आता तुझ्यावर संकटे आली
असताना तू खचला आहेस.
संकटे कोसळल्यावर
तू कष्टी झाला आहेस.

6 तू देवाची भक्ती करतोस.
तुझा त्याच्यावर िवश्वास आहे.
तू चांगला माणूस आहेस
आिण तीच तुझी आशा असू दे.

7 ईयोब, तू याचा िवचार कर, िनष्पाप माणसाचा कधी नाश केला गेला
नाही.
चांगल्या लोकांचा कधीच िन:पात होत नाही.

8 मला काही अन्यायी आिण आयषु्य कष्टी करणार ेलोक मािहत
आहेत,
पण अशा लोकांना नेहमी शासन होते.

9 असे लोक देवाच्या िशके्षमुळे मारले जातात.
देवाचा क्रोध त्यांना नष्ट करतो.

10 वाईट लोक िंसहासारखी गजर्ना करतात आिण गुरगुर करतात.
परतंु देव त्यांना मुके करतो आिण त्यांचे दात पाडतो.

11 हे वाईट लोक ठार मारण्यासाठी ज्यांना कोणी प्राणी िमळत नाही
अशा िंसहाप्रमाणे असतात.
ते मरतात आिण त्यांची मुले इतस्ततः भटकत राहातात.

12 “माझ्याकडे गुप्तपणे एक िनरोप आला
आिण माझ्या कानी त्याची कुजबुज पडली.

13 त्यामुळे एखाद्या भयकंर स्वप्नाने झोप चाळवावी
तशी माझी झोप चाळवली गेली.

14 मी घाबरलो. माझा थरकाप झाला.
माझी सगळी हाडे थरथर कापू लागली.
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15 एक आत्मा अगदी माझ्या चेहऱ्याजवळून गेला
आिण माझ्या शरीरावरचे सगळे केस उभे रािहले.

16 तो आत्मा िनश्र्चल उभा रािहला
पण ते काय होते ते मला िदसू शकले नाही.
माझ्या डोळ्यांसमोर एक आकार होता
आिण सवर्त्र शांतता होती.
आिण नतंर मला एक हलका आवाज ऐकू आला:

17 ‘देवापेक्षा माणूस जास्त बरोबर असू शकत नाही.
माणूस त्याच्या िनमार्त्यापेक्षा अिधक पिवत्र असू शकत नाही.

18 हे बघा, देव त्याच्या स्वगार्तील दतूांवर देखील िवश्वास टाकू शकत
नाही.
त्याला स्वतःच्या दतूांमध्ये सुध्दा काही दोष आढळतात.

19 तेव्हा माणसे नक्कीच वाईट आहेत.
ते मातीच्या घरात राहातात (म्हणजे त्यांचे शरीर नाशवंत आहे) आिण

या मातीच्या घरांचा पाया मातीतच असतो.
ते पतगंापेक्षाही (िकड्यापेक्षाही) अिधक सहजतेने िचरडले जातात.

20 माणसे सकाळपासून संध्याकाळपयर्ंत मरत असतात आिण ते
कोणाच्या लक्षातही येत नाही.
ते मरतात आिण कधीच परत न येण्यासाठी िनघून जातात.

21 त्यांच्या तबंूच्या दोऱ्या वर खेचल्या जातात
आिण ते शहाणपणा न िमळवताच मरतात.’”

“ईयोब, हवे तर तू कुणाला हाक मार.
पण तुला कुणीही ओ देणार नाही.
देवदतूांपकैी कुणाकडेही तू वळू शकत नाहीस.

2 मुखार्चा अनावर राग त्याला मारुन टाकतो.
मूखार्चा संतापच त्याचा घात करतो.

3 अगदी वभैवात असेल असे ज्याबद्दल वाटले असा एक मूखर् मला
िदसला
पण अचानक त्याचा घात झाला.

4 त्याच्या मुलांना कुणीही मदत करु शकले नाही.
कोटार्त त्यांच्या बाजूने लढायला कुणीही नव्हते.

5 भुकेल्या माणसांनी त्याची उभी िपके खाऊन टाकली.
काट्याकुट्यात वाढलेले धान्यही त्यांनी सोडले नाही.
लोभी माणसांनी सवर् काही नेले.

6 वाईट िदवस धुळीतून येत नाहीत
आिण संकटे मातीतून उगवत नाहीत.

7 अग्रीतून िठणग्या उडतात
तशी संकटे झेलण्यासाठीच माणूस जन्माला येतो.

8 पण ईयोब, मी जर तुझ्या जागी असतो तर देवाकडेच गेलो असतो.
त्याला माझे गाऱ्हाणे सांिगतले असते.

9 देव ज्या आश्र्चयर्कारक गोष्टी करतो त्या माणसाला समजत नाहीत.
त्याच्या अद्भतु गोष्टींची सीमा नाही.

10 देव पृथ्वीवर पाऊस आणतो.
शेतांना पाणी देतो.

11 तो नम्र लोकांना उच्चस्थानी बसवतो
आिण द:ुखी जीवांना खूप आनदंी करतो.

12 देव धूतार्ंचे कायर् बदं पाडतो
आिण त्यांना सफलता िमळू देत नाही.

13 तो िवद्वानांना त्यांच्याच कचाट्यात पकडतो त्यामुळे त्यांचे कायर्
िसध्दीस जात नाही.
मसलत फुकट जाते ते िदवसासुध्दा ठेचाळतात.

14 ते धूतर्, भर िदवसासुध्दा अडखळतात.
भर दपुारच्या वेळेला ते आंधळ्यासारखे त्यांचा रस्ता चाचपडत

जातात.
15 देव गरीबांना मरणापासून वाचवतो.
त्यांची धूतार्च्या कचाट्यातून मुक्तता करतो.

16 म्हणूनच गरीबांना आशा वाटते.
देव अन्यायी लोकांना नष्ट करतो.

17 “देव ज्याला चांगल्या मागार्वर आणतो तो नशीबवान होय.
म्हणून सवर्शिक्तमान देवाच्या िशके्षबद्दल तक्रार करु नकोस.

18 देव त्याने केलेल्या जखमांवर
मलमपट्टी करतो.
तो दखुापत करतो
पण त्याचे हात ती बरी करतात.

19 देव तुला सहा प्रकारच्या संकटांतून तारील.
आिण सात संकटांत तुला काहीही अपाय होणार नाही.

20 दषु्काळात देव
तुला मृत्यूपासून वाचवेल
आिण यधु्दातही तो तुझे
मृत्यूपासून रक्षण करले.

21 लोक त्यांच्या धारदार िजभेने तुझ्याबद्दल वाटेल
ते बोलतील परतंु देव तुझे रक्षण करले.
जेव्हा काही वाईट घडेल तेव्हा
तुला घाबरुन जाण्याची गरज नाही.

22 तू िवनाशात व दषु्काळात हसशील.
तुला रानटी पशंूची भीती वाटणार नाही.

23 तू देवाशी करार केला आहेस तेव्हा मदैानातले खडकही तुझ्या या
करारात सहभागी आहेत.
रानटी पशूही तुझ्याशी सलोखा करतील.

24 तू शांती व समाधानात राहशील
कारण तुझा तबंू सुरक्षीत आहे.
तू तुझ्या संपत्तीची मोजदाद केलीस तर
तुला त्यात काही कमतरता आढळणार नाही.

25 तुला खूप मुले असतील.
पृथ्वीवर िजतकी गवताची पाती आहेत िततकी मुले तुला असतील.

26 हगंामाच्या वेळेपयर्ंत वाढणाऱ्या गव्हासारखा तू असशील.
हो तू अगदी म्हातारा होईपयर्ंत जगशील.

27 “ईयोब, आम्ही या साऱ्यांचा अभ्यास केला आहे आिण ते सवर् खरे
आहे.
म्हणून तू आमचे ऐक. आिण त्यातून स्वतःसाठी काही िशक.”

ईयोबईयोब अलीफजलाअलीफजला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले:
2 “जर माझ्या द:ुखाचे वजन करता आले आिण माझ्या

कष्टांना वजनाच्या काट्यात तोलता आले
तर तुम्ही माझ्या द:ुखाची कल्पना करु शकाल.

3 माझे द:ुख समुद्रातल्या वाळूपेक्षा जड आहे.
म्हणूनच मी मूखार्सारखी बडबड करतो असे वाटते.

4 त्या सवर्शक्तीमान देवाचे बाण माझ्यात आहेत.
माझ्या आत्म्याला त्या बाणांच्या िवषाची जाणीव होते.
देवाची भयानक शस्त्रे माझ्या िवरुध्द सज्ज आहेत.

5 काहीही वाईट घडलेले नसते तेव्हा तुझे शब्द सहजपणे बोलता
येतात.
रानटी गाढवसुध्दा खायला गवत असले की कसली तक्रार करीत

नाही.
आिण गायसुध्दा ितला ितचा चारा िमळाला की मुकाट असते.

6 अन्न िमठािशवाय चांगले लागत नाही
आिण अडं्यातल्या पांढऱ्या भागाला काही चव नसते.

7 मी त्याला स्पशर्ही करु शकत नाही.
तसल्या बेचव अन्नाची मला िशसारी येते.
तुमचे शब्दही मला आता
तसेच वाटायला लागले आहेत.

8 “मी जे मागेन ते मला िमळायला पािहजे असे मला वाटते.
मला जे हवे ते देवाने द्यायला पािहजे असे मला वाटते.

9 मला देवाच्या हातून मरण हवे.
त्याने मला िचरडून टाकावे.

10 आिण जेव्हा तो मला मारले तेव्हा मला एका गोष्टीचे समाधान
िमळेल,
एका गोष्टीबद्दल मी आनदंी असेन,
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या सगळ्या द:ुखातही मी पिवत्र परमेश्वराच्या आजे्ञचा कधीही भगं
केला नाही.

11 “माझी शक्ती आता संपली आहे, त्यामुळे जगण्याची इच्छा माझ्यात
नाही.
माझे काय होणार आहे याची मला काहीच कल्पना नाही.
त्यामुळे ज्याच्यासाठी धीर धरावा असे काही कारण उरलेले नाही.

12 मी पाषाणासारखा शक्तीमान नाही.
माझे शरीर िपतळेचे बनलेले नाही.

13 आता स्वतःला सावरायची ताकद माझ्यात नाही.
का? कारण यश माझ्यापासून िहरावून घेण्यात आले आहे.

14 “एखाद्यावर संकट आले तर त्याच्या िमत्रांनी त्याला दया दाखवावी
आिण आपला िमत्र सवर्शक्तीमान देवापासून दरू गेला तरी माणसाने

िमत्राशी िनष्ठा ठेवली पािहजे.
15 पण िमत्रांनो, तुम्ही मात्र िनष्ठावान नाही.
मी तुमच्यावर िवसंबून राहू शकत नाही.
जे कधी वाहतात, कधी वाहात नाहीत अशा ओढ्यासारखे तुम्ही

आहात. ओढे जेव्हा िहमाने आिण
16 िवतळणाऱ्या बफार्ने गच्च होतात व दथुडी भरुन वाहू लागतात तसे

तुम्ही आहात.
17 जेव्हा हवामान उष्ण आिण कोरडे होते
तेव्हा पाणी वाहात नाही
आिण ओढे नाहीसे होतात.

18 व्यापारी त्याची नागमोडी वळणे शोधत वाळवंटात जातात
परतंु ते िदसेनासे झालेले असतात.

19 तेमाच्या व्यापाऱ्यांनी पाणी शोधले.
शबाच्या प्रवाशांनी आशेने त्याचा शोध घेतला.

20 त्यांना पाणी सापडण्याची खात्री होती
परतंु त्यांची िनराशा झाली.

21 आता तुम्ही त्या ओढ्यासारखे आहात.
तुम्ही माझ्या संकटांना पाहून घाबरता.

22 मी तुम्हाला मदत मािगतली का?
नाही. पण तुम्ही आपणहून मला उपदेश केला.

23 ‘माझे शत्रूपासून रक्षण करा!
कू्रर लोकांपासून मला वाचवा!’
असे मी तुम्हाला म्हटले का?

24 “आता तुम्ही मला िशकवा म्हणजे मी शांत होईन.
माझी काय चूक झाली ते मला दाखवा.

25 प्रामािणक शब्द नेहमीच सामथ्यर्शाली असतात.
परतंु तुमचे वादिववाद काहीच िसध्द करु शकत नाहीत.

26 माझ्यावर टीका करण्याचा तुमचा उद्देश आहे का?
तुम्ही आणखी कंटाळवाणे बोलणार आहात का?

27 पोरक्या मुलांच्या वस्तू िंजकून घेण्यासाठी
तुम्ही जुगार खेळायलाही तयार आहात.
तुम्ही तुमच्या िमत्रालाही िवकून टाकाल.

28 पण आता माझ्याकडे लक्षपूवर्क पाहा.
मी तुमच्याशी खोटे बोलणार नाही.

29 तुम्ही आता तुमचा िवचार बदला, अन्यायी होऊ नका.
पुन्हा िवचार करा.
मी काहीही चूक केलेली नाही.

30 मी खोटे बोलत नाही
आिण खऱ्या-खोट्यातला फरक मला कळतो.”

ईयोब म्हणाला, “मनुष्याला पृथ्वीवर खूप धडपड करावी
लागते.
त्याचे आयषु्य मजुराच्या आयषु्यासारखे असते.

2 गुलामाप्रमाणे माणसालाही उन्हातान्हात काम केल्यानतंर थडंगार
सावलीची गरज भासते.
माणूस काम केल्यानतंर पगाराच्या िदवसाची वाट बघणाऱ्या

मजुराप्रमाणे आहे.
3 मिहन्या मागून मिहने िनराशेत िनघून गेले.
माझ्या वाट्याला रात्रीमागून रात्र कष्टाचीच आली.

4 मी झोपी जाण्याच्या वेळी िवचार करतो
उठण्यासाठी िकती वेळ आहे याचा
आिण रात्र संपतच नाही.
सूयर् उगवेपयर्ंत मी या कुशीवरुन त्या कुशीवर तळमळत असतो.

5 माझे शरीर िकड्यांनी आिण घाणींनी भरलेले आहे.
माझी कातडी सोलवटलेली आिण वाहत्या जखमांनी भरलेली आहे.

6 “माझे िदवस िवणकऱ्याच्या मागापेक्षा भरभर जातात
आिण माझे आयषु्य आशेिशवाय संपते.

7 देवा, माझे आयषु्य म्हणजे केवळ श्र्वास आहे हे आठव.
मी पुन्हा कधीही काही चांगले पाहणार नाही.

8 आिण तुम्ही मला पुन्हा कधीही पाहणार नाही.
तुम्ही मला शोधाल तेव्हा मी गेलेला असेन.

9 ढग िदसेनासा होतो आिण िनघून जातो.
त्याचप्रमाणे माणूस मरतो आिण थडग्यात पुरला जातो.
तो पुन्हा कधीही परत येत नाही.

10 तो त्याच्या जुन्या घरात कधीही परत येणार नाही.
त्याचे घर त्याला ओळखणार नाही.

11 “तेव्हा मी गप्प बसणार नाही. मी बोलेन.
माझ्या आत्म्याला के्लश होत आहेत.
माझा आत्मा अगदी कडू जहर झाला आहे म्हणून मी तक्रार करीन.

12 देवा, तू माझ्यावर पाहारा का करीत आहेस?
मी समुद्र आहे की त्यातला अक्राळ िवक्राळ प्राणी?

13 माझे अथंरुणच मला स्वस्थता देऊ शकेल.
माझा िबछानाच मला िवश्रांती आिण स्वास्थ्य देईल.

14 पण देवा, मी जेव्हा स्वस्थ पडतो तेव्हा तू मला भयानक स्वप्नांनी
घाबरवतोस.
आिण तुझ्या दृष्टांतांनी मला भय वाटते.

15 म्हणून जगण्यापेक्षा गुदमरुन
मरणे मी पसंत करतो.

16 मी माझ्या जीवनाचा ितरस्कार करतो.
मी आशा सोडून िदली आहे.
मला जगण्याची आसक्ती नाही.
मला एकटा सोडून दे, माझ्या जीवनाला काही अथर् नाही.

17 देवा, माणूस तुला इतका महत्वाचा वाटतो?
तू त्याला इतका आदर का दाखवावास?
तू त्याची दखल तरी का घेतोस?

18 तू त्याला रोज सकाळी का भेटतोस?
आिण क्षणाक्षणाला त्याची परीक्षा का घेतोस?

19 देवा, तू एक क्षणभरही माझ्यावरची तुझी नजर वळवीत नाहीस.
तू मला एक क्षणही एकटा सोडीत नाहीस.

20 देवा, तू लोकांवर नजर ठेवतोस.
मी पाप केले असले तरी मी आता काय करु शकतो?
तू मला तुझे लक्ष्य का बनवत आहेस?
मी तुझ्यासाठी एक समस्या बनलो आहे का?

21 तू मला माझ्या पापाबद्दल क्षमा का करुन टाकीत नाहीस?
मी लवकरच मरने आिण माझ्या थडग्यात जाईन.
तू नतंर माझा शोध घेशील
पण मी गेलेला असेन.”

िबल्ददिबल्दद ईयोबशीईयोबशी बोलतोबोलतो:

नतंर शूहीच्या िबल्ददने उत्तर िदले,
2 “तू िकती वेळपयर्ंत असा बोलत राहणार आहेस?
तुझे शब्द सोसाट्याच्या वाऱ्यासारखे उडत आहेत.

3 देव नेहमीच न्यायी असतो.
तो सवर्शिक्तमान देव बरोबर असलेल्या गोष्टी कधीच बदलत नाही.

4 तुझ्या मुलांनी देवािवरुध्द काही पाप केले
असेल म्हणून त्यांना देवाने िशक्षा केली.

5 परतंु ईयोब, आता तू त्याच्या कडे लक्ष दे
आिण त्या सवर्शिक्तमान देवाची दयेसाठी आवजर् ून प्राथर्ना कर.
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6 तू जर चांगला आिण पिवत्र असलास
तर तुला मदत करण्यासाठी तो त्विरत येईल.
तुझे कुटंुब तुला परत देईल.

7 नतंर तुझ्याकडे सुरुवातीला होते
त्यापेक्षा िकती तरी अिधक असेल.

8 “वृध्दांना त्यांचे पूवर्ज
काय काय िशकले ते िवचार.

9 आपण अगदी कालच जन्माला आलो आहोत असे आपल्याला
वाटते.
सवर् जाणून घेण्याच्या दृष्टीने आपण खूप लहान आहोत.
छायेप्रमाणे आपले पृथ्वीतलावरचे िदवस खूप कमी आहेत.
10 तुला कदािचत् वृध्द् िशकवू शकतील.
ते जे िशकले तेच तुलाही िशकवतील.”

11 िबल्दद म्हणाला: “लव्हाळी वाळवटांत उंच वाढू शकतात का?
गवत (बोरु) पाण्यािशवाय उगवू शकेल का?

12 नाही, पाणी जेव्हा आटून जाते, तेव्हा तेही सुकून जातात.
आिण कापून त्यांचा उपयोग ही करुन घेता येत नाही कारण ते खूपच

लहान असतात.
13 जे लोक देवाला िवसरतात ते या गवतासारखे असतात.
जो देवाला िवसरतो त्याला आशा नसते.

14 माथा टेकवण्यासाठी त्याच्या जवळ कुठेही जागा नसते.
त्याची सुरिक्षतता कोळ्याच्या जाळ्यासारखी असते.

15 तो जर कोळ्याच्या जाळ्यावर
टेकला तर ते मोडेल.
त्याने त्याचा आधार घेतला तरी ते
त्याला आधार देऊ शकणार नाही.

16 मनुष्य खूप पाणी व सूयर्प्रकाश िमळालेल्या वनस्पतीसारखा आहे.
ितच्या फांद्या सवर् बागेत पसरतात.

17 ितची मुळे खडकांभोवती आवळली जातात
आिण खडकांवरही उगवण्याचा प्रयत्न करतात.

18 परतंु ती वनस्पती ितच्या जागेवरुन हलवली तर मरते
आिण कुणालाही ितथे ती कधी होती हे कळत नाही.

19 परतंु ती वनस्पती आनदंी असते
कारण ितच्याच जागी दसुरी वनस्पतीवाढत असते.

20 देव िनरागस लोकांना सोडून देत नाही.
तो वाईट माणसांना मदतही करत नाही.

21 देव तुझे तोंड हास्याने भरुन टाकेल
आिण तुझे ओठ आनदंी िचत्कारांनी!

22 पण तुझे शत्रू मात्र लज्जेची वस्त्रे घालतील
आिण दषु्ट माणसांची घर ेनष्ट होतील.”

ईयोबईयोब िबल्ददलािबल्ददला उत्तरउत्तर ददेेतोतो:

मग ईयोब उत्तरा दाखल म्हणाला:
2 “तू जे काही म्हणत आहेस ते खर ेअसल्याची जाणीव

मला आहे,
परतंु देवापुढे माणूस कसा बरोबर ठरले?

3 मनुष्य देवाशी वाद घालू शकत नाही.
देव हजार प्रश्न िवचारु शकतो आिण माणसाला त्याच्या एकाही

प्रश्र्नाचे उत्तर देता येत नाही.
4 देव खूप िवद्वान आहे आिण त्याची शक्ती अमयार्द आहे.
देवाशी यधु्द करु शकणारा माणूस जखमी झाल्यािशवाय कसा

राहील?
5 देव क्रोिधत झाला की पवर्त हलवतो आिण लोकांना ते कळत

देखील नाही.
6 पृथ्वीचा थरकाप करण्यासाठी देव भूकंप पाठवतो.
देव पृथ्वीचा पायाच हलवून टाकतो.

7 देव सूयार्शी बोलू शकतो आिण त्याला उगवू देत नाही.
ताऱ्यांनी चमकू नये म्हणून देव त्यांना लपवू शकतो.

8 देवाने एकट्याने आकाश िनमार्ण केले.

तो सागराच्या लाटांवर चालतो.
9 “देवाने सप्तिर्ष, मृगशील व कृित्तका यांना िनमार्ण केले.
दिक्षणेकडचे आकाश ओलांडणार ेग्रहही त्यानेच िनमार्ण केले.

10 लोकांना न कळणाऱ्या आश्र्चयर्कारक गोष्टीही देवानेच िनिर्मल्या.
देवाच्या अद्भतु कृत्यांची सीमा नाही.

11 देव जेव्हा माझ्या जवळून जातो तेव्हा मी त्याला बघू शकत नाही.
तो जातो तरी त्याची महानता माझ्या लक्षात येत नाही.

12 देवाने जरी काही घेतले तरी
त्याला कोणीही अडवू शकत नाही.

‘तू काय करीत आहेस?’
असे त्याला कुणी िवचारु शकत नाही.

13 देव त्याचा क्रोध काबूत ठेवणार नाही.
राहाबाचे मदतनीससुध्दा देवाला घाबरतात.

14 म्हणून मी देवाशी वाद घालू शकत नाही.
त्याच्याशी काय बोलावे ते मला सुचणार नाही.

15 मी िनष्पाप आहे, पण मी त्याला उत्तर देऊ शकणार नाही.
मी केवळ माझ्या देवाची कृपादृष्टी िमळावी म्हणून याचना करु शकतो.

16 मी हाक मारल्यानतंर त्याने ओ िदली तरी
तो माझे ऐकतो यावर मी िवश्वास ठेवणार नाही.

17 देव मला िचरडण्यासाठी वादळे पाठवील.
काहीही कारण नसताना तो मला जखमा देईल.

18 देव मला माझा श्वास परत घेऊ देणार नाही.
तो मला अिधक कष्ट देईल.

19 मी देवाचा पराभव करु शकत नाही.
तो सवर्शिक्तमान आहे.
मी त्याला न्यायालयात खेचू शकत नाही आिण त्याला माझ्या बाबतीत
न्यायी बनवू शकत नाही.
देवाला न्यायालयात नेण्यासाठी बळांचा वापर कोण करले?

20 मी िनष्पाप असलो तरी, माझे बोलणेच मला अपराधी बनवते.
मी िनष्पाप आहे, पण मी बोलल्यावर माझे तोंडच मला अपराधी

शाबीत करते.
21 मी िनष्पाप आहे, पण काय िवचार करावा ते मला कळत नाही.
मी माझ्याच आयषु्याचा िधक्कार करतो.

22 मी स्वतःशीच म्हणतो: ‘सगळ्याच्याच बाबतीत हे घडते.
पापी लोकांसारखेच िनष्पाप लोकही मरतात.
देवच सगळ्यांचे जीवन संपवतो.’

23 काही तरी भयानक घडते आिण िनष्पाप माणूस मरतो तेव्हा देव
त्याला फक्त हसतो का?

24 एखादा वाईट माणूस सत्ता बळकावतो तेव्हा देव पुढाऱ्यांना जे
घडते आहे ते बघण्यापासून दरू ठेवतो का?
हे जर खर ेअसेल तर देव म्हणजे आहे तरी कोण?

25 “माझे िदवस एखाद्या धावपटू पेक्षाही वेगाने धावतात.
माझे िदवस उडून जातात आिण त्यात सुखाचा लवलेशही नसतो.

26 भूजर्पत्रापासून बनवलेली जहाज जशी वेगात जाते तसे माझे िदवस
वेगात सरतात.
गरुडाने आपल्या भक्ष्यावर झडप घालावी त्या प्रमाणे माझे िदवस

अितशय वेगात जातात.
27 “मी जरी म्हणालो, ‘की मी तक्रार करणार नाही,
माझे द:ुख िवसरने, मी चेहऱ्यावर हास्य आणेन.’

28 तरी त्यामुळे काहीही बदल होणार नाही.
द:ुखाचे मला अजूनही भय वाटते.

29 मी आधीच अपराधी ठरवला गेलो आहे.
मग प्रयत्न तरी कशाला करायचे?
मी म्हणतो, ‘िवसरुन जा सार!े’

30 मी माझे अगं बफार्ने धुतले
आिण हात साबणाने स्वच्छ केले.

31 तरीही देव मला घाणीच्या खड्ड्यात ढकलेल.
नतंर माझे स्वतःचे कपडे देखील माझा ितरस्कार करतील.

32 देव माझ्यासारखा माणूस नाही.
म्हणूनच मी त्याला उत्तर देऊ शकत नाही.
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आम्ही न्यायालयात एकमेकांना भेटू शकणार नाही.
33 दोन्ही बाजू ऐकून घेणारा कुणी मध्यस्थ असावा असे मला वाटते.
मध्यस्थ आम्हा दोघांना सारख्याच न्यायाने तोलणारा असावा.

34 देवाच्या िशके्षची छडी दरू करणारा कुणी असावा असे मला वाटते.
त्यामुळे देव मला भीती घालू शकणार नाही.

35 नतंर देवाला न घाबरता मला जे काही म्हणायचे आहे ते मी म्हणू
शकेन.
परतंु आता मात्र मी तसे करु शकत नाही.

“मी माझ्या स्वतःच्या आयषु्याचा ितरस्कार करतो म्हणून मी
मुक्तपणे तक्रार करीन.
माझा आत्मा कडू जहर झालेला आहे म्हणून मी आता

बोलेन.
2 मी देवाला म्हणेन, ‘मला दोष देऊ नकोस.
मी काय चूक केली आहे ते मला सांग.
माझ्यािवरुध्द तुझ्या मनात काय आहे?

3 देवा, मला कष्ट देण्यात मुला सुख वाटते का?
तुझ्या िनिर्मती िवषयी तुलाच आस्था नसावी असे वाटते, की वाईट

लोकांनी ज्या मसलती केल्या त्या बाबतीत तू समाधानी आहेस?
4 देवा, तुला मानवी डोळे आहेत का?
लोकांना िदसते ते तुला िदसते का?

5 तुझे आयषु्य आमच्या आयषु्याइतकेच लहान आहे का?
ते माणसाच्या आयषु्याइतकेच थोडे आहे का?
नाही तर मग त्या िवषयी तू कसे जाणून घेतोस?

6 तू माझ्या चुका शोधत असतोस,
माझी पाप ंधंुडाळीत असतोस.

7 मी िनष्पाप आहे हे तुला मािहत आहे.
परतंु तुझ्या हातातून मला कुणीही वाचवू शकणार नाही.

8 देवा, तुझ्या हातांनी माझी िनिर्मती केली,
माझ्या शरीराला आकार िदला.
परतंु आता तेच हात माझ्याभोवती आवळले जात आहेत
आिण माझा नाश करीत आहेत.

9 देवा, जरा आठव तू मला मातीसारखे बनवलेस.
आता तूच परत माझी माती करणार आहेस का?

10 तू मला दधुासारखे ओतलेस
आता दही घुसळणाऱ्याप्रमाणे तू मला घुसळून बदलणार आहेस का?

11 हाडे आिण स्नायू यांनी तू मला एकत्र बांधलेस.
नतंर तू मला कातडीचे आिण मांसाचे कपडे चढिवलेस.

12 तू माझ्यात प्राण ओतलेस आिण माझ्याशी अतं्यत दयाळू
रािहलास.
तू माझी काळजी वािहलीस आिण माझ्या जीवाचे रक्षण केलेस.

13 परतंु तू हे तुझ्या हृदयात लपवून ठेवलेस तू तुझ्या हृदयात याची
गुप्तपणे आखणी केलीस हे मला मािहत आहे.
तुझ्या मनात हेच होते याची जाणीव मला आहे.

14 मी पाप करतो तेव्हा तू माझ्यावर नजर ठेवतोस
कारण त्यामुळेच माझ्या पापाबद्दल तू मला िशक्षा करशील

15 पाप केल्यावर मी अपराधी असेन
आिण माझ्या दृष्टीने ते फारच वाईट असेल.
परतंु मी िनष्पाप असूनही माथा उंच करु शकत नाही.
मला खूप लाज वाटते आिण मी गोंधळून जातो.

16 मी जेव्हा यशस्वी होतो आिण मला गवर् चढू लागतो
तेव्हा िशकाऱ्याने िंसहाची िशकार करावी तशी तू माझी िशकार

करतोस.
तू तुझे सामथ्यर् पुन्हा माझ्यािवरुध्द दाखिवतोस.

17 माझी चूक िसध्द करण्यासाठी तुझ्याकडे नेहमीच कुणीतरी असते.
माझ्यावरचा तुझा राग अिधकच भडकेल.
तू माझ्यािवरुध्द सनै्याची आणखी
कुमक पुनः पुन्हा आणशील.

18 म्हणून देवा, तू मला जन्माला तरी का घातलेस?
मी कुणाच्या दृष्टीस पडण्याआधीच मेलो असतो तर बर ेझाले असते.

19 मी जगलोच नसतो तर बर ेझाले असते.

माझ्या मातेच्या उदरातून मला सरळ थडग्यातच नेले असते तर िकती
चांगले झाले असते.

20 माझे आयषु्य जवळ जवळ संपले आहे,
म्हणून तू मला एकटे सोड.

21 िजथून कुणीही परत येत नाही ितथे म्हणजे अधंार
आिण मृत्यूच्या जागी जाण्यापूवीर् जो काही थोडा वेळ माझ्यासाठी

उरला आहे
त्याचा मला उपभोग घेऊ दे.

22 काळोखाच्या गभार्त, मृत्यूलोकात जाण्यासाठी जो थोडा वेळ
अजून आहे तो मला सुखाने घालवू दे, िजथून कुणीही परत येत नाही
अशा काळोखाने दाट छायेने
आिण गोंधळाने भरलेल्या, ज्या जागी प्रकाशसुध्दा अधंकारमय आहे

अशा जागी जाण्यापूवीर् मला सुखाने जगू दे.’”

सोफरसोफर ईयोबशीईयोबशी बोलतोबोलतो

नतंर नामाथीच्या सोफरने ईयोबला उत्तर िदले:तो म्हणाला,
2 “शब्दांच्या या भािडमाराला उत्तर द्यायलाच हवे.
ह्या सगळ्या बोलण्याने ईयोब बरोबर ठरतो का? नाही.

3 ईयोब, आमच्याजवळ तुला द्यायला उत्तर नाही
असे तुला वाटते का?
तू देवाला हसशील तेव्हा तुला कुणी ताकीद देणार नाही
असे तुला वाटते का?

4 ईयोब तू देवाला म्हणतोस,
‘मी जे बोलतो ते बरोबर आहे
आिण मी शुध्द पिवत्र आहे हे तू बघू शकतोस.’

5 ईयोब देवाने तुला उत्तर द्यावे
आिण तू चुकतो आहेस हे तुला सांगावे असे मला वाटते.

6 देव तुला ज्ञानाचे रहस्य सांगू शकेल.
प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात हे तो तुला सांगेल.
तुला जेवढी िशक्षा करायला हवी
तेवढी देव करत नाही हे तू समजून घे.

7 “ईयोब, तू देवाला खरोखरीच समजू शकतोस असे तुला वाटते का?
त्या सवर्शिक्तमान देवाला समजणे अशक्य आहे.

8 त्याचं शहाणपण स्वगार्च्या उंचीइतकं आहे,
तू काय करु शकतोस?
ते मृत्यूच्या िठकाणापेक्षा शेओलपेक्षा खोल आहे.
तू काय जाणू शकतोस?

9 देव पृथ्वीपेक्षा मोठा आहे
आिण सागरापेक्षा महान आहे.

10 “देवाने जर तुला कैद करुन न्यायालयात न्यायचे ठरवले,
तर त्याला कोणीही अडवू शकत नाही.

11 कवडीमोलाचा कोण आहे ते देवाला माहीत आहे.
तो ज्या वाईट गोष्टी बघतो त्या त्याच्या लक्षात राहातात.

12 रानटी गाढव माणसाला जन्म देऊ शकत नाही.
आिण मूखर् माणूस कधीही शहाणा होऊ शकणार नाही.

13 पण ईयोब फक्त देवाची सेवा करण्यासाठी तू तुझ्या मनाची तयारी
केली पािहजेस
आिण तू तुझे हात त्याची उपासना करण्यासाठी त्याच्या िदशेने

उचलले पािहजेस.
14 तुझ्या घरात असलेले पाप तू दरू ठेवले पािहजेस.
तुझ्या डेऱ्यात वाईट गोष्टींना थारा देऊ नकोस.

15 तरच तू उजळ माथ्याने देवाकडे बघू शकशील.
तू न भीता सवर् सामथ्यार्िनशी उभा राहू शकशील.

16 नतंर तू तुझे द:ुख िवसरशील.
तुझे द:ुख िनचरा झालेल्या पाण्यासारखे वाहून जाईल.

17 भर दपुारच्या सूयर् प्रकाशापेक्षाही तुझे आयषु्य चमकदार होईल.
आयषु्यातील अधंार सकाळच्या सूयार्प्रमाणे चमकेल.

18 नतंर तुला सुरिक्षत वाटेल.
कारण तेव्हा ितथे आशा असेल.
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देव तुझी िंचता वाहील आिण तुला िवश्रांती देईल.
19 तू िवश्रांती घेण्यासाठी आडवा होऊ शकशील आिण तुला कोणीही

त्रास देणार नाही.
तुझ्याकडे खूप लोक मदतीसाठी येतील.

20 वाईट लोकही मदतीची अपेक्षा करतील.
परतंु त्यांची संकटापासून सुटका नाही
त्यांची आशा त्यांना मृत्यूकडे नेईल.”

ईयोबईयोब उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले:
2 “तुम्हीच फक्त शहाणे आहात
असे तुम्हाला वाटते याबद्दल माझी खात्री आहे.

तुम्ही मेल्यानतंर तुमच्याबरोबरच शहाणपणाही जाईल
असे तुम्हाला वाटते.

3 माझेही मन तुमच्या मनाइतकेच चांगले आहे,
मीही तुमच्या इतकाच हुशार आहे.
कोणालाही िदसेल की सत्य आहे.

4 “माझे िमत्र मला आता हसत आहेत.
ते म्हणतात, ‘त्याने देवाची प्राथर्ना केली आिण त्याला उत्तर िमळाले.
केवळ त्यामुळेच एवढ्या सगळ्या वाईट गोष्टी त्याच्या बाबतीत

घडल्या.’
मी चांगला आहे मी िनष्पाप आहे,
पण तरीही ते मला हसतात.

5 ज्यांच्यावर संकटे येत नाहीत तेच लोक संकटे कोसळलेल्या
लोकांना हसतात.
तेच लोक खाली पडलेल्याला मारतात.

6 परतंु चोरांचे तबंू समृध्द होतात.
जे लोक देवाला क्रोध आणतात ते शांततेने राहातात.
केवळ त्यांची स्वतःची शक्तीच त्यांचा देव असतो.

7 “तुम्ही प्राण्यांना िवचारा,
ते तुम्हाला िशकवतील िंकवा
हवेत उडणाऱ्या पक्ष्यांना िवचारा
ते तुम्हाला सांगतील.

8 िंकवा पृथ्वीला िवचारा,
ती तुम्हाला िशकवेल.
समुद्रातल्या माशांना त्यांचे
शहाणपण सांगू द्या.

9 या सवर् गोष्टी देवाने िनमार्ण केल्या आहेत
हे सवार्ंना ठाऊक आहे.

10 जगणारा प्रत्येक प्राणी आिण श्वास घेणारा
प्रत्येक माणूस देवाच्या अिधपत्याखाली असतो.

11 ज्याप्रमाणे तोंडाला आवडत्या आिण नावडत्या अन्नातील फरक
कळतो
त्याप्रमाणे कानालाही शहाणपणाच्या आिण मूखर्पणाच्या शब्दातील

फरक कळतो.
12 ‘वृध्द् माणसे शहाणी असतात.
दीघार्यषु्याने समजुतदारपणा येतो.’

13 ईयोब आणखी म्हणाला, देवाच्या ठायी िवद्वत्ता आिण सामथ्यर्
आहेत.
त्याच्याजवळ चांगला उपदेश आिण समजूतदारपणाही आहे.

14 देव जेव्हा एखादी गोष्ट उध्वस्त करतो तेव्हा लोकांना ती परत
उभारता येत नाही.
देवाने जर एखाद्याला तुरंुगात टाकले तर लोक त्याची सुटका करु

शकत नाहीत.
15 देवाने जर पाऊस पडू िदला नाही तर पृथ्वी सुकून जाईल
आिण जर त्याने पावसाला मोकळे सोडले तर सारी पृथ्वी जलमय

होऊन जाईल.
16 देव सवर्शक्तीमान आहे आिण तो नेहमीच िंजकतो.
िंजकणार ेआिण हरणार ेसवर्च देवाचे आहेत.

17 देव उपदेशकांना त्यांच्या िवद्वत्तेपासून वंिचत करतो
आिण पुढाऱ्यांना मूखार्सारखे वागायला लावतो.

18 राजांनी जरी लोकांना तुरंुगात डांबले तरी देव त्यांची सुटका
करतो.
आिण त्यांना सामथ्यर्वान बनवतो.

19 तो याजकांचे सामथ्यर् काढून घेतो
आिण मिंदरातील सेवकांना फारसे महत्व देत नाही.

20 देव िवश्र्वासू उपदेशकांना गप्प बसवतो
आिण वृध्दांची िवद्वत्ता काढून घेतो.

21 तो पुढाऱ्यांचे महत्व कमी करतो
आिण शासकांची सत्ता काढून घेतो.

22 देवाला काळीकुटृ रहस्ये मािहत असतात.
मृत्यलुोकातल्या काळोखापेक्षा अिधक काळोख असलेल्या िठकाणी

तो प्रकाश पाठवतो.
23 तो राष्ट्र ांना महान आिण सामथ्यर्वान बनवतो
आिण नतंर तो ते नष्ट करतो.
तो देशांना मोठे होऊ देतो
आिण नतंर त्यांतील लोकांना िवखरवून टाकतो.

24 देव नेत्यांना मूखर् बनवतो.
तो त्यांना वाळवंटात इकडे ितकडे मागर्हीन भटकायला लावतो.

25 हे नेते अधंारात वाट शोधणाऱ्या माणसाप्रमाणे असतात.
दारु प्यायलेल्या माणसाला जसे आपण कुठे जात आहोत ते कळत

नाही, तसे ते असतात.”
ईयोब म्हणाला: “हे सवर् मी पूवीर् पािहले आहे,
तू जे म्हणालास ते सवर् मी आधीच ऐकले आहे.
त्या सवर् गोष्टी मला समजतात.

2 तुला जेवढे माहीत आहे तेवढेच मलाही माहीत आहे.
मी तुझ्या इतकाच हुशार आहे.

3 परतंु मला तुझ्याशी वाद घालायचा नाही.
मला सवर्शक्तीमान देवाशी बोलायचे आहे.
मला देवाबरोबर माझ्या संकटांिवषयी बोलायचे आहे.

4 तुम्ही ितघेजण खोटे बोलून तुमचे अज्ञान लपवीत आहात.
ज्या वदै्याला कुणालाही बर ेकरता येत नाही अशा िनरुपयोगी

वदै्यासारखे तुम्ही आहात.
5 तुम्ही गप्प बसावे अशी माझी इच्छा आहे.
ती तुम्हाला करता येण्याजोगी सवार्त शहाणपणाची गोष्ट असेल.

6 “आता माझ्या यिुक्तवादाकडे लक्ष द्या
मी काय म्हणतो ते ऐका.

7 तुम्ही देवासाठी खोटे बोलाल का?
तुमचे खोटे बोलणे देवाच्या इच्छेनुसार आहे असे तुम्हाला वाटते का?

8 तुम्ही माझ्यािवरुध्द देवाचा बचाव करीत आहात का?
तुम्ही मुळीच न्यायाने वागत नाहीत तो देव आहे
म्हणून तुम्ही त्याची बाजू घेत आहात.

9 जर देवाने अगदी जवळून तुमची तपासणी केली तर,
त्याला काही तरी चांगले आढळेल का?
तुम्ही लोकांना जसे मूखर् बनवू शकता तसेच
देवालाही बनवू शकाल असे तुम्हाला वाटते का?

10 तुम्ही जर एखादा माणूस महत्वाचा आहे म्हणून न्यायालयात
त्याची बाजू घेतलीत
तर देव तुमच्यावर टीका करले हे तुम्हाला माहीत आहे.

11 देवाचे मोठेपण तुम्हाला घाबरवते.
तुम्ही त्याला भीता.

12 तुमचे यिुक्तवाद कुचकामाचे आहेत.
तुमची उत्तर ेकवडीमोलाची आहेत.

13 “आता जरा गप्प बसा आिण मला बोलू द्या!
माझे जे काही होईल ते मला मान्य आहे.

14 मी मलाच संकटात लोटीन
आिण माझ्याच हातात माझेच जीवन धरीन?

15 देवाने मला मारुन टाकले तरी मी देवावरच िवश्वास ठेवीन.
पण मी त्याच्या समोर माझा बचाव करीन.

ईयोब 11:19 327 ईयोब 13:15



14

15

16 आिण देवाने जर मला िजवंत राहू िदले तर ते मी बोलण्याइतका
धीट होतो म्हणूनच असेल.
पापी माणूस देवाच्या डोळ्याला डोळा िभडवू शकणार नाही.

17 मी काय म्हणतो ते लक्षपूवर्क ऐका.
मला नीट सांगू द्या.

18 मी आता माझ्या बचावाला िसध्द् झालो आहे.
मी माझे मुद्दे काळजीपूवर्क मांडीन.
मला माहीत आहे की मी बरोबर आहे हे मी दाखवून देईन.

19 माझे चुकले आहे असे जर कुणी दाखवून िदले
तर मी गप्प बसेन.

20 “देवा, तू मला फक्त दोन गोष्टी दे,
मग मी तुझ्यापासून लपणार नाही.

21 मला िशक्षा देणे बदं कर
आिण तुझ्या भयानक गोष्टींनी मला भयभीत करण्याचे थांबव.

22 नतंर मला हाक मार.
मी तुला ओ देईन िंकवा मला बोलू दे आिण तू मला उत्तर दे.

23 मी िकती पापे केली आहेत?
मी काय चुका केल्या आहेत?
तू मला माझी पापे आिण माझ्या चुका दाखव.

24 देवा, तू मला का चुकवीत आहेस?
आिण मला शत्रूसारखे का वागवीत आहेस?

25 तू मला घाबरवतो आहेस का?
मी वाऱ्यावर उडणार ेएक पान मात्र आहे.
तू गवताच्या एका काडीवर आक्रमण करीत आहेस.

26 देवा, तू माझ्याबद्दल फार कटू बोलतोस.
मी तरुणपणात जी पापे केली त्याबद्दल तू मला कष्ट भोगायला लावतो

आहेस का?
27 तू माझ्या पायात बेड्या घातल्या आहेस.
माझ्या प्रत्येक पावलावर तू पाळत ठेवतोस,
माझी प्रत्येक हालचाल तू िटपतोस.

28 म्हणून मी कुजलेल्या लाकडासारखा,
कसरीने खाल्लेल्या कापडासारखा क्षीण होत चाललो आहे”

ईयोब म्हणाला:
“आपण सवर् मनुष्यप्राणी आहोत.
आपले आयषु्य अगदी कमी आिण कष्टांनी भरलेले आहे.

2 माणसाचे आयषु्य फुलासारखे आहे.
तो लवकर वाढतो आिण मरुन जातो.
माणसाचे आयषु्य छायेसारखे आहे.
ती थोडा वेळ असते आिण नतंर नाहीशी होते.

3 ते खर ेआहे पण देवा, माझ्याकडे एका माणसाकडे तू लक्ष देशील
का?
आिण तू माझ्याबरोबर न्यायालयात येशील का?
आपण दोघेही आपापली मते मांडू या का?

4 “परतंु एखाद्या घाणेरड्या वस्तूचे स्वच्छ वस्तूशी काय साम्य असू
शकते काहीच नाही.

5 माणसाचे आयषु्य मयार्िदत आहे देवा,
माणसाने िकती जगायचे ते तूच ठरवतोस.
तूच त्याची मयार्दा िनश्र्िचत करतोस आिण ती कुणीही बदलू शकत

नाही.
6 देवा, म्हणून तू आमच्यावर नजर ठेवणे बदं कर.
आम्हाला एकटे सोड.
आमची वेळ संपेपयर्ंत आमचे हे कष्टप्रद आयषु्य आम्हाला भोगू दे.

7 “वृक्षाला तोडून टाकले तरी त्याच्याबाबतीत आशा असते.
ते पुन्हा वाढू शकते त्याला नवीन फांद्या फुटतच राहतात.

8 त्याची मुळे जरी जिमनीत जुनी झाली
आिण त्याचे खोड जिमनीत मरुन गेले.

9 तरी ते पाण्यामुळे पुन्हा िजवंत होते.
आिण त्याला नवीन रोपासारख्या फांद्या फुटतात.

10 परतंु माणूस जेव्हा मरतो तेव्हा तो संपतो.
माणूस मरतो तेव्हा तो कायमचा जातो.

11 नद्या सुकून जाईपयर्ंत तुम्ही समुद्रातील पाणी घेऊ शकता.
तरीही माणूस मरुन जातो.

12 माणूस मरतो तेव्हा तो झोपतो
आिण पुन्हा कधीही उठत नाही.
आकाश नाहीसे होईपयर्ंत मेलेला माणूस उठणार नाही.
मनुष्यप्राणी त्या झोपेतून कधीच जागा होत नाही.

13 “तू मला माझ्या थडग्यात लपवावेस असे मला वाटते.
तुझा राग िनवळेपयर्ंत तू मला ितथे लपवावेस.
नतंर तू तुझ्या सोयीने माझी आठवण करु शकतोस.

14 मेलेला माणूस पुन्हा िजवंत होऊ शकतो का?
मी माझी सुटका होईपयर्ंत वाट बघत राहीन.

15 देवा तू मला हाक मारशील
आिण मी तुला उत्तर देईन.
मग जे तू मला िनमार्ण केलेस तो
मी तुला महत्वाचा वाटेन.

16 तू माझी प्रत्येक हालचाल िनरखशील.
पण माझ्या पापांची तुला आठवण होणार नाही.

17 तू माझी पापे एखाद्या िपशवीत बांधून ठेवावीस असें मला वाटते.
ती िपशवी मोहोरबदं कर आिण फेकून दे.

18 “डोंगर पडतात आिण नष्ट होतात.
मोठमोठे खडक फुटतात आिण त्यांच्या िठकऱ्या होतात.

19 खडकावरुन वाहणार ेपाणी त्यांची झीज करते.
पुरामुळे जिमनीवरची माती वाहून जाते.
त्याचप्रमाणे देवा, तू माणसाची आशा नष्ट करतोस.

20 तू त्याचा संपूणर् पराभव करतोस
आिण मग तू तेथून िनघून जातोस.
तू त्याला द:ुखी करतोस
आिण त्याला नेहमीसाठी मृत्यूलोकात पाठवून देतोस.

21 त्यांच्या मुलांना मानसन्मान प्राप्त झाला तर ते त्याला कळत नाही.
त्याच्या मुलांनी काही चुका केल्या तर त्या त्याला कधी िदसत

नाहीत.
22 त्या माणसाला फक्त त्याच्या स्वतःच्या शारीिरक द:ुखाची जाणीव

असते.
आिण तो केवळ स्वतःसाठीच रडतो.”

अलीफजअलीफज ईयोबलाईयोबला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर तेमानच्या अलीफजने ईयोबला उत्तर िदले:
2 “ईयोबा, जर तू खरोखरच शहाणा
असशील तर तू पोकळ शब्दांनी उत्तर देणार नाहीस.

शहाणा माणूस गरम हवेने इतका भरलेला नसतो.
3 िवद्वान िनरुपयोगी शब्दांनी
आिण िनरथर्क बोलण्याने वाद घालत बसेल असे तुला वाटते का?

4 ईयोबा तुला जर तुझ्या मनाप्रमाणे वागू िदले तर कोणीही माणूस
देवाला मान देणार नाही
आिण त्याची प्राथर्ना करणार नाही.

5 तुझ्या बोलण्यावरुन तुझे पाप चांगले कळते.
ईयोबा तू हुशारीने बोलून तुझे पाप लपवायचा प्रयत्न करीत आहेस.

6 तू चुकत आहेस हे िसध्द करण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही.
का? कारण तू तुझ्या तोंडाने जे बोलतोस ते तू चुकात असल्याचे

िसध्द करतात.
तुझे स्वतःचेच ओठ तुझ्यािवरुध्द बोलतात.

7 “ईयोबा, जन्माला येणारा तू पिहलाच माणूस आहेस असे तुला
वाटते का?
टेकड्या िनमार्ण व्हायच्या आधीच तू जन्मलास का?

8 तू देवाच्या गुप्त मसलती ऐकल्यास का?
केवळ तूच एक शहाणा माणूस आहेस असे तुला वाटते का?

9 ईयोब, तुझ्यापेक्षा आम्हाला जास्त मािहती आहे.
तुला न कळणाऱ्या गोष्टी आम्हाला समजतात.

10 केस पांढर ेझालेले लोक आिण वृध्द आमच्याशी सहमत आहेत.
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होय, तुझ्या विडलांपेक्षा वृध्द असलेले लोक आमच्या बाजूला आहेत.
11 देव तुझे सांत्वन करतो
पण ते तुला पुरसेे वाटत नाही.
देवाचा िनरोप आम्ही तुला अगदी हळुवारपणे िदला आहे.
12 ईयोबा, तू का समजून घेत नाहीस?
तू सत्य का पाहात नाहीस?

13 तू हे रागाचे शब्द उच्चारतोस
तेव्हा तू देवाच्या िवरुध्द जातोस.

14 “मनुष्य कधीही िनष्कलकं असू शकत नाही.
मनुष्यप्राणी देवापेक्षा अिधक बरोबर असू शकत नाही.

15 देव त्याच्या पिवत्र दतूांवर िवश्र्वास ठेवत नाही.
देवाशी तुलना करता स्वगर्सुध्दा िनमर्ळ नाही.

16 मनुष्यप्राणी सवार्ंत वाईट आहे,
तो अशुध्द् आिण कुजलेला आहे.
तो वाईट गोष्टी पाण्यासारख्या िपतो.

17 “ईयोबा, तू माझे ऐक मी तुला नीट सांगतो.
मला जे माहीत आहे ते मी तुला सांगतो.

18 िवद्वानांनी ज्या गोष्टी मला सांगीतल्या,
त्या मी तुला सांगतो.
िवद्वानांच्या पूवर्जांनी त्यांना या गोष्टी सांगीतल्या.
त्यांनी माझ्यापासून कुठलीही गुप्त गोष्ट लपवून ठेवली नाही.
19 ते त्यांच्या देशात एकटे राहात होते, ितथून दसुऱ्या देशांतील लोक

जात नसत.
त्यामुळे इतरांनी कुणी त्यांना काही िविचत्र कल्पना सांिगतल्या

नाहीत.
20 हे िवद्वान लोक म्हणाले, दषु्ट माणूस जीवनभर यातना भोगतो.
कू्रर माणूस मरण येईपयर्ंत भीतीने कापत असतो.
(कू्रर माणसाचे िदवस भरलेले असतात. तो त्या िदवसांत ही यातना

भोगतो.)
21 त्याला प्रत्येक आवाजाची भीती वाटते.
जेव्हा आपण सुरिक्षत आहोत असे त्याला वाटते तेव्हा त्याचा शत्रू

त्याच्यावर हल्ला करतो.
22 दषु्ट माणूस िनराश झालेला असतो.
व त्याला अधंारातून सुटका होण्याची आशा नसते.
त्याला मारण्यासाठी तलवार टपून बसलेली असते.

23 तो इकडे ितकडे भटकत राहातो परतंु त्याचे शरीर िगधाडांचे अन्न
असते.
आपला मृत्यू अगदी जवळ आला आहे हे त्याला माहीत असते.

24 त्याला काळजी आिण यातना भयभीत करतात.
एखाद्या राजाप्रमाणे त्याला नष्ट करण्यासाठी त्या त्याच्यावर हल्ला

करतात.
25 का? कारण दषु्ट मनुष्य देवाची आज्ञा मानायला तयार नसतो.
तो त्याच्या मुठी देवासमोर नाचवतो.
तो सवर्शिक्तमान देवाचा पराभव करायचा प्रयत्न करतो.

26 दषु्ट माणूस अितशय हट्टी असतो.
तो जाड आिण मजबूत ढालीने देवावर हल्ला करतो.

27 माणूस श्रीमतं आिण धष्टपुष्ट असू शकतो.
28 पण त्याचे शहर धुळीला िमळेल.

त्याच्या घराचा नाश होईल.
त्याचे घर िरकामे होईल.

29 दषु्ट माणूस फार िदवस श्रीमतं राहू शकत नाही.
त्याची संपत्ती खूप िदवस िटकत नाही.
त्याची िपके जास्त वाढत नाहीत.

30 दषु्ट माणसाची काळोखापासून सुटका नसते.
तो त्या झाडासारखा असतो ज्याची पाने रोगामुळे मरतात
आिण वारा त्यांना दरू उडवून नेतो.

31 िनरुपयोगी गोष्टींवर िवश्वास ठेवून दषु्ट माणसाने स्वतःचीच
फसवणूक करुन घेऊ नये, का?
कारण त्याला त्यातून काहीही िमळणार नाही.

32 आयषु्य संपायच्या आधीच दषु्ट माणूस म्हातारा आिण शुष्क
झालेला असेल.
तो पुन्हा कधीही िहरव्या न होणाऱ्या फांदीसारखा असेल.

33 दषु्ट माणूस द्राक्ष न िपकता गळून गेलेल्या द्राक्षाच्या वेलीसारखा
असेल.
तो फूल गळून गेलेल्या जतैून झाडाप्रमाणे असेल.

34 का? कारण ज्यांच्या जवळ देव नसतो त्यांच्याजवळ काहीही
नसते.
जे लोक पशैावर प्रेम करतात त्यांची घर ेआगीत भस्मसात होतात.

35 दषु्ट माणसे सतत दषु्टपणा करण्यासाठी आिण त्रास देण्यासाठी
योजना आखत असतात.
ते लोकांना फसिवण्यासाठी योजना तयार करतात.”

ईयोबईयोब अलीफजलाअलीफजला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले,
2 “या सवर् गोष्टी मी पूवीर् ऐकल्या आहेत.
तुम्ही ितघे जण मला त्रास देता, आराम नव्हे.

3 तुमची लांबलचक भाषणे कधीही संपत नाहीत.
तुम्ही वाद घालणे का सुरु ठेवले आहे?

4 जर तुमच्यावर माझ्यासारखे संकट आले असते,
तर जे आता तुम्ही म्हणत आहात तेच मीही म्हणू शकलो असतो.
मी तुमच्यािवरुध्द शहाणपणाच्या गोष्टी सांगू शकलो असतो
आिण माझे डोके तुमच्यासमोर हलवू शकलो असतो.

5 पण मी तुम्हाला धीर देऊ शकलो असतो आिण माझ्या बोलण्याने
तुमच्यात आशा िनमार्ण केली असती.

6 “परतंु मी काहीही बोललो तरी माझ्या यातना कमी होत नाहीत.
पण मी बोललो नाही तर मला शांती लाभत नाही.

7 देवा, खरोखरच तू माझी शक्ती िहरावून घेतली आहेस.
तू माझ्या सवर् कुटंुबाचा नाश केला आहेस.

8 तू मला खूप बारीक व अशक्त केले आहे
म्हणून मी अपराधी आहे असे लोकांना वाटते.

9 “देव माझ्यावर हल्ला करतो.
तो माझ्यावर रागावला आहे आिण तो माझे शरीर िछन्न िविछन्न

करतो.
तो माझ्यािवरुध्द दात खातो,
माझ्या शत्रूचे डोळे माझ्याकडे ितरस्काराने बघतात.

10 लोक माझ्या भोवती जमले आहेत.
ते माझी थट्टा करतात व तोंडावर मारतात.

11 देवाने मला दषु्ट लोकांच्या स्वाधीन केले आहे.
त्याने कू्रर माणसांना मला त्रास द्यायची परवानगी िदली आहे.

12 मी अगदी मजेत होतो.
पण देवाने मला िचरडून टाकले.
हो त्याने माझी मान पकडली
आिण माझे तुकडे तुकडे केले.
त्याने माझा िनशाण्यासारखा उपयोग केला.

13 त्याचे धनुधार्री मला घेरतात.
तो माझ्या मुत्रिंपडात बाण सोडतो.
तो दया दाखवीत नाही.
तो माझे मूत्राशय धरतीवर िरकामे करतो.

14 देव माझ्यावर पुन्हा पुन्हा हल्ला करतो.
यधु्दातल्या सिैनकाप्रमाणे तो माझ्यावर चाल करुन येतो.

15 “मी फार द:ुखी आहे
म्हणून मी द:ुखाचे कपडे घालतो.
मी इथे धुळीत आिण राखेत बसतो
आिण मला पराभूत झाल्यासारखे वाटते.

16 रडल्यामुळे माझा चेहरा लाल झाला आहे.
माझ्या डोळ्याभोवती काळी वतर् ुळे आहेत.

17 मी कुणाशीही दषु्टपणाने वागलो नाही.
तरीही माझ्या बाबतीत या वाईट गोष्टी घडल्या.
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18

19

माझ्या प्राथर्ना नेहमी बरोबर आिण शुध्द असतात.
18 “हे धरतीमाते, माझ्यावर जे जुलूम झाले आहेत ते लपवू नकोस.
मी न्यायासाठी भीक मागतो आहे ते थांबवू नकोस.

19 स्वगार्त कदािचत् माझ्या बाजूचा कुणीतरी असेल.
कदािचत् मला पािंठबा देणारा आिण माझा बचाव करणारा कुणी ितथे

असेल.
20 माझा िमत्र माझ्यासाठी बोलतो.
पण माझे डोळे देवासमोर अश्रू ढाळतात.

21 जशी एखादी व्यिक्त आपल्या िमत्रासाठी वादिववाद करते
तसा तो माझ्यािवषयी देवाबरोबर बोलतो.

22 “मी अगदी थोड्या वषार्तच पुन्हा कधीही परतून
न येणाऱ्या जागी जाणार आहे (मृत्यलुोक).

माझा आत्मा भगंला आहे.
मी आशा सोडून िदली आहे.
माझे आयषु्य जवळ जवळ संपले आहे

आिण थडगे माझी वाट पाहात आहे.
2 लोक माझ्याभोवती उभे राहातात आिण मला हसतात.
ते मला िचडवतात.
माझा अपमान करतात.
तेव्हा मी फक्त बघत राहतो.

3 “देवा, तुझा मला खरोखरच पािंठबा आहे हे मला दाखव.
दसुर ेकुणीही मला पािंठबा देणार नाही.

4 तू माझ्या िमत्रांच्या मनाची कवाडे बदं करुन टाकलीस
आिण आता त्यांना काही कळत नाही.
कृपा करुन तू त्यांना िवजयी होऊ देऊ नकोस.

5 लोक काय म्हणतात ते तुला माहीत आहे
‘एखादा माणूस िमत्राला मदत करण्यासाठी स्वतःच्या मुलांकडे दलुर्क्ष

करतो’
परतंु माझे िमत्र मात्र माझ्या िवरुध्द गेलेत.

6 देवाने माझे नाव म्हणजे सवार्साठी एक िशवी केली.
लोक माझ्या तोंडावर थंुकतात.

7 द:ुख आिण यातना यांनी मी जवळ जवळ आंधळा झालो आहे,
माझे शरीर छायेप्रमाणे अितशय बारीक झाले आहे.

8 यामुळे चांगले लोक फार व्यिथत झाले आहेत.
देवाची पवार् न करणाऱ्या लोकांमुळे िनष्पाप लोक व्यिथत होतात.

9 पण चांगली माणसे मात्र न्यायाने जीवन जगत राहातात.
िनष्पाप लोक अिधक सामथ्यर्वान होतात.

10 “पण तुम्ही सवर् एकत्र या आिण या सगळ्यात माझीच चूक आहे हे
मला दाखवून द्या.
तुमच्या पकैी कुणीही िवद्वान नाही.

11 माझे आयषु्य संपत चालले आहे.
माझ्या योजना धुळीला िमळवल्या गेल्या आिण माझी आशा नष्ट

झाली.
12 माझे िमत्र गोंधळून गेले आहेत.
त्यांना रात्र िदवसासारखी वाटते.
अधंार प्रकाशाला पळवून लावतो असे त्यांना वाटते.

13 “थडगेच माझे नवीन घर असेल अशी मी आशा करतो.
अधंाऱ्या थडग्यांत माझे अथंरुण घालण्याची इच्छा मी धरतो.

14 ‘तू माझा जन्मदाता आहेस’ असे मी थडग्याला
आिण िकड्यांना ‘माझी आई’ िंकवा ‘बहीण’ म्हणू शकेन.

15 परतंु मला जर तेवढी एकच आशा असेल, तर मला मुळीच आशा
नाही.
मला जर तेवढी एकच आशा असेल तर लोकांना मी आशे िशवायच

िदसेन.
16 माझी आशा माझ्याबरोबरच मरले का?
ती सुध्दा मृत्यलुोकात जाईल का?
आम्ही बरोबरच मातीत जाऊ का?”

िबल्ददिबल्दद ईयोबलाईयोबला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर शूहीच्या िबल्ददने उत्तर िदले:
2 “ईयोबा, तू बोलणे केव्हा बदं करणार आहेस?
शांत राहा आिण लक्ष दे. आम्हाला काही बोलू दे.

3 आम्ही पशूसारखे मूखर् आहोत असे तू का मानतोस?
4 ईयोबा तुझा राग तुलाच अिधक त्रासदायक होत आहे.
केवळ तुझ्यासाठी लोकांनी हे जग सोडून जावे का?
देव केवळ तुझ्या समाधानासाठी डोंगर हलवेल असे तुला वाटते का?

5 “हो दषु्ट माणसाचा प्रकाश नाहीसा होईल.
त्याचा अग्नी पेटणे बदं होईल.

6 त्यांच्या घरातला प्रकाश अधंकारमय होईल.
त्यांच्या जवळचा िदवा िवझेल.

7 त्याची पाऊले पुन्हा दमदारपणे व भरभर पडणार नाहीत.
तो हळु हळु चालेल आिण अशक्त बनेल.
त्याच्या दषु्ट मसलती त्याचा अधःपात करतील.

8 त्याचेच पाय त्याला सापळ्यात अडकवतील.
तो आपणहून सापळ्यात जाईल आिण त्यात अडकेल.

9 सापळा त्याची टाच पकडेल.
त्याला घटृ पकडून ठेवेल.

10 जिमनीवरची दोरी त्याला जाळ्यात अडकवेल.
सापळा त्याची त्याच्या मागार्तच वाट बघत असेल.

11 दहशत चहुबाजंूनी त्याची वाट पाहात आहे.
भीती त्याच्या प्रत्येक पावलावर पाठलाग करीत आहे.

12 वाईट संकटे त्याच्यासाठी भुकेली आहेत.
िवध्वंस आिण अिरष्ट तो पडण्याचीच वाट पहात आहेत.

13 भयानक रोग त्याची कातडी खाऊन टाकेल.
तो त्याचे हातपाय कुजवेल.

14 दषु्ट माणूस त्याच्या घराच्या सुरिक्षततेपासून दरू नेला जाईल.
त्याला भयाच्या राजापुढे हजर करण्यासाठी दरू नेले जाईल.

15 त्याच्या घरात काहीही िशल्लक राहाणार नाही.
का? कारण त्याच्या घरात सवर्त्र जळते गधंक िवखरण्यात येईल.

16 त्याची खालची मुळे सुकून जातील
आिण वरच्या फांद्या मरतील.

17 पृथ्वीवरील लोकांना त्याची आठवण राहाणार नाही.
आता त्याची आठवण कुणालाही येणार नाही.

18 लोक त्याला प्रकाशापासून दरू अधंारात ढकलतील.
लोक त्याचा पाठलाग करुन या जगातून पळवून लावतील.

19 त्याला मुले आिण नातवंडे असणार नाहीत.
त्याच्या कुटंुबातले कुणीही िजवंत असणार नाही.

20 पश्र्िचमेकडचे लोक जेव्हा या दषु्ट माणसाचे काय झाले ते ऐकतील
तेव्हा त्यांना धक्का बसेल.
आिण पूवेर्कडचे लोक भयाने बधीर होतील.

21 दषु्ट माणसाच्या घराचे खरोखरच असे होईल.
जो माणूस देवाची पवार् करीत नाही त्याच्याबाबतीत असेच घडेल.”

ईयोबईयोब उत्तरलाउत्तरला

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले:
2 “तुम्ही मला िकती वेळ त्रास देणार आहात?
आिण शब्दांनी मला मोडणार आहात?

3 तुम्ही आतापयर्ंत दहा वेळा माझा अपमान केला आहे.
तुम्ही माझ्यावर हल्ला करता तेव्हा अिजबात लाज, शरम बाळगीत

नाही.
4 मी पाप केले असेल तर तो माझा प्रश्न आहे.
तुम्हाला त्याचा उपद्रव होत नाही.

5 तुम्ही माझ्यापेक्षा चांगले आहात एवढेच तुम्हाला दाखवायचे आहे,
माझी संकटे माझ्या चुकीमुळेच िनमार्ण झाली आहेत असे तुम्ही

(उगीचच) म्हणता.
6 परतंु देवानेच माझ्यावर अन्याय केला आहे.
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त्यानेच मला पकडण्यासाठी सापळा रचला.
7 ‘त्याने मला दखुवले’ असे मी ओरडतो.
पण मला उत्तर िमळत नाही.
मी मदतीसाठी जोरात ओरडलो तरी न्यायासाठी असलेले
माझे रडणे कुणाला ऐकू येत नाही.

8 मी पुढे जाऊ नये म्हणून देवाने माझ्या मागार्त अडथळा आणला.
त्याने माझा मागर् अधंारात लपिवला.

9 देवाने माझी प्रितष्ठा धुळीला िमळवली.
त्याने माझ्या डोक्यावरचा मुकुट काढून घेतला.

10 माझा सवर्नाश होईपयर्ंत देव मला चाऱ्ही बाजंूनी झोडपतो.
एखादे झाड मुळासकट उपटून काढावे
त्याप्रमाणे त्याने माझ्या आशा उपटून नेल्या.

11 त्याचा क्रोध मला जाळीत आहे.
तो मला त्याचा शत्रू म्हणतो.

12 देव त्याचे सनै्य माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी पाठवतो.
ते माझ्याभोवती मोचार् उभारतात.
ते माझ्या डेऱ्याभोवती छावणी टाकतात.

13 “देवाने माझ्या भावांना माझा द्वेष करायला भाग पाडले.
माझ्या सवर् िमत्रांमध्ये मी परका झालो आहे.

14 माझे नातलग मला सोडून गेले.
माझे िमत्र मला िवसरले.

15 माझ्या घरी येणार ेपाहुणे आिण माझ्या दासी मला परका
आिण परदेशातला समजतात.

16 मी माझ्या नोकराला बोलावतो पण तो उत्तर देत नाही.
मी मदतीसाठी याचना केली तरी माझा नोकर उत्तर देणार नाही.

17 माझी बायको माझ्या श्वासाच्या वासाचा ितरस्कार करते.
माझे भाऊ माझा ितरस्कार करतात.

18 लहान मुलेदेखील मला िचडवतात.
मी त्यांच्याजवळ जातो तेव्हा ते माझ्याबद्दल वाईटसाईट बोलतात.

19 माझे जवळचे िमत्रदेखील माझा ितरस्कार करतात.
माझे ज्यांच्यावर प्रेम आहे ते लोक देखील माझ्यािवरुध्द् गेले आहेत.

20 “मी इतका कृश झालो आहे की माझी कातडी हाडांवर लोंबते.
आता माझ्यात िजवंतपणाचा मागमुसही उरलेला नाही.

21 “माझी दया येऊ द्या. िमत्रांनो, तुम्हाला माझी दया येऊ द्या!
का? कारण देव माझ्यावर उलटला आहे.

22 देव जसा माझा छळ करीत आहे तसा तुम्ही पण माझा छळ का
करीत आहात?
मला सतत त्रास देण्याचा तुम्हाला कंटाळा येत नाही का?

23 “मी जे बोलतो ते कुणीतरी लक्षात ठेवून पुस्तकात िलहून ठेवावे
असे मला वाटते.
माझे शब्द पाषाणात कोरुन ठेवायला हवेत असे मला वाटते.

24 मी जे बोलतो ते लोखडंी कलमाने िशश्यावर
िंकवा पाषाणावर कोरुन कायम करायला हवे असे मला वाटते.

25 माझा बचाव करणारा कोणी तरी आहे याची मला खात्री आहे.
तो हयात आहे हे मला माहीत आहे.
आिण शेवटी तो या पृथ्वीतलावर येऊन उभा राहील
आिण माझा बचाव करील.

26 मी जेव्हा माझे शरीर सोडून जाईन तेव्हा
आिण माझी कातडी नष्ट होईल तेव्हा सुध्दा मी देवाला पाहू शकेन.

27 मी देवाला माझ्या डोळ्यांनी बघेन.
अन्य कुणी नाही, तर मी स्वतःच त्याला पाहीन.
आिण त्यामुळे मी िकती हुरळून गेलो आहे ते मी सांगू शकत नाही.

28 “तुम्ही कदािचत् म्हणाल: ‘आपण ईयोबचा छळ करु.
त्याला दोषी ठरवण्यासाठी काहीतरी कारण शोधून काढू.’

29 परतंु तुम्हाला स्वतःलाच तलवारीची भीती वाटायला हवी का?
कारण देव दोषी माणसांना िशक्षा करतो.
देव तुम्हाला िशक्षा करण्यासाठी तलवारीचा उपयोग करले.
नतंर तुम्हाला कळेल की न्यायाचीसुध्दा वेळ यावी लागते.”

सोफरसोफर उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर नामाथीचा सोफर म्हणाला:
2 “ईयोब, तुझे त्रस्त झालेले िवचार मला तुला उत्तर

द्यायला भाग पाडत आहेत.
माझ्या मनात कोणते िवचार चालले आहेत ते मी तुला लगेच

सांगायला हवे.
3 तुझ्या उत्तरांनी तू आमचा अपमान केला आहेस परतंु मी शहाणा

आहे.
उत्तर कसे द्यायचे ते मला माहीत आहे.

4 “वाईट मनुष्याचा आनदं जास्त काळ िटकत नाही तुला हे माहीत
आहे.
आदाम या पुथ्वीतलावर आला त्या अितप्राचीन काळापासूनचे हे

सनातन सत्य आहे.
जो माणूस देवाची पवार् करीत नाही तो फारच थोडा काळ सुखी होतो.

6 दषु्ट माणसाचा अहकंार गगनाला जाऊन िभडेल
आिण त्याचे मस्तक ढगांपयर्त पोहोचू शकेल.

7 परतंु त्याच्या िवष्ठेप्रमाणे त्याचा मात्र नाश झालेला असेल.
जे लोक त्याला ओळखतात ते िवचारतील, ‘तू कुठे आहे?’

8 तो एखाद्या स्वप्नासारखा उडून जाईल व तो कोणालाही सापडणार
नाही.
त्याला घालवून देण्यात येईल आिण एखाद्या द:ुस्वप्नासारखा तो

िवसरलाही जाईल.
9 ज्या लोकांनी त्याला पािहले होते, त्यांना तो पुन्हा िदसणार नाही.
त्याचे कुटंुब पुन्हा कधी त्याच्याकडे बघणार नाही,

10 दषु्ट माणसाने गरीब लोकांकडून जे काही घेतले होते ते त्याची मुले
परत करतील.
दषु्ट माणसाचे स्वतःचे हातच त्याची संपत्ती परत करतील.

11 तो तरुण होता तेव्हा त्याची हाडे मजबूत होती.
परतंु आता इतर अवयवांप्रमाणे त्यांची सुध्दा माती होईल.

12 “दषु्टाला वाईट गोष्टी चांगल्या वाटतात.
तो त्यांची चव नीट कळावी म्हणून त्या आपल्या िजभेखाली ठेवतो.

13 दषु्ट माणसाला वाईट गोष्टी आवडतात म्हणून तो त्यांना सोडीत
नाही.
गोडगोळीसारखे तो त्या आपल्या तोंडात ठेवतो.

14 परतंु त्या वाईट गोष्टीच त्याच्या पोटात िवष होतील.
त्याच्या आत त्याचे सवार्च्या िवषासारखे कडू जहर होईल.

15 दषु्ट माणसाने श्रीमतंी िगळली तरी तो ती ओकून टाकेल.
देव त्याला ती ओकायला भाग पाडेल.

16 दषु्ट माणसाचे पेय म्हणजे सपार्चे िवष.
सपार्चा दशंच त्याला मारुन टाकील.

17 नतंर दषु्ट मनुष्य मधाने आिण दधुाने भरुन
वाहाणाऱ्या नद्या बघण्याचे सौख्य अनुभवू शकणार नाही.

18 दषु्ट माणसाला त्याचा नफा परत करणे भाग पडेल.
त्याने जे सुख िमळवण्यासाठी कष्ट केले ते सुख भोगण्याची परवानगी

त्याला िमळणार नाही.
19 का? कारण त्याने गरीबांना कष्ट िदले.
त्यांना वाईट वागवले.
त्याने त्यांची काळजी घेतली नाही.
त्यांच्या वस्तू िहसकावून घेतल्या.
दसुऱ्यांनी बांधलेली घर ेत्याने बळकावली.

20 “दषु्ट माणूस कधीही समाधानी नसतो.
त्याची श्रीमतंी त्याला वाचवू शकत नाही.

21 तो खातो तेव्हा काहीही िशल्लक ठेवीत नाही.
त्याचे यश िटकणार नाही.

22 दषु्ट मनुष्याकडे जेव्हा भरपूर असेल तेव्हा तो संकटांनी दबून
जाईल.
त्याच्या समस्या त्याच्यावर कोसळतील.

23 दषु्ट माणसाने त्याला हवे िततके खाल्ल्यानतंर
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देव त्याचा क्रोधाग्नी त्याच्यावर फेकेल.
देव दषु्टावर िशके्षचा पाऊस पाडेल.

24 दषु्ट मनुष्य तलवारीला िभऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न करले.
परतंु िपतळी बाण त्याचा बळी घेईन.

25 िपतळी बाण त्याच्या शरीरातून आरपार जाईल.
त्याचे चकाकणार ेटोक त्याचे आतडे भेदील
आिण तो भयभीत होईल.

26 त्याच्या खिजन्याचा नाश होईल.
मानवाने उत्पन्न केला नाही असा अग्नी त्याचा नाश करले.
अग्नी त्याच्या घरातल्या सवर् वस्तंूचा नाश करले.

27 दषु्ट माणूस अपराधी आहे हे स्वगर् िसध्द करले.
पृथ्वी त्याच्यािवरुध्द् साक्ष देईल.

28 देवाच्या क्रोधाने िनमार्ण झालेल्या पुरात
त्याच्या घरातली चीजवस्तू वाहून जाईल.

29 दषु्ट माणसाच्या बाबतीत हे करायचे असे देवाने ठरवले आहे.
देवाने ठरवलेले हे त्याचे प्रारब्ध आहे.”

ईयोबईयोब उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले:
2 “मी काय म्हणतो ते ऐक.
माझे सांत्वन करण्याची ती तुझी पध्दत असू दे.

3 मी बोलेन तेव्हा तू थोडा धीर धर.
माझे बोलणे संपल्यावर तू माझी थट्टा करु शकतोस.

4 “मी लोकांिवरुध्द तक्रार करीत नाही.
मी अधीर झालो आहे त्याला काही कारण आहे.

5 माझ्याकडे बिघतल्यावर तुला धक्का बसेल.
तुझे हात तोंडावर ठेव आिण माझ्याकडे अचंब्याने बघत रहा.

6 माझ्यावर आलेल्या प्रसंगांचा िवचार करायला लागलो म्हणजे मला
भीती वाटते
आिण माझ्या शरीराचा थरकाप होतो.

7 दषु्ट माणसांना जास्त आयषु्य का असते?
ते वृध्द आिण यशस्वी का होतात?

8 दषु्ट माणसे आपली मुले बाळे मोठी होत असलेली बघतात.
आपली नातवंडे बघायला ती िजवंत राहतात.

9 त्यांची घर ेसुरिक्षत असतात आिण त्यांना भय नसते.
दषु्टांना िशक्षा करण्यासाठी देव आपली छडी वापरीत नाही.

10 त्यांचे बलै प्रजोत्पादनात असफल होत नाही.
त्यांच्या गायींना वासर ेहोतात आिण वासर ेजन्मतःच मृत्यमुुखी पडत

नाहीत.
11 दषु्ट लोक आपल्या मुलांना कोकरा प्रमाणे बाहेर खेळायला

पाठवतात.
त्यांची मुले सभोवती नाचत असतात.

12 ते ततंुवाद्याच्या आिण वीणेच्या आवाजावर गातात आिण नाचतात.
13 दषु्ट लोक त्यांच्या आयषु्यात यशाचे सुख अनुभवतात.
नतंर ते मरतात आिण द:ुखी न होता थडग्यात जातात.

14 परतंु दषु्ट लोक ‘आम्हाला एकटे सोड.
तू आम्हाला जे करायला सांगतोस त्याची आम्हाला पवार् नाही’ असे

देवाला सांगतात.
15 आिण दषु्ट लोक म्हणतात, ‘सवर्शिक्तमान देव कोण आहे?
आम्हाला त्याची चाकरी करण्याची गरज नाही.
त्याची प्राथर्ना करण्यात काही अथर् नाही.’

16 “दषु्ट लोकांचा त्यांच्या यशात स्वतःचा काही वाटा नसतो हे खरे
आहे.
मी त्यांच्या उपदेशाप्रमाणे वागू शकत नाही.

17 परतंु देव दषु्ट माणसांचा प्रकाश िकती वेळा मालवू शकतो?
िकती वेळा त्यांच्यावर संकटे कोसळतात?
देव त्यांच्यावर रागावून त्यांना िशक्षा करतो का?

18 देव दषु्ट लोकांना वाऱ्यावर गवत
िंकवा धान्याची टरफले उडवून देतो का?

19 पण तू म्हणतोस ‘देव विडलांच्या पापाबद्दल मुलाला िशक्षा करतो.’
नाही देवाने दषु्टालाच िशक्षा करायला हवी.
तेव्हाच त्या दषु्टाला कळेल की त्याला त्याच्या पापाची िशक्षा िमळत

आहे.
20 पापी माणसाला िशक्षा भोगू दे.
त्याला सवर्शिक्तमान देवाच्या रागाचा अनुभव घेऊ दे.

21 दषु्टाचे आयषु्य संपल्यावर तो मरतो.
तो मागे रािहलेल्या कुटंुबाची पवार् करीत नाही.

22 “देवाला कुणीही ज्ञान िशकवू शकत नाही.
देव मोठ्या पदावर असलेल्या लोकांचाही न्यायिनवाडा करतो.

23 एखादा माणूस संपूणर् आिण यशस्वी जीवन जगल्यानतंर मरतो.
त्याने अत्यतं सुरिक्षत आिण स्वास्थ्यपूणर् जीवन जगलेले असते.

24 त्याचे शरीर चांगले पोसलेले होते
आिण त्याची हाडे मजबूत होती.

25 परतंु दसुरा माणूस अत्यतं हालाखीचे जीवन जगतो व मरतो.
त्यांचे अतंःकरण कडवट झालेले असते.
त्याने काहीही चांगले भोगलेले नसते.

26 शेवटी हे दोघेही बरोबरच मातीत जातील.
िकडे त्यांना झाकून टाकतील.

27 “पण तू कसला िवचार करीत आहेस ते मला माहीत आहे.
कोणत्या डावपेचांनी मला द:ुख द्यायची तुझी इच्छा आहे हे मला

माहीत आहे.
28 तू कदािचत् म्हणशील ‘मला चांगल्या माणसाचे घर दाखव.
आता मला दषु्ट माणसे कोठे राहतात ते दाखव.’

29 “तू प्रवाशांबरोबरच बोलला असशील
आिण तू त्यांच्याच गोष्टी खऱ्या धरुन चालशील.

30 संकटे कोसळतात तेव्हा दषु्ट माणसे त्यातून वाचतात.
देवाच्या क्रोधातून ते सहीसलामत सुटतात.

31 दषु्टांनी केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल त्यांना कुणी िशक्षा करत नाही.
त्यांच्या तोंडावर कुणी त्याबद्दल टीका करीत नाही.

32 दषु्ट माणूस स्मशानात गेल्यावर
तेथील रक्षक त्याच्या थडग्याची देखभाल करतो.

33 म्हणून दरीतली माती देखील दषु्ट माणसाठी सुखावह असेल.
व त्याच्या अतं्ययात्रेत हजारो लोक सामील होतील.

34 “म्हणून तुमच्या पोकळ शब्दांनी तुम्ही माझे सांत्वन करु शकणार
नाही.
तुमची उत्तर ेमाझ्या उपयोगाची नाहीत.”

अलीफजअलीफज उत्तरउत्तर ददेेतोतो

मग तेमानीच्या अलीफजने उत्तर िदले:
2 “देवाला आपल्या मदतीची गरज आहे का? नाही.
अितशय िवद्वान माणसाचा सुध्दा देवाला फारसा उपयोग

नाही.
3 तुमचे योग्य तऱ्हेने जगणे देवाला काही मदत करते का? नाही.
तुम्ही त्या सवर्शिक्तमान देवाचे अनुसरण केलेत तर त्यातून त्याला

काही िमळते का? नाही.
4 ईयोब, देवाने तुला दोषी ठरवून िशक्षा का द्यावी?
तू त्याला िभतोस तू त्याची भक्ती करतोस म्हणून?

5 नाही. तो तसे करतो कारण तू खूप पाप केले आहेस.
ईयोब, तू पाप करणे कधीच थांबवले नाहीस.

6 कदािचत् तू तुझ्या भावाला काही पसेै िदले असशील आिण त्याने ते
परत करावे म्हणून त्याच्याकडून एखादी वस्तू गहाण ठेवून घेतली
असशील.
कदािचत् तू गरीबाकडून त्याची वस्त्रे पशैासाठी गहाण ठेवून घेतली

असशील.
तसे करण्याला कदािचत् काही सबळ कारणही नसेल.

7 तू कदािचत् थकलेल्या आिण भुकेल्या लोकांना पाणी
आिण अन्न िदले नसशील.

8 ईयोबा, तुझ्याकडे पुष्कळ शेतजमीन आहे
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आिण लोक तुला मान देतात.
9 पण कदािचत् तू िवधवांना काहीही न देता घालवून िदले असशील,
ईयोबा, तू कदािचत पोरक्या मुलांची फसवणूक केली असशील.

10 म्हणूनच तुझ्या भोवती सापळे आहेत
आिण अचानक आलेल्या संकटांनी तू घाबरुन जात आहेस.

11 म्हणूनच सवर्त्र इतका अधंार आहे की तुला काही िदसत नाही
आिण तू पुराच्या पाण्याने चहुबाजंूनी वेढला आहेस.

12 “देव स्वगार्च्या सवार्त उंच भागात राहतो.
तार ेिकती उंचावर आहेत ते बघ.
देव सवार्त उंच ताऱ्यांमधून खाली वाकून बघतो,

13 पण ईयोबा, तू कदािचत् म्हणशील देवाला काय समजते?
देव काळ्याकुटृ ढातून आपल्याकडे बघून िनवाडा करु शकतो का?

14 आकाशाच्या िकनाऱ्यावरुन चालताना त्याने आपल्याला बघू
नये म्हणून दाट ढग त्याला आपल्यापासून लपवतात.

15 “ईयोब, दषु्ट लोक पूवीर् ज्या जुन्या वाटेवरुन चालत गेले
त्याच वाटेवरुन आज तू चालतो आहेस.

16 त्या दषु्टांची मरणघिटका जवळ येण्यापूवीर्च त्यांचा नाश करण्यात
आला.
ते पुरात वाहून गेले.

17 त्या लोकांनी देवाला सांिगतले, ‘आम्हाला एकटे सोड
तो सवर्शिक्तमान देव आम्हाला काहीही करु शकत नाही.’

18 आिण देवानेच त्याची घर ेचांगल्या वस्तंूनी भरली होती.
नाही मी दषु्टांच्या उपदेशाचे पालन करु शकत नाही.

19 चांगले लोक दषु्टांचे िनदार्लन झालेले पाहतील आिण संतोष
पावतील.
भोळे लोक वाईट लोकांना हसतात.

20 ‘खरोखरच आमच्या शत्रूंचा नाश झाला आहे.
त्यांची संपत्ती आगीत नष्ट होत आहे.’

21 “ईयोब, तू आता देवाला शरण जा. त्याच्याशी सलोखा कर.
तू हे केलेस तर तुला खूप चांगल्या गोष्टी िमळतील.

22 त्यांच्या वचनांचा िस्वकार कर.
तो काय म्हणतो त्याकडे नीट लक्ष दे.

23 ईयोब, तू सवर्शिक्तमान देवाकडे परत ये म्हणजे तुझी िस्थती पूवर्वत्
होईल.
परतंु तू तुझ्या घरातून वाईट गोष्टींचे उच्चाटन केले पािहजेस.

24 तू तुझ्या जवळ असलेल्या सोन्याला मातीमोल मानले पािहजेस.
तू तुझ्या सवार्त चांगल्या सोन्याला दरीतल्या दगडाएवढी िंकमत

िदली पािहजेस.
25 सवर्शिक्तमान देवच तुझे सोने असू दे.
त्यालाच तुझा चांदीचा ढीग समज.

26 नतंर तू सवर्शिक्तमान देवाला अनुभवू शकशील.
तू त्याच्याकडे बघू शकशील.

27 तू त्याची प्राथर्ना करशील आिण तो तुझे ऐकेल
आिण ज्या गोष्टी करण्याचे तू वचन िदले होतेस त्या गोष्टी तू करशील.

28 तू जर काही करायचे ठरवलेस तर तू त्यात यशस्वी होशील.
आिण तुझा भिवष्यकाळ खरोखरच उज्ज्वल असेल.

29 देव अहकंारी लोकांना मान खाली घालायला लावतो.
परतंु िवनम्र लोकांना तो मदत करतो.

30 नतंर तू चुका करणाऱ्या लोकांना मदत करु शकशील.
तू देवाजवळ प्राथर्ना केलीस तर तो त्या लोकांना क्षमा करले.
का? कारण तू अितशय पिवत्र असशील.”

ईयोबईयोब उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने उत्तर िदले:
2 “तरीही मी आज कडवटणे तक्रार करीन.
का? कारण मी अजूनही द:ुखी आहे.

3 देवाला कुठे शोधावे ते मला माहीत असेत तर िकती बर ेझाले
असते.
देवाकडे कसे जावे ते मला कळते तर िकती बर ेझाले असते.

4 मी देवाला माझी कथा सांिगतली असती.
माझा िनरपराधीपणा िसध्द करण्यासाठी मी सतत वाद घातला

असता.
5 देवाने माझ्या यिुक्तवादाला कसे प्रत्यतु्तर िदले असते ते मला कळले

असते तर िकती बर ेझाले असते.
मला देवाची उत्तर ेसमजून घ्यायची आहेत.

6 देव माझ्यािवरुध्द त्याच्या सामथ्यार्चा उपयोग करले का?
नाही. तो मी काय म्हणतो ते ऐकेल.

7 मी सत्यिप्रय माणूस आहे, देव मला माझी गोष्ट सांगू देईल.
नतंर माझा न्यायाधीश मला मुक्त करील.

8 “पण मी जर पूवेर्कडे गेलो, तर देव तेथे नसतो.
मी पश्र्िचमेकडे गेलो तर ितथेही मला देव िदसत नाही.

9 देव दिक्षणेत कायर्मग्न असला तरी मला तो िदसत नाही.
देव जेव्हा उत्तरकेडे वळतो तेव्हाही तो मला िदसत नाही.

10 परतंु देवाला मी माहीत आहे.
तो माझी परीक्षा घेत आहे आिण मी सोन्यासारखा शुध्द असेन याकडे

तो लक्ष पुरवेल.
11 मी नेहमीच देवाच्या इच्छेनुसार जगत आलो आहे.
आिण मी त्याचा मागर् चोखाळणे कधीच थांबवले नाही.

12 मी त्याच्या आजे्ञचे पालन केले.
मी माझ्या अन्नापेक्षा देवाच्या मुखातून बाहेर पडणाऱ्या शब्दांवर

अिधक प्रेम करतो.
13 “परतंु देव कधी बदलत नाही.
देवासमोर कुणीही उभा राहू शकणार नाही.
देव त्याला हवे ते करु शकतो.

14 माझ्या बाबतीत देवाने जे योिजले आहे तेच तो करले.
माझ्यासाठी त्याच्या बऱ्याच योजना आहेत.

15 म्हणूनच मी देवाला िभतो.
मी या गोष्टी समजू शकतो आिण म्हणून मला देवाची भीती वाटते.

16 देव माझे हृदय कमजोर बनवतो आिण मी माझे धयैर् गमावून बसतो.
सवर्शिक्तमान देव मला घाबरवतो.

17 माझ्या बाबतीत ज्या वाईट गोष्टी घडल्या त्या माझ्या चेहऱ्यावरच्या
काळ्या ढगाप्रमाणे आहेत.
परतंु तो काळोख मला गप्प बसवू शकणार नाही.

“त्या सवर्शिक्तमान देवाला माणसाच्या आयषु्यातल्या सवर्
गोष्टी कशा माहीत असतात?
परतंु त्याच्या भक्तांना मात्र त्याच्याबद्दल काहीच माहीत

नसते.”
2 “लोक शेतातली हद्द दशर्िवणाऱ्या खणुा जास्त जमीन

िमळवण्यासाठी सरकवतात.
लोक पशंूचे कळप चोरुन दसुऱ्या रानात चरायला नेतात.

3 ते अनाथ मुलांची गाढवे चोरतात.
ते िवधवेची गाय पळवून नेतात आिण त्यांच्या ऋणाची ती जोपयर्ंत

परतफेड करत नाही तोपयर्ंत ती गाय आपल्याकडे ठेवून घेतात.
4 ते गरीब लोकांना घरादारािशवाय इकडे ितकडे िंहडायला लावतात.
सगळ्या गरीबांना या दषु्टांपासून लपून राहावे लागते.

5 “गरीब लोक वाळवंटात िंहडून अन्न शोधणाऱ्या मोकाट गाढवाप्रमाणे
आहेत ते अन्नाच्या शोधात लवकर उठतात.
ते मुलाबाळांना अन्न देण्यासाठी रात्रीपयर्ंत काम करतात.

6 गरीब लोकांना शेतात गवत आिण चारा कापत रात्रीपयर्ंत काम करावे
लागते.
त्यांना श्रीमतंांच्या शेतातली द्राके्ष वेचावी लागतात.

7 त्यांना रात्री कपड्यांिशवाय झोपावे लागते.
थडंीपासून रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पांघरुण नसते.

8 ते डोंगरावर पावसात िभजतात.
थडंीवाऱ्यापासून रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याजवळ काही नसते म्हणून

ते मोठ्या खडकांना िचकटून बसतात.
9 दषु्ट लोक स्तनपान करणार ेबाळ आईजवळून घेतात.
ते गरीबाच्या त्याने काढलेल्या कजार्बद्दल तारण म्हणून ठेवून घेतात.
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10 गरीबांजवळ कपडे नसतात. म्हणून काम करताना ते उघडेच
असतात.
ते दषु्टांसाठी धान्याच्या पेंढ्या वाहतात पण स्वतः मात्र उपाशीच

राहतात.
11 ते आॉिलव्हचे तेल काढतात. द्राक्षाचा रस काढतात.
व त्यासाठी द्राक्षकंुडात द्राक्ष ंतुडवतात.
परतंु त्यांच्याजवळ मात्र िपण्यासाठी काही नसते.

12 शहरात मरायला टेकलेल्या माणसांचे द:ुखद रडणे ऐकू येते ते
द:ुखी कष्टी लोक मदतीसाठी हाका मारतात.
परतंु देव ते ऐकत नाही.

13 “काही लोक प्रकाशािवरुद्द बडं करतात.
देवाला काय हवे आहे हे जाणून घ्यायची त्यांची इच्छा नसते.
देवाच्या इच्छेप्रमाणे जगणे त्यांना आवडत नाही.

14 खनुी सकाळी लवकर उठतो आिण गरीब व असहाय्य लोकांना ठार
मारतो.
तो रात्रीच्या वेळी चोर बनतो.

15 ज्या माणसाला व्यिभचार करायचा आहे तो रात्रीची वाट बघतो.
‘मला कुणीही बघणार नाही’ असे त्याला वाटते, पण तरीही तो त्याचा

चेहरा झाकतो.
16 रात्रीच्या वेळी अधंार असतो तेव्हा दषु्ट लोक दसुऱ्यांची घरे

फोडतात.
पण िदवसा ते स्वतःला त्यांच्या घरांत कोंडून घेतात. ते प्रकाशाला

टाळतात.
17 त्या दषु्टांना काळीकुटृ रात्र सकाळसारखी वाटते.
त्या भयकंर काळोखाची भयानकता त्यांना चांगलीच माहीत असते.

18 “पुरात जशा वस्तू वाहून जातात तशी दषु्ट माणसे वाहून नेली
जातात.
त्यांनी त्यांच्या शेतात द्राके्ष गोळा करु नयेत म्हणून त्यांच्या जिमनीला

शाप िदला जातो.
19 िहवाळ्यातल्या बफपार्सून िमळालेले त्यांचे पाणी उष्ण आिण

कोरडी हवा शोषून घेते.
त्याप्रमाणे त्या पापी लोकांना थडग्यात नेले जाते.

20 हा दषु्ट माणूस मरले आिण त्याची आईदेखील त्याला िवसरुन
जाईल.
त्याची प्रेयसी म्हणजे त्याचे शरीर खाणार ेिकडे असतील.
लोक त्याची आठवण ठेवणार नाहीत.
त्यामुळे दषु्टपणा लाकडासारखा मोडून पडेल.

21 दषु्ट माणसे वांझ बायकांना त्रास देतात
आिण ते िवधवांना मदत करायचे नाकारतात.

22 सामथ्यर्वान लोकांना नष्ट करण्यासाठी दषु्ट आपली शक्ती खचीर्
घालतात.
दषु्ट माणसे सामथ्यर्वान बनू शकतात परतंु त्यांना त्यांच्या आयषु्याची

खात्री नसते.
23 दषु्टांना थोड्या वेळासाठी सुरिक्षत आिण िनधार्स्त वाटते.
आपण सामथ्यर्वान व्हावे असे त्यांना वाटते.

24 दषु्ट लोक थोड्या काळापुरते यशस्वी होतात. परतंु नतंर ते जातात.
धान्याप्रमाणे त्यांची कापणी होते, इतर लोकांप्रमाणे दषु्टांनादेखील

कापले जाते.
25 “या गोष्टी खऱ्या आहेत हे मी शपथपूवर्क सांगतो.
मी खोटे बोललो हे कोण िसध्द करले?
मी चुकलो हे कोण दाखवेल?”

िबल्ददिबल्दद ईयोबलाईयोबला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर शूहीच्या िबल्ददने ईयोबला उत्तर िदले:
2 “देव राजा आहे.
प्रत्येकाने देवाला मान िदला पािहजे आिण त्याचे भय

बाळगले पािहजे.
देव त्याच्या स्वगीर्य राज्यात शांती राखतो.

3 कुठलाही माणूस त्याचे तारे मोजू शकत नाही.

देवाचा सूयर् सवर् लोकांवर उगवतो.
4 देवाशी तुलना करता कुठलाही माणूस चांगला नाही.
कुठलाही मनुष्यप्राणी पिवत्र असणार नाही.

5 देवाला चंद्र सुध्दा तेजोमय आिण पिवत्र वाटत नाही.
देवाच्या दृष्टीला तार ेदेखील पिवत्र वाटत नाहीत.

6 माणसे तर त्याच्या दृष्टीने पिवत्रतेत खूपच कमी पडतात.
मनुष्यप्राणी एखाद्या अळीप्रमाणे (मॅगॉट) आहे.
तो कवडीमोलाच्या जतंूप्रमाणे आहे.”

ईयोबईयोब िबल्ददलािबल्ददला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने िबल्ददला उत्तर िदले:
2 “िबल्दद, सोफर आिण अलीफज तुम्ही दबुर्ल

माणसासाठी खूप मोठे साहाय्य आहात.
हो तुम्हीच दबुळ्या हातांना पुन्हा जोमदार बनवले.
(हे ईयोबाचे बोलणे उपरोधक आहे)

3 िवद्वत्ताहीन माणसाला तुम्ही फार चांगला उपदेश केला.
तुम्ही िकती िवद्वान आहात ते तुम्ही दाखवून िदलेत.

4 हे बोलण्यासाठी तुम्हाला कुणाची मदत िमळाली?
कुणाच्या आत्म्याने तुम्हांला याची प्रेरणा िदली?

5 “मेलेल्या माणसाचा आत्मा भयाने
पृथ्वीच्या खाली पाण्यात घाबरतो.

6 परतंु देव मृत्यलुोकात स्वच्छपणे बघू शकतो.
मृत्य ुदेवापासून लपून राहात नाही.

7 देवाने िरकाम्या पोकळीत दिक्षणेकडचे आकाश सरकवले.
देवाने पृथ्वी िनराधार टांगली, अधांतरी ठेवली.

8 देव घनदाट ढगांना पाण्याने भरतो.
परतंु त्या वजनाने तो ढगांना फुटू देत नाही.

9 देव पूणर् चंद्राचा चेहरा झाकून टाकतो.
तो त्याच्यावर ढग पसरवतो आिण त्याला लपवतो.

10 देवाने सागरावर एक वतर् ुळ आखले
आिण प्रकाश काळोखापासून वेगळा करण्यासाठी िक्षितज िनमार्ण

केले.
11 देव जेव्हा धमकी देतो
तेव्हा आकाशाला आधार देणारा पाया भयाने थरथरायला लागतो.

12 देवाची शक्ती सागराला शांत करते.
देवाच्या िवद्वत्तेने राहाबाच्या मदतनीसांना नष्ट केले.

13 देवाचा िन:श्वास आकाश स्वच्छ करतो.
देवाच्या हातांनी पळून जाणाऱ्या सापाला नष्ट केले.

14 देव ज्या काही अनािमक गोष्टी करतो त्यापकैी या काही गोष्टी
आहेत.
आपण देवाची एखादी लहानशी कुजबुज ऐकतो, देव िकती

सामथ्यर्वान आिण शिक्तशाली आहे.
हे कोणालाच कळत नाही.”

नतंर ईयोब आपले बोलणे पुढे चालू ठेवत म्हणाला:
2 “खरोखरच देव आहे.
आिण तो आहे हे जसे खर ेआहे

तसेच तो माझ्या बाबतीत अन्यायी होता हे ही खर ेआहे.
होय, त्या सवर्शिक्तमान देवाने माझे जीवन कडू करुन टाकले.

3 परतंु जोपयर्ंत माझ्यात जीव आहे
आिण देवाचा िजवंत श्वास माझ्या नाकात आहे तोपयर्ंत,

4 माझे ओठ वाईट गोष्टी बोलणार नाहीत
आिण माझी जीभ खोटे सांगणार नाही.

5 तुम्ही बरोबर आहात हेही मी कधी मान्य करणार नाही.
मी िनरपराध आहे हेच मी मरपेयर्ंत सांगत राहीन.

6 मी ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्यांना मी िचकटून राहीन.
चांगले वागणे मी कधीही सोडणार नाही.
मरपेयर्ंत माझे मन मला कधीही खाणार नाही.

7 लोक माझ्यािवरुध्द उभे रािहले.
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वाईट माणसांना जशी िशक्षा होते तशी माझ्या शत्रूंना व्हावी अशी मी
आशा करतो.

8 जर एखादा माणूस देवाला मानत नसेल तर तो मेल्यावर त्याला
कसलीच आशा राहाणार नाही.
देव त्याचे आयषु्य संपवतो तेव्हा त्याला आशा करायला जागा नसते.

9 त्या दषु्ट माणसावर संकटे येतील
आिण तो देवाच्या मदतीसाठी रडेल.
पण देव त्याचे ऐकणार नाही.

10 त्याने सवर्शिक्तमान देवाशी बोलून आनदं िमळवायला हवा होता.
त्याने नेहमी देवाची प्राथर्ना करायला हवी होती.

11 “मी तुम्हाला देवाच्या सामथ्यार्िवषयी सांगू शकेन.
सवर्शिक्तमान देवाच्या योजना मी तुमच्या पासून लपवणार नाही.

12 तुम्ही देवाचे सामथ्यर् तुमच्या डोळ्यांनी पािहले आहे.
मग तुम्ही असे िनरथर्क का बोलता?

13 “देवाने वाईट लोकांसाठी हीच योजना आखली होती.
आिण सवर्शिक्तमान देवाकडून दषु्टांना हेच िमळाले होते.

14 दषु्ट माणसाला खूप मुले असतील परतंु त्याची मुले लढाईत
मरतील.
दषु्ट माणसाच्या मुलांना पुरसेे खायला िमळणार नाही.

15 त्याची सवर् मुले मरतील
आिण त्याच्या िवधवेला द:ुख वाटणार नाही.

16 दषु्ट माणसाला इतकी चांदी िमळेल की ती त्याला मातीमोल वाटेल,
त्याला इतके कपडे िमळतील की ते त्याला मातीच्या िढगाप्रमाणे

वाटतील.
17 परतंु चागलं्या माणसाला त्याचे कपडे िमळतील
आिण िनरपराध्याला त्याची चांदी िमळेल.

18 दषु्ट माणूस घर बांधेल परतंु ते जास्त िदवस िटकणार नाही.
ते कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे िंकवा रखवालदाराच्या तबंूप्रमाणे असेल.

19 दषु्ट माणूस झोपी गेल्यावर श्रीमतं होईल.
परतंु जेव्हा तो डोळे उघडेल तेव्हा त्याची श्रीमतंी नष्ट झालेली असेल.

20 तो घाबरले, महापुराने आिण वादळाने सवर्काही वाहून न्यावे तसे
होईल.

21 पूवेर्चा वारा त्याला वाहून नेईल आिण तो जाईल.
वादळ त्याला त्याच्या घरातून उडवून लावेल.

22 दषु्ट माणूस वादळाच्या शक्तीपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करील
परतंु कसलीही दयामाया न दाखवता वादळ त्याच्यावर आदळेल.

23 दषु्ट माणूस पळून गेला म्हणून लोक टाळ्या वाजवतील.
तो आपल्या घरातून पळून जात असता लोक िशट्या मारतील.”

“लोकांना जेथून चांदी िमळते अशा खाणी असतात
आिण लोक जेथे सोने िवतळवतात आिण ते शुध्द करतात

अशा जागा असतात.
2 लोक जिमनीतून लोखडं काढतात.
दगडांमधून तांबे िवतळवले जाते.

3 मजूर गुहेत िदवा नेतात.
ते गुहेत अगदी खोलवर शोध घेतात.
ते अगदी खोल अधंारात दगडांचा शोध घेतात.

4 ते अशुध्द धातूचा शोध घेत घेत अगदी खोलवर जातात.
लोकांच्या राहाण्याच्या जागेपासून ते खूप लांबवर आिण खोलवर

जातात.
िजथे आजपयर्ंत कोणीही गेला नसेल ितथे ते जातात.
ते दोरीला लोंबकळत इतरांपेक्षा खूप खोल जातात.

5 वरच्या जिमनीत धान्य उगवते.
परतंु जिमनीच्या खाली काही वेगळेच असते,
धातू शुध्द असतो अगदी अग्नीत िवतळवल्यासारखा.

6 जिमनीच्या खाली इदं्रनील मणी
आिण शुध्द सोन्याचे दाणे असतात.

7 रानटी पक्ष्यांना भूपृष्ठाखालील वाटांिवषयी काही मािहती नसते.
कुठल्याही बिहरी ससाण्याने त्या अधंारवाटा पािहलेल्या नसतात.

8 रानटी जनावर ेत्या वाटांवरुन गेलेली नसतात.
िंसहही त्या वाटेने गेलेला नसतो.

9 मजूर अगदी कठीण खडक खोदतात.
ते मजूर डोंगर पोखरतात आिण त्यांना बोडके करतात.

10 मजूर खडकातून बोगदा खणतात
आिण खडकातला खिजना बघतात.

11 पाणी अडवण्यासाठी मजूर धरण बांधतात.
ते दडलेल्या वस्तू बाहेर प्रकाशात आणतात.

12 “पण माणसाला शहाणपण कुठे िमळेल?
समजूतदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जावे लागेल?

13 शहाणपण िकती मोलाचे आहे ते आपल्याला कळत नाही.
पृथ्वीवरचे लोक जमीन खणून शहाणपण शोधू शकत नाहीत.

14 महासागर म्हणतो, ‘माझ्याजवळ शहाणपण नाही.’
सागर म्हणतो, ‘माझ्याजवळही ते नाही.’

15 तुम्ही शुध्द सोने देऊन शहाणपण िवकत घेऊ शकत नाही.
ते िवकत घेण्यासाठी जगात तेवढी चांदी नाही.

16 तुम्ही ओिफरच्या सोन्याने िंकवा मौल्यवान शोहमच्या खड्याने
वा नीलमण्याने शहाणपण िवकत घेऊ शकत नाही.

17 शहाणपण सोन्यापेक्षा िंकवा स्फिटकापेक्षा मौल्यवान असते.
सोन्यात जडवलेले मौल्यवान खडेही शहाणपण िवकत घेऊ शकत

नाही.
18 शहाणपण पोवळ्यापेक्षा वा स्फिटकापेक्षाही मौल्यवान आहे.
माणकापेक्षा ही त्याचे मोल अिधक आहे.

19 इिथओिपयातले पीत स्फिटक शहाणपणापेक्षा अिधक मौल्यवान
नाहीत.
शुध्द सोन्याने तुम्ही तो िवकत घेऊ शकत नाही.

20 “मग शहाणपणा कुठून येतो?
समजूतदारपणा आपल्याला कुठे िमळेल?

21 पृथ्वीवरील सवर् िजवंत प्राण्यापासून शहाणपण लपवून ठेवले आहे.
आकाशातले पक्षीसुध्दा ते बघू शकत नाहीत.

22 मृत्यू आिण िवनाश म्हणतात,
‘आम्हाला शहाणपण सापडले नाही.
आम्ही त्याबद्दलच्या फक्त अफवाच ऐकल्या आहेत.’

23 “फक्त देवालाच शहाणपणाकडे नेणारा मागर् माहीत आहे.
फक्त देवालाच तो कुठे आहे ते माहीत आहे.

24 देवाला पृथ्वीचे अगदी शेवटचे टोकसुध्दा िदसू शकते.
त्याला आकाशाखालचे सवर् काही िदसते.

25 देवाने वाऱ्याला त्यांची शक्ती िदली.
सागराला िकती मोठे करायचे ते त्यानेच ठरवले.

26 पावसाला कोठे पाठवायचे ते त्यानेच ठरवले
आिण वादळाने कुठे जायचे तेही त्यानेच ठरवले.

27 त्याच वेळी देवाला शहाणपण िदसले आिण त्याने त्याचा िवचार
केला.
शहाणपणाचे मूल्य िकती आहे ते त्याने जोखले आिण त्या

शहाणपणाला संमती िदली.
28 आिण देव लोकांना म्हणाला,
‘परमेश्वराची भीती बाळगा व त्याला मान द्या तेच शहाणपण आहे.
वाईट गोष्टी करु नका तोच समजूतदारपणा आहे.’”

ईयोबईयोब त्याचत्याचेे बोलणबोलणेे चालूचाल ूठठेेवतोवतो

ईयोबाने बोलणे सुरु ठेवले तो म्हणाला:
2 “काही मिहन्यांपूवीर् देव जसा माझ्यावर लक्ष ठेवून होता

आिण माझी काळजी घेत होता,
तसेच माझे आयषु्य आताही असते तर िकती बर ेझाले असते.

3 तेव्हा देवाचा प्रकाश माझ्यावर प्रकाशत होता आिण मला अधंारातून
चालताना प्रकाश दाखवत होता.
तसेच आताही असायला हवे होते असे मला वाटते.

4 मी जेव्हा यशस्वी होतो आिण देव माझा िमत्र होता त्या िदवसांची मी
आशा करतो.
त्या िदवसात माझ्यावर देवाचे कृपाछत्र होते.

5 जेव्हा सवर्शिक्तमान देव माझ्याबरोबर होता
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आिण माझी मुले माझ्या जवळ होती त्या िदवसांची मी आशा धरतो.
6 त्या िदवसांत माझे आयषु्य अितशय चांगले होते.
मी माझे पाय मलईत धूत असे.
माझ्याकडे उत्तम प्रकारची पुष्कळ तेले होती.

7 “त्या िदवसांत मी नगराच्या वेशीपयर्ंत जात असे
आिण नगरातल्या वृध्दांबरोबर सावर्जिनक िठकाणी बसत असे.

8 सगळे लोक मला मान देत.
मला येताना बघून तरुण माझ्या वाटेतून बाजूला होत आिण वृध्द उठून
उभे राहात.
मला आदर देण्यासाठी ते उठून उभे राहात असत.

9 लोकप्रमुख बोलणे थांबवीत
आिण इतरांना शांत राहाण्याची सूचना देण्यासाठी तोंडावर बोट

ठेवीत.
10 महत्वाचे लोक सुध्दा बोलताना त्यांचा आवाज लहान करीत.
होय, तेव्हा त्यांची जीभ टाळूला िचकटण्यासाखी वाटे.

11 लोक माझ्या बोलण्याकडे लक्ष देत.
आिण माझ्याबद्दल चांगले बोलत असत.
मला भेटणारा प्रत्येकजण माझी स्तुती करी.

12 का? कारण जेव्हा एखादा गरीब मदतीची याचना करायचा तेव्हा मी
त्याला मदत करीत असे
आिण पोरक्या मुलाकडे लक्ष द्यायला कुणी नसले तर मी मदत करीत

असे.
13 मृत्यपुथंाला लागलेला माणूस मला आशीवार्द देत असे.
मी गरजू िवधवांना मदत करीत असे.

14 सत्याने जगणे म्हणजे जणू माझे वस्त्र होते.
माझे योग्य वागणे म्हणजे माझा अगंरखा आिण डोक्यावरची पगडी

होती.
15 मी आंधळ्यांची दृष्टी होतो. त्यांना िजथे जायचे असेल ितथे मी नेत

असे.
मी अपगंांचे पाय होतो त्यांना हवे ितथे मी उचलून नेत असे.

16 गरीब लोकांना मी विडलांसारखा वाटत असे.
मला माहीत नसलेल्या लोकांनादेखील मी मदत करीत असे.
मी कोटार्त न्याय िमळवून देण्यासाठी त्यांना मदत करीत असे.

17 मी दषु्ट लोकांचे सामथ्यर् नष्ट केले.
मी िनरपराध लोकांचा त्यांच्यापासून बचाव केला.

18 “मला नेहमी वाटायचे मी खूप वषेर् जगेन,
मला स्वतःच्या घरातच मृत्यू येईल.

19 मी खूप पाणी शोषून घेऊ शकणारी मुळे असलेल्या व ज्याच्या
फांद्या दवाने ओल्या झालेल्या आहेत
अशा झाडासारखा असेन, असे मला वाटत असे.

20 मला रोज नवतरुण झाल्यासारखे वाटत असे.
रोज नवीन बाण सोडण्याइतकी शक्ती आपल्यात आहे असे मला

वाटत असे.
21 “पूवीर् लोक माझे ऐकत असत
माझ्या उपदेशाची वाट पाहात ते शांत बसत.

22 मी माझे बोलणे संपवल्यानतंर ऐकणाऱ्यांना आणखी काही
बोलायचे नसे.
माझे शब्द त्यांच्या कानावर हळूवारपणे पडत.

23 पावसाची वाट पािहल्यासारखी ते माझ्या बोलण्याची वाट पाहात.
वसंतातल्या पावसासारखे ते माझे शब्द िपऊन टाकत.

24 काही लोकांनी आशा सोडून िदली होती.
त्यांचे धयैर् खचले होते.
परतंु मी त्यांच्याबरोबर हसलो.
माझ्या हास्याने त्यांना बर ेवाटले.

25 मी त्यांचा प्रमुख असूनही त्यांच्याबरोबर राहाण्याचे ठरवले.
आपल्या सनै्याबरोबर तळ ठोकून बसलेल्या राजासारखा द:ुखी

असलेल्यांचे सांत्वन करणाऱ्या राजासारखा मी होतो.
“परतंु आता माझ्यापेक्षा लहान माणसे देखील माझी थट्टा
करत आहेत.

आिण त्याचे पूवर्ज इतके कवडी मोलाचे होते की मी त्यांना माझ्या
मेंढ्यांची राखण करणाऱ्या कुत्र्यांमध्ये देखील ठेवले नसते.

2 त्या तरुणांचे वडील मला मदत करण्याच्या दृष्टीने अगदीच
कुचकामाचे आहेत.
ते म्हातार ेझाले आहेत आिण दमले आहेत.
आता त्यांचे स्नायू टणक आिण जोमदार रािहलेले नाहीत.

3 ते मृतप्राय झाले आहेत.
खायला नसल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे व म्हणून ते

वाळवटांतील धूळ खात आहेत.
4 ते वाळवटांतील क्षार-झुडपे उपटून घेतात.
रतम नावाच्या झाडाची मुळे खातात.

5 त्यांना दसुऱ्या माणसांपासून दरू ठेवण्यात येते.
ते चोर दरोडेखोर असल्याप्रमाणे लोक त्यांच्यावर ओरडत असतात.

6 त्यांना नदीच्या कोरड्या पात्रात, डोंगराळ भागातील गुहेत
िंकवा जिमनीतील िववरात राहावे लागते.

7 ते झाडाझुडपात आक्रोश करतात.
काटेरी झुडपात एकमेकांच्या आश्रयाने राहातात.

8 ते काडी इतकेही मोल नसलेले लोक आहेत.
काहीही नाव नसलेल्या या लोकांना त्यांच्या देशातून हाकलून िदले

आहे.
9 “अशा लोकांची मुले माझी चेष्टा करणारी गाणी गातात.
त्यांच्या दृष्टीने माझे नाव म्हणजे एक िशवी आहे.

10 ते तरुण माझा ितरस्कार करतात ते माझ्यापासून लांब उभे
राहातात.
ते माझ्यापेक्षा उच्च आहेत असे त्यांना वाटते.
ते माझ्या तोंडावर थंुकतात सुध्दा.

11 देवाने माझ्या धनुष्याची प्रत्यचंा काढून घेतली आिण मला दबुळा
बनवले.
ती तरुण माणसे स्वतःला न थोपिवता रागाने माझ्यािवरुध्द वागतात.

12 ते माझ्या उजव्या भागावर वार करतात.
ते माझ्या पायावर वकरुन पाडतात.
एखाद्या शहरावर सनै्याने चालून जावे तसे मला वाटते.
माझ्यावर हल्ला करुन माझा नाश करण्यासाठी माझ्या तटबदंीला

मातीचे चढाव बांधतात.
13 मी पळून जाऊ नये म्हणून ते रस्त्यावर पहारा देतात.
माझा नाश करण्यात त्यांना यश िमळते.
कुणाच्या मदतीची त्यांना गरज नसते.

14 ते िंभतीला भोक पाडतात.
ते त्यातून आत घुसतात आिण माझ्यावर दरडी कोसळतात.

15 भीतीने माझा थरकाप झाला आहे.
वाऱ्याने सगळे काही उडून जावे त्याप्रमाणे त्यांनी माझी प्रितष्ठा

उडवून लावली आहे.
माझी सुरिक्षतता ढगांप्रमाणे नाहीशी झाली आहे.

16 “माझे आयषु्य आता गेल्यातच जमा आहे आिण मी लवकरच
मरणार आहे.
द:ुखानी भरलेल्या िदवसांनी मला वेढून टाकले आहे.

17 माझी सगळी हाडे रात्री दखुतात.
वेदना मला कुरतडणे थांबवत नाहीत.

18 देवाने माझ्या कोटाची कॉलर खेचून
माझे कपडे आकारहीन केले आहेत.

19 देवाने मला िचखलात फेकून िदले
आिण माझी राख व कचरा झाला.

20 “देवा मी मदतीसाठी तुझी याचना करतो
पण तू उत्तर देत नाहीस.
मी उभा राहातो व तुझी प्राथर्ना करतो
पण तू माझ्याकडे लक्ष देत नाहीस.

21 देवा तू माझ्याशी फार नीचपणे वागतोस.
तू तुझ्या बळाचा उपयोग मला द:ुख देण्यासाठी करतोस.

22 देवा तू सोसाट्याच्या वाऱ्याने मला उडवून लावतोस.
देवा तू मला वादळात फेकून देतोस.
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23 तू मला माझ्या मृत्यूकडे नेत आहेस हे मला माहीत आहे.
प्रत्येक िजवंत माणसाला मरावे हे लागतेच.

24 “परतंु जो आधीच द:ुखाने पोळला आहे आिण मदतीची याचना
करीत आहे
त्याला कुणी अिधक द:ुख देणार नाही.

25 देवा, मी संकटात सापडलेल्यांसाठी मदतीची याचना केली होती हे
तुला माहीत आहे.
गरीबांसाठी माझे हृदय तीळ तीळ तुटत होते हे ही तुला माहीत आहे.

26 परतंु मी जेव्हा चांगल्याची अपेक्षा करीत होतो तेव्हा माझ्या
वाट्याला वाईट गोष्टी आल्या.
मला उजेड हवा होता तेव्हा अधंार िमळाला.

27 मी आतून अगदी मोडून गेलो आहे.
माझ्या वेदना कधीच थांबत नाहीत आिण वेदना आणखी येणारच

आहेत.
28 मी सदवै द:ुखी असतो, पण मला स्वास्थ्य लाभत नाही.
मी लोकांच्यात उभा राहून मदतीसाठी ओरडतो.
29 रानटी कुत्र्यांसारखा व वाळवंटातील शहामृगासारखा मी एकटा

आहे.
30 माझी कातडी काळी पडली आहे
आिण शरीर तापाने फणफणले आहे.

31 माझे वाद्य द:ुखी गाणे गाण्यासाठीच लावले गेले आहे.
माझ्या बासरीतून रडण्याचेच सूर उमटत आहेत.

“रस्त्यातल्या मुलीकडे अिभलाषेने
न बघण्याचा करार मी माझ्या डोळ्यांशी केला आहे.

2 तो सवर्शािक्तमान देव लोकांना काय करतो?
तो त्याच्या स्वगार्तील घरातून लोकांची परतफेड कशी करतो?

3 देव दषु्टासाठी संकटे आिण िवनाश पाठवतो.
आिण जे चुका करतात त्यांच्यासाठी अिरष्टे पाठवतो.

4 मी जे काही करतो ते देवाला िदसते.
माझी प्रत्येक हालचाल तो बघतो.

5 “मी खोटे बोललो नाही
व लोकांना फसिवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

6 जर देव योग्य तागडी वापरले
तर त्याला समजेल की मी िनरपराध आहे.

7 मी जर योग्य मागार्पासून दरू गेलो असेन
आिण माझ्या डोळ्यांनी जर माझ्या मनाला वाईटाकडे वळवले असेल
िंकवा माझे हात पापांनी बरबटलेले असतील.

8 तर इतरांना मी पेरलेले धान्य खाऊ दे.
आिण माझे पीक उपटून घेऊ दे.

9 “माझ्या मनात िस्त्रयांबद्दल लपंट भावना उत्पन्न झाली असेल
िंकवा शेजाऱ्याच्या बायको बरोबर व्यिभचार करण्यासाठी त्याच्या

घराचे दार उघडण्याची मी वाट पहात असेन.
10 तर माझ्या बायकोला दसुऱ्याचे अन्न िशजवू दे
आिण दसुऱ्यांना ितची शय्यासोबत करु दे.

11 का? कारण लैंिगक पाप लज्जास्पद आहे.
या पापाला िशक्षा झालीच पािहजे.

12 लैंिगक पाप माझ्या सवर्स्वाचा नाश करील.
सवर्स्वाचा होम करणारी ती आग आहे.

13 “माझे गुलाम माझ्या िवरुध्द तक्रार करतात
तेव्हा मी न्यायाने वागण्याचे मान्य केले नाही,

14 तर मी जेव्हा देवासमोर जाईन तेव्हा मी काय करु?
देवाने माझ्या वागण्याचा जाब िवचारला तर मी काय उत्तर देऊ?

15 देवाने मला माझ्या आईच्या शरीरात िनमार्ण केले आिण त्यानेच
माझ्या गुलामांनाही घडवले.
देवाने आपल्या सवार्ंचीच आईच्या पोटात िनिर्मती केली आहे.

16 “मी गरीबांना मदत करणे कधीच अमान्य केले नाही.
मी िवधवांना नेहमीच त्यांना ज्याची गरज असते ते िदले.

17 मी माझ्या अन्नािवषयी कधीच स्वाथीर् नव्हतो.
मी पोरक्यांना नेहमी अन्न िदले आहे.

18 मी जन्मभर पोरक्यांचा बाप बनलो.

मी िवधवांची काळजी वािहली.
19 जेव्हा जेव्हा मला कपडे नाहीत म्हणून द:ुखी होणार ेलोक िदसले
िंकवा कोट नसलेले गरीब लोक िदसले.
20 त्यांना मी नेहमी कपडे िदले.

मी माझ्या मेंढ्यांची लोकर त्यांना उबदार ठेवण्यासाठी वापरली
आिण त्यांनी अतंःकरणापासून मला आशीवार्द िदले.

21 माझ्या दाराजवळ एखादा पोरका मुलगा मदतीसाठी आलेला मला
िदसला
तर मी त्याच्यावर कधीही हात उगारला नाही.

22 मी जर कधी असे केले तर माझा हात माझ्या खांद्यांपासून िनखळून
पडो मी जर कधी असे केले
तर माझा हात माझ्या खांद्याच्या सांध्यातून तुटून पडो.

23 परतंु यापकैी कुठलीही वाईट गोष्ट मी केली नाही.
मला देवाच्या िशके्षची भीती वाटते.
परमेश्वराच्या महतीला मी घाबरतो.

24 “मला माझ्या श्रीमतंीचा कधीच भरवंसा वाटला नाही.
देव मला मदत करले याचा मला नेहमीच िवश्वास वाटला.
‘तू माझी आशा आहेस असे’ मी शुध्द सोन्याला कधीच म्हटले नाही.

25 मी श्रीमतं होतो पण मला त्याचा अिभमान नव्हता.
मी खूप पसेै कमावले पण मी सुखी झालो नाही.

26 मी चकाकत्या सूयार्ंची संुदर चंद्राची कधीच पूजा केली नाही.
27 सूयर्, चंद्राची पूजा करण्याइतका मूखर् मी कधीच नव्हतो.
28 ते सुध्दा िशक्षा करण्यासारखेच पाप आहे.
मी जर त्या गोष्टींची पूजा केली असती तर सवर्शिक्तमान देवाचा

िवश्वासघात केल्यासारखे झाले असते.
29 “माझ्या शत्रूंचा पाडाव झाल्याचा
मला कधीच आनदं वाटला नाही.
माझ्या शत्रूंवर संकट कोसळल्यामुळे
मी त्यांना कधी हसलो नाही.

30 माझ्या शत्रूंना शाप देऊन आिण त्यांच्या मरणाची इच्छा करुन
मी माझ्या तोंडाला कधी पाप करायला लावले नाही.

31 मी अपिरिचतांना अन्न देतो हे
माझ्या घरातील सवार्ना माहीत आहे.

32 परदेशी लोकांना रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर झोपायला लागू नये
म्हणून मी त्यांना माझ्या घरी बोलावतो.

33 इतर लोक त्यांचे पाप लपवायचा प्रयत्न करतात
परतंु मी माझा अपराध लपवायचा कधीच प्रयत्न केला नाही.

34 लोक काय म्हणतील याची भीती मी कधीच बाळगली नाही.
मी भीतीपोटी कधीच गप्प बसलो नाही.
भीतीमुळे मी बाहेर पडायला कचरलो नाही.
मला लोकांच्या ितरस्काराची भीती वाटत नाही.

35 “माझे कुणीतरी ऐकावे असे मला वाटते.
मला माझी बाजू मांडू द्या.
सवर्शिक्तमान देवाने मला उत्तर द्यावे अशी माझी इच्छा आहे.
त्याच्या दृष्टीने मी काय चूक केली ती त्याने िलहून काढावी असे मला

वाटते.
36 नतंर मी ती खूण माझ्या गळ्याभोवती घालेन.
मी ती राजमुकुटाप्रमाणे माझ्या मस्तकावर ठेवेन.

37 देवाने जर असे केले तर मी जे काही केले त्याचे स्पष्टीकरण देऊ
शकेन.
एखाद्या पुढाऱ्याप्रमाणे माझे मस्तक उंच करुन मी देवाकडे येऊ

शकेन.
38 “मी दसुऱ्याकडून त्याची जमीन िहसकावून घेतली नाही.
माझी जमीन चोरुन घेतली आहे असा आरोप माझ्यावर कुणीही करु

शकणार नाही.
39 मी शेतकऱ्यांना माझ्या शेतातून िमळणाऱ्या धान्याबद्दल नेहमी

मोबदला िदला आहे.
आिण जे जिमनीचे मालक आहेत त्यांच्याकडून जमीन घेण्याचा

प्रयत्न मी कधीही केला नाही.
40 मी यापकैी कुठलीही वाईट गोष्ट केली असेल तर माझ्या शेतात गहू

ईयोब 30:23 337 ईयोब 31:40



32

33
आिण सातू या ऐवजी काटे आिण गवत उगवू दे!”
ईयोबाचे शब्द इथे संपले.

अलीहअलीहूू ययुिुक्तवादातिक्तवादात आपलीआपली भरभर घालतोघालतो

नतंर ईयोबाच्या तीन िमत्रांनी ईयोबाला उत्तर देणे सोडून
िदले. त्यांनी ते सोडून िदले कारण ईयोबला स्वतःच्या
िनदोर्षपणािवषयी खात्री होती. 2 परतंु ितथे अलीहू नावाचा

तरुण मुलगा होता. अलीहू बरखेलचा मुलगा होता. बरखेल बूजचा वंशज
होता. अलीहू राम घराण्यातील होता. अलीहू ईयोबवर खूप रागावला.
का? कारण ईयोब आपण स्वतः बरोबर आहोत असे म्हणत होता. ईयोब
म्हणत होता की आपण देवापेक्षाही अिधक न्यायी आहोत. 3 अलीहू
ईयोबच्या तीन िमत्रांवरदेखील रागावला. का? कारण ईयोबचे तीन िमत्र
ईयोबच्या प्रश्रांची उत्तर ेदेऊ शकले नाहीत. ईयोब चुकला हे ते िसध्द
करु शकले नाहीत. 4 अलीहू ितथे सगळ्यांत लहान होता. म्हणून तो
सगळ्यांचे बोलणे संपेपयर्त थांबला. नतंर आपण बोलायला सुरुवात
करावी असे त्याला वाटले. 5 परतंु नतंर अलीहूला िदसले की ईयोबच्या
तीन िमत्रांकडे काहीच बोलायचे उरले नाही. म्हणून त्याला राग आला.
6 म्हणून त्याने बोलायला सुरुवात केली. तो म्हणाला:
“मी खूप तरुण आहे आिण तुम्ही वृध्द आहात.
म्हणून तुम्हाला काही सांगायला मी घाबरत होतो.

7 मी माझ्याशीच िवचार केला, ‘वृध्दांनी आधी बोलायला पािहजे.
वृध्द खूप वषर् जगलेले असतात, त्यामुळे ते खूप गोष्टी िशकलेले

असतात.’
8 परतंु देवाचा आत्मा लोकांना शहाणे करतो.
त्या सवर्शिक्तमान देवाचा ‘िन:श्वास’ लोकांना समजण्यास मदत करतो.

9 केवळ वृध्द माणसेच तेवढी शहाणी नसतात.
केवळ वृध्दांनाच चांगले वाईट कळते असे नाही.

10 “तेव्हा कृपा करुन माझे ऐका!
मी तुम्हांला माझे िवचार सांगतो.

11 मी तुमचे बोलणे संपेपयर्ंत धीर धरला.
तुम्ही ईयोबाला जी उत्तर ेिदलीत ती मी ऐकली.

12 तुम्ही ज्या गोष्टी संिगतल्या त्या मी लक्षपूवर्क ऐकल्या.
तुमच्या पकैी कुणीही ईयोबावर टीका केली नाही.
तुमच्यापकैी एकानेही त्याच्या मुद्यांना उत्तर ेिदली नाहीत.

13 तुम्ही ितघे तुम्हांला शहाणपण िमळाले असे म्हणू शकत नाही.
ईयोबाच्या मुद्यांना देवानेच उत्तर ेिदली पािहजेत, माणसांनी नाही.

14 ईयोबाने त्याचे मुद्दे माझ्यासामोर मांडले नाहीत.
म्हणून तुम्ही ितघांनी ज्या मुद्यांचा उपयोग केला त्यांचा उपयोग मी

करणार नाही.
15 “ईयोब, हे ितघेही वाद हरले आहेत.
त्यांच्या जवळ बोलायला आणखी काही उरले नाही.
त्यांच्या जवळ आणखी उत्तर ेनाहीत.

16 ईयोब, यांनी तुला उत्तर ेद्यावीत म्हणून मी थांबलो होतो.
परतंु ते आता गप्प आहेत.
त्यांनी तुझ्याशी वाद घालणे आता बदं केले आहे.

17 म्हणून आता मी तुला माझे उत्तर देतो.
होय मला काय वाटते ते मी तुला आता सांगतो.

18 मला इतके काही सांगायचे आहे
की मी आता फूटून जाईन की काय असे वाटते.

19 मी द्राक्षरसाच्या न फोडलेल्या बाटलीसारखा आहे.
द्राक्षरसाच्या नव्या बुधल्याप्रमाणे मी फुटण्याच्या बेतात आहे.

20 म्हणून मला बोललेच पािहजे तरच मला बर ेवाटेल.
मी बोलले पािहजे आिण ईयोबच्या मुद्यांना उत्तर ेिदली पािहजेत.

21 मी इतर कुणाला वागवतो त्याप्रमाणे ईयोबला वागवले पािहजे.
मी त्याच्याशी उगीचच चांगले बोलायचा प्रयत्न करणार नाही.
मला जे बोलायला हवे तेच मी बोलेन.

22 एकापेक्षा दसुऱ्याला अिधक चांगले वागवणे मला शक्य नाही.
मी जर असे केले तर देव मला िशक्षा करले.

“ईयोबा, आता माझ्याकडे लक्ष दे.
मी काय म्हणतो ते लक्षपूवर्क ऐक.

2 मी आता बोलायला तयार झालो आहे.
3 माझे अतंःकरण प्रामािणक आहे.
म्हणून मी प्रामािणक शब्दच बोलेन.
मला जे माहीत आहे त्याबद्दल मी सत्य तेच सांगेन.

4 देवाच्या आत्म्याने मला िनमार्ण केले.
मला सवर्शिक्तमान देवाकडून जीवन िमळाले.

5 ईयोबा, माझे बोलणे ऐक आिण तुला शक्य झाले तर मला उत्तर दे.
माझ्याशी वाद घालण्याकरता तुझी उत्तर ेतयार ठेव.

6 देवासमोर तू आिण मी सारखेच आहोत.
आपल्याला िनमार्ण करण्यासाठी देवाने माती वापरली.

7 ईयोबा, माझी भीती बाळगू नकोस.
मी तुझ्याशी कडक वागणार नाही.

8 “पण ईयोबा, तू जे बोललास ते मी ऐकले.
9 तू म्हणालास, ‘मी शुध्द आहे, मी िनरपराध आहे,
मी काहीही चूक केली नाही.
मी अपराधी नाही.

10 मी काही चूक केली नाही तरीही देव माझ्यािवरुध्द आहे.
देवाने मला शत्रूप्रमाणे वागवले आहे.

11 देवाने माझ्या पायला साखळदडं बांधले.
देव माझी प्रत्येक हालचाल बघतो.’

12 “परतंु ईयोबा, तू या बाबतीत चुकतो आहेस.
आिण तुझी चूक मी िसध्द करुन दाखवेन.
का? कारण देवाला कोणत्याही माणसापेक्षा अिधक मािहती असते.

13 ईयोबा, तू देवाशी वाद घालत आहेस.
देवाने तुला सवर् काही नीट सांगावे असे तुला वाटते.

14 परतंु देव जे काही करतो ते खरोखरच स्पष्ट करुन सांगत असेल.
कदािचत् देव िनराळ्या रीतीने बोलत असेल आिण लोकांना ते

समजत नसेल.
15 देव कदािचत् लोकांशी रात्री ते झोपेत असताना स्वप्नात
िंकवा दृष्टांतात बोलत असेल
आिण तेव्हा देवाची ताकीद ऐकून
ते खूप भयभीत होत असतील.

17 देव लोकांना चुकीच्या गोष्टी करणे बदं करण्याची ताकीद देतो
आिण गवर् न करण्याचेही सांगतो.

18 देव लोकांना मृत्यलुोकात जाण्यापासून वाचिवण्यासाठी ताकीद
देत असतो.
देव हे सार ेमाणसाला नष्ट होण्यापासून वाचिवण्यासाठी करतो.

19 “िंकवा एखाद्याला देवाचा आवाज तेव्हा ऐकू येईल जेव्हा तो देवाने
केलेल्या िशके्षमुळे अथंरुणात पडून द:ुख भोगत असेल.
देव त्याला द:ुख देऊन ताकीद देत असतो.
तो माणूस वेदनेने इतका तळमळत असतो की त्याची सगळी हाडे

दखुतात.
20 नतंर तो माणूस खाऊ शकत नाही.
तो वेदनेने इतका तळमळतो की चांगल्या अन्नाचासुध्दा त्याला

ितरस्कार वाटतो.
21 त्याचे शरीर इतके क्षीण होते की तो जवळ जवळ िदसेनासा होतो.
त्याची सगळी हाडे िदसतात.

22 तो मृत्यूलोकांजवळ येऊन ठेपतो
आिण त्याचे जीवन मरणपथंाला लागलेले असते.

23 “देवाजवळ हजारो देवदतू असतात.
कदािचत् त्यांच्याच पकैी एखादा त्या माणसावर लक्ष ठेवून असेल.
तोच देवदतू त्याच्याबद्दल बोलेल
आिण त्याच्या चांगल्या कृत्यांबद्दल सांगेल.

24 देवदतू त्याच्याशी देयेने वागेल.
कदािचत् देवदतू देवाला सांगेल.
‘या माणसाला मृत्यलुोकात जाण्यापासून वाचव.
त्याच्या पापाची िंकमत मोजण्याचा दसुरा एक मागर् मला सापडला

आहे.’
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25 नतंर त्या माणसाचे शरीर पुनः तरुण आिण जोमदार बनेल.
तो तरुणपणी जसा होता तसाच पुन्हा होईल.

26 तो देवाची प्राथर्ना करले आिण देव त्याला उत्तर देईल.
तो माणूस आनदंाने ओरडेल आिण देवाची भक्ती करले.
नतंर तो मनुष्य पुन्हा चांगले जीवन जगायला लागेल.

27 नतंर तो लोकांना कबुली देईल.
तो म्हणेल, ‘मी पापकमर् केले.
मी चांगल्याचे वाईट केले.
पण देवाने मला िजतकी वाईट िशक्षा करायला हवी
होती िततकी केली नाही.

28 देवाने माझ्या आत्म्याला मृत्यलुोकात जाण्यापासून वाचवले.
आता मी पुन्हा आयषु्य उपभोगू शकतो.’

29 “देव त्या माणसासाठी या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करतो.
30 का? त्या माणसाला ताकीद देण्यासाठी
आिण त्याच्या आत्म्याला मृत्यलुोकात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी
देव असे करतो असे केल्यामुळे
तो त्याचे आयषु्य उपभोगू शकेल.

31 “ईयोबा, मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष दे.
माझे ऐक! तू गप्प रहा आिण मला बोलू दे.

32 पण ईयोब, जर तुला माझे बोलणे पटत नसेल तर तू खशुाल बोल.
मला तुझे मुद्दे सांग.
कारण मला तुझे बोलणे सुधारायचे आहे.

33 परतंु ईयोब, तुइयाजवळ बोलण्यासारखे काही नसेल तर माझे ऐक.
तू गप्प रहा आिण मी तुला शहाणपण िशकवेन.”

नतंर अलीहूने आपले बोलणे चालूच ठेवले तो म्हणाला:
2 “शहाण्या माणसांनो मी काय सांगतो ते ऐका.
हुशार माणसांनो, माझ्याकडे लक्ष द्या.

3 तुमची जीभ ज्या अन्नाला स्पशर् करते त्याची चव ितला कळते
आिण तुमच्या कानांवर जे शब्द पडतात ते त्यांना पारखता येतात.

4 तेव्हा आपण आता या मुद्यांची तपासणी करु या आिण काय योग्य
आहे याचा िनणर्य करु या.
काय चांगले आहे ते आपण सगळ्यांनी बरोबर िशकू या.

5 ईयोब म्हणतो, ‘मी, ईयोब िनष्पाप आहे,
आिण देव माझ्या बाबतीत न्यायी नाही.

6 मी िनरपराध आहे, परतंु माझ्यािवरुध्द लागलेला िनकाल मला
खोटारडा ठरवतो.
मी िनरपराध असूनही मला खूप कष्ट भोगायला लागले.’

7 “ईयोबसारखा आणखी कुणी आहे का?
तुम्ही ईयोबची मानहानी केली तरी तो त्याकडे दलुर्क्ष करतो.

8 ईयोब वाईटांशी मतै्री करतो
त्याला दषु्टांबरोबर राहायला आवडते.

9 मी असे का म्हणतो? कारण ईयोब म्हणतो की,
‘माणूस जर देवाला खशु करायला लागला तर त्याला त्यापासून

काहीही िमळणार नाही.’
10 “तुम्हाला समजू शकते, म्हणून तुम्ही माझे ऐका.
जे वाईट आहे ते देव कधीही करणार नाही.
तो सवर्शिक्तमान देव कधीच चुकणार नाही.

11 एखादा माणूस जे काही करतो त्याबद्दल देव त्याची परतफेड
करील.
देव लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे देतो

12 हे सत्य आहे देव कधीही चुकत नाही,
सवर्शिक्तमान देव नेहमीच न्यायी असतो.

13 देवाला कुणीही पृथ्वीवरचा अिधकारी म्हणून िनवडले नाही.
सगळ्या जगाची काळजी देवावर कुणी सोपवली नाही.
सार ेकाही देवानेच िनमार्ण केले आहे
आिण सार ेत्याच्याच िनयतं्रणाखाली आहे.

14 जर देवाने पृथ्वीवरील लोकांचा आत्मा
आिण श्वास घेऊन,

15 टाकायचे ठरवले तर पृथ्वीवरील सवर्जण मरतील.
सगळ्याची परत माती होईल.

16 “जर तुम्ही शहाणे असाल तर मी काय
म्हणतो त्याकडे लक्ष द्याल.

17 जो माणूस न्यायी होण्यासंबधंी ितरस्कार करतो तो कधीच
राज्यकतार् होऊ शकत नाही.
ईयोब, देव शिक्तमान आिण चांगला आहे.
तू त्याला अपराधी ठरवू शकशील असे तुला वाटते का?

18 एक देवच असा आहे जो राजांना ‘तुम्ही कवडीमोलाचे आहात’ असे
म्हणू शकतो.
देव पुढाऱ्यांना, ‘तुम्ही वाईट आहात.’ असे सांगू शकतो.

19 देव इतरांपेक्षा पुढाऱ्यांवर अिधक प्रेम करीत नाही.
देव गरीब माणसांपेक्षा श्रीमतंांवर अिधक प्रेम करत नाही.
का? कारण त्यानेच प्रत्येकाला िनमार्ण केले आहे.

20 माणसे अध्यार्रात्री एकाएकी मरुन जातात.
ते आजारी पडतात आिण मरतात.
अगदी शिक्तशाली लोकसुध्दा, कारण नसताना मरतात.

21 “लोक जे करतात ते देव बघतो.
देव माणसाची प्रत्येक हालचाल बघत असतो.

22 जगात कुठेही अशी अधंारी जागा नाही
िजथे वाईट माणसे देवापासून लपून बसू शकतील.

23 देवाला लोकांची अिधक परीक्षा घेण्यासाठी वेळ ठरवण्याची गरज
नसते.
लोकांचा न्यायिनवाडा करण्यासाठी त्यांना समोर आणण्याची गरजही

देवाला भासत नाही.
24 शिक्तशाली लोकांनी वाईट कुत्ये केल्यावर देवाला
त्यांना प्रश्र्न िवचारण्याची गरज वाटत नाही.
तो सहजपणे त्यांचा नाश करु शकतो
आिण त्यांच्या जागी इतरांना पुढारी बनवू शकतो.

25 तेव्हा लोक काय करतात ते देवाला माहीत असते.
म्हणूनच देव रात्रीतून दषु्टांना पराभव करतो आिण त्यांचा िन:पात

करतो.
26 वाईट माणसांनी जी दषु्कृत्ये केली असतील त्याबद्दल देव त्यांना

िशक्षा करतो.
आिण िजथे इतर लोक त्यांना पाहू शकतील अशा िठकाणी देव त्यांना

िशक्षा करतो.
27 का? कारण वाईट माणसांनी देवाची आज्ञा पाळायचे थांबवले
आिण देवाला हवे ते करण्याकडे त्यांनी दलुर्क्ष केले.

28 हे दषु्ट लोक गरीबांना कष्ट देतात,
आिण मदतीसाठी देवाकडे याचना करायला भाग पाडतात.

29 देव गरीबांची मदतीसाठी हाक ऐकतो.
परतंु गरीबांना मदत करायची नाही असे देवाने ठरवले
तरी देवाला कुणी अपराधी ठरवू शकणार नाही.
देवाने जर लोकांपासून लपून राहायचे असे ठरवले तर कोणालाही तो
सापडू शकणार नाही.
तो लोकांवर आिण राज्यांवर राज्य करणारा राज्यकतार् आहे.

30 परतंु जर एखादा माणूस वाईट असेल आिण इतरांना पाप करायला
भाग पाडत असेल
तर देव त्या माणसाला कधीही राज्यकतार् होऊ देणार नाही.

31 “जर तो माणूस देवाला म्हणेल की,
‘मी अपराधी आहे.
यापुढे मी पाप करणार नाही.

32 देवा, मी जरी तुला बघू शकत नसलो, तरी तू मला जगण्याचा योग्य
मागर् दाखव.
मी जरी चुका केल्या असल्या तरी मी त्या पुन्हा करणार नाही.’
तरच असे घडेल.

33 ईयोब, तुला देवाने बक्षीस द्यावे असे वाटते.
परतंु तू मात्र बदलायला तयार नाहीस.
ईयोब, हा तुझा िनणर्य आहे. माझा नाही.
तुला काय वाटते ते मला सांग.

34 शहाणा माणूस माझे ऐकेल.
शहाणा माणूस म्हणेल.
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35 ‘ईयोब एखाद्या अज्ञानी माणसासारखे बोलत आहे.
तो जे काही बोलतो ते अथर्हीन आहे.’

36 ईयोबला अजून िशक्षा करायला हवी असे मला वाटते.
का? कारण ईयोब एखाद्या वाईट माणसासारखे आपल्याला उत्तर देत

आहे.
37 ईयोब त्याच्या पापात बडंाची भर घालीत आहे.
ईयोब इथे आपल्यासमोर बसून आपला अपमान करतो आहे आिण

देवाची थट्टा करतो आहे.”
अलीहूने आपले बोलणे चालू ठेवले.तो म्हणाला,

2 “ईयोबा, ‘मी देवापेक्षा अिधक बरोबर आहे’
हे तुझे म्हणणे योग्य नाही.

3 आिण ईयोबा तू देवाला िवचारतोस
‘जर एखाद्या माणसाने देवाला खशु करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला

काय िमळेल?
मी जर पाप केले नाही तर त्यामुळे माझे काय चांगले होणार आहे?’

4 “ईयोबा, मी (अलीहू) तुला आिण तुझ्या िमत्रांना उत्तर देण्याची
इच्छा करतो.

5 ईयोबा, तुझ्यापेक्षा उंच असणाऱ्या
आकाशाकडे, ढगांकडे बघ.

6 ईयोब, तू पाप केलेस तर त्यामुळे देवाला कसली इजा होत नाही.
तुझ्याकडे पापांच्या राशी असल्या तरी त्यामुळे देवाला काही होत

नाही.
7 आिण ईयोबा, तू खूप चांगला असलास तरी त्यामुळे देवाला कसली

मदत होत नाही.
देवाला तुझ्याकडून काहीच िमळत नाही.

8 ईयोबा, तू ज्या चांगल्या आिण वाईट गोष्टी करतोस त्यांचा पिरणाम
तुझ्यावर
आिण तुझ्यासारख्या इतरांवर होतो.
त्यामुळे देवाला मदत होते
िंकवा त्याला द:ुख होते असे नाही.

9 “जर वाईट लोकांना द:ुख झाले तर ते मदतीसाठी ओरडतील.
ते सामथ्यर्वान लोकांकडे जातात आिण मदतीची याचना करतात.

10 परतंु जे वाईट लोक देवाकडे मदत मागत नाहीत.
ते असे म्हणणार नाहीतः ‘मला िनमार्ण करणारा देव कुठे आहे?
लोक द:ुखी कष्टी असले की देव त्यांना मदत करतो.
आता तो कुठे आहे?’

11 ‘देवाने आम्हाला पशुपक्ष्यांपेक्षा शहाणे बनवले आहे
तेव्हा तो कुठे आहे?’

12 “िंकवा त्या वाईट माणसांनी देवाकडे मदत मािगतली तरी देव
त्यांना उत्तर देणार नाही.
का? कारण ते लोक अितशय गिर्वष्ठ आहेत आपण फार मोठे आहोत.
असे त्यांना अजूनही वाटते.

13 देव त्यांच्या तुच्छ याचनेकडे लक्ष देणार नाही हे खर ेआहे.
सवर्शिक्तमान देव त्यांच्याकडे लक्ष देणार नाही.

14 तेव्हा ईयोब, तू जेव्हा असे म्हणशील की देव तुला िदसत नाही
तेव्हा देव तुझ्याकडे लक्ष देणार नाही.
तू देवाला भेटण्याची आिण त्याला तू िनरपराध आहेस
हे पटवून देण्याच्या संधीची वाट पहात आहेस असे म्हण.

15 “ईयोब, देव वाईट लोकांना िशक्षा करत नाही असे तुला वाटते.
तो पापाकडे लक्ष देत नाही असेही तुला वाटते.

16 म्हणून ईयोब त्याचे िनरथर्क बोलणे चालूच ठेवतो.
आपण खूप मोठे असल्याचा आव ईयोब आणतो.
परतंु आपण काय बोलत आहोत
हे ईयोबाला कळत नाही हे सहजपणे समजून येते.”

अलीहू बोलणे चालू ठेवून म्हणाला:
2 “तू माझ्यासाठी आणखी थोडा धीर धर.
देवाने मला आणखी बोलायला सांिगतले आहे.

3 मी माझे ज्ञान सगळ्यांना वाटतो.
देवाने मला िनमार्ण केले आिण देव न्यायी आहे हे मी िसध्द करने.

4 ईयोब, मी खर ेबोलत आहे

आिण मी काय बोलतो आहे ते मला समजत आहे.
5 “देव अितशय सामथ्यर्वान आहे,
पण तो लोकांचा ितरस्कार करीत नाही.
तो सामथ्यर्वान असून फार सूज्ञ आहे.

6 देव दषु्टांना जगू देणार नाही
आिण तो गरीबांना नेहमीच न्यायाने वागिवतो.

7 जे लोक योग्य रीतीने वागतात त्यांच्यावर देव नजर ठेवतो.
तो चांगल्या लोकांना राज्य करु देतो.
तो चांगल्यांना सदवै मान देतो.

8 म्हणून जर कुणाला िशक्षा झाली व त्यांना साखळदडंानी वा दोरीनी
बांधून ठेवण्यात आले
तर त्यांनी नक्कीच काही वाईट केले असणार.

9 आिण त्यांनी काय चूक केली ते देव त्यांना सांगेल.
देव त्यांना सांगेल की त्यांनी पाप केले आहे.
देव त्यांना ते गिर्वष्ठ होते असे सांगेल.

10 देव त्या लोकांना त्याची ताकीद आिण सुधारणेच्या सूचना
ऐकायला भाग पाडेल.
तो त्यांना पाप न करण्याची आज्ञा देईल.

11 जर त्या लोकांनी देवाचे ऐकले, त्याची आज्ञा मानली, तर देव
त्यांना यशस्वी करले.
आिण ते त्यांचे आयषु्य सुखाने जगतील.

12 परतंु जर त्यांनी देवाची आज्ञा पाळायचे नाकारले तर त्यांचा नाश
होईल.
त्यांना ज्ञान न होता मरण येईल.

13 “जे लोक देवाची पवार् करीत नाहीत ते सदा कटू (रागावलेले)
असतात.
देवाने जरी त्यांना िशक्षा केली तरी ते देवाकडे मदत मागायला तयार

नसतात.
14 ते लोक पुरुष वेश्यासारखे
अगदी तरुणपणी मरतील.

15 परतंु देव द:ुखी लोकांना त्यांच्या द:ुखातून सोडवील.
देव त्या द:ुखाचा उपयोग लोकांना जागवण्यासाठी आिण त्यांनी त्याचे

ऐकावे यासाठी करतो.
16 “ईयोब, देवाला तुला मदत करायची इच्छा आहे.
तू तुझ्या द:ुखातून बाहेर पडावेस असे देवाला वाटते.
तुझे आयषु्य साधे सरळ असावे अशी त्याची इच्छा आहे.
तुझ्या जेवणाच्या टेबलावर अन्नाची रलेचेल असावी असे त्याला

वाटते.
17 परतंु ईयोबा, आता तुला अपराधी ठरवण्यात आले आहे, म्हणून

तुला दषु्टांप्रमाणे िशक्षा करण्यात आली.
18 ईयोबा, तू श्रीमतंीमुळे मूखर् बनू नकोस.
पशैामुळे तू आपला िवचार बदलू नकोस.

19 आता तुझा पसैा तुझ्या कामी येणार नाही.
आिण सामथ्यर्वान माणसे तुला मदत करणार नाहीत.

20 आता रात्र होण्याची इच्छा मनी बाळगू नकोस.
लोक रात्री पसार व्हायचा प्रयत्न करतात.
आपण देवापासून लपून राहू शकू असे त्यांना वाटते.

21 ईयोबा, तू खूप त्रास भोगला आहेस पण म्हणून वाईटाची िनवड
करु नकोस.
चूक न करण्याची दक्षता घे.

22 “देवाजवळ खूप शक्ती आहे.
तो जागातला सगळ्यात मोठा गुरु आहे.

23 काय करावे ते देवाला कुणी सांगू शकत नाही
‘देवा तू अयोग्य केलेस’ असे कुणी त्याला म्हणू शकत नाही.

24 देवाने जे काही केले त्याबद्दल नेहमी त्याची स्तुती करायची
आठवण ठेव.
लोकांनी देवाच्या स्तुतीवर अनेक गाणी रचली आहेत.

25 देवाने काय केले ते प्रत्येकाला िदसते.
दरूदरूच्या देशांतील लोकांनाही देवाचे महान कायर् िदसतात.
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26 होय, देव महान आहे परतंु त्याची महानता आपल्याला कळत
नाही.
आिण देवाचे अिस्तत्व कधीपासून आहे तेही आपल्याला माहीत

नाही.
27 “देव पृथ्वीवरुन पाणी घेऊन त्याचे धुके
आिण पाऊस यात रुपांतर करतो.

28 अशा रीतीने ढग पाऊस पाडतात
आिण तो खूप लोकांवर पडतो.

29 देव ढगांची पखरण कशी करतो
िंकवा आकाशात ढगांचा गडगडाट कसा होतो ते कुणाला कळत नाही.

30 बघ, देव िवजेला पृथ्वीवर सवर्दरू पाठवतो
आिण समुद्राचा खोल भागही त्यात येतो.

31 देव त्याचा उपयोग राष्ट्र ांना काबूत ठेवण्यासाठी करतो
आिण त्यांना भरपूर अन्न देतो.

32 देव आपल्या हातांनी िवजेला पकडतो
आिण त्याला हवे तेथे पडण्याची ितला आज्ञा करतो.

33 मेघांच्या गडगडाटामुळे वादळाची सूचना िमळते.
जनावरांना सुध्दा वादळाची चाहूल लागते.

“गडगडाट व वीजा ह्यांची मला िभती वाटते.
तेव्हा माझ्या ह्रदयाची धडधड वाढते.

2 प्रत्येक जण लक्षपूवर्क ऐका! देवाचा आवाज
गडगडाटासारखा वाटतो.
देवाच्या मुखातून येणारा गडगडाटासारखा आवाज ऐका.

3 देव त्याच्या िवजेला सवर् आकाशात चमकण्यासाठी पाठवतो.
ती सवर् पृथ्वीभर चमकते.

4 वीज चमकते तेव्हा देव गडगडाटी आवाज काढतो.
देव त्याच्या अद्भतु आवाजात गजर्तो.
वीज चमकल्यानतंर देवाची गजर्ना ऐकू येते.
5 देवाचा गडगडाटी आवाज अद्भतु आहे.
देव आपल्याला न कळणाऱ्या महान गोष्टी करत असतो.

6 देव ‘िहमाला पृथ्वीवर पडण्याची आज्ञा करतो.’
देव ‘पावसाला पृथ्वीवर जोरात पड असे सांगतो.’

7 देवाने िनमार्ण केलेल्या सवर् लोकांना तो काय करु शकतो
हे कळावे म्हणून देव या गोष्टी करतो हा त्याचा पुरावा आहे.

8 पशू त्यांच्या घरकुलात जातात आिण तेथेच राहतात.
9 दिक्षणेकडून चक्रीवादळ येते.
उत्तरकेडून थडं वार ेयेतात.

10 देवाच्या िन:श्वासाने बफर्  होते
आिण समुद्र गोठतो.

11 देव ढगांना पाण्याने भरतो
आिण तो ते पसरवतो.

12 तो ढगांना सवर् पृथ्वीभर पसरण्याची आज्ञा करतो.
देव जी आज्ञा देतो ती ढग पाळतात.

13 देव लोकांना िशक्षा करण्यासाठी ढग आणतो,
पूर आणतो िंकवा त्याचे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी पाणी आणतो.

14 “ईयोबा, एक क्षणभर थांब आिण लक्ष दे.
थांब आिण देव ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्यांचा िवचार कर.

15 ईयोब, देव ढगांवर आपला अिधकार कसा गाजवतो ते तुला माहीत
आहे का?
तो िवजेला कसे चमकािवतो ते तुला माहीत आहे का?

16 ढग आकाशात कसे तरगंतात ते तुला कळते का?
देव ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्याचे ढग हे केवळ एक उदाहरण आहे.
आिण देवाला त्याबद्दल सार ेमाहीत आहे.

17 परतंु ईयोब तुला या गोष्टी माहीत नाहीत.
तुला फक्त एवढेच माहीत आहे की दिक्षणेकडून गरम वार ेवाहतात

तेव्हा तुला घाम येतो,
तुझे कपडे अगंाला िचकटतात आिण सगळे काही स्तब्ध असते.

18 ईयोब, तू देवाला आकाश पसरवण्यात
आिण ते आरशाप्रमाणे करण्यात मदत करु शकशील का?

19 “ईयोब, देवाला आम्ही काय सांगायचे ते तू आम्हांला सांग.

काय बोलावे ते आम्हाला कळत नाही कारण आम्हाला जास्त मािहती
नाही.

20 मला देवाशी बोलायचे आहे असे मी म्हणणार नाही.
तसे म्हणणे म्हणजे स्वतःचा नाश करुन घेणे आहे.

21 माणूस सूयार्कडे बघू शकत नाही.
वाऱ्याने ढग पळवून लावले की तो फार तेजस्वी आिण चकचकीत

िदसतो.
22 आिण देवसुध्दा तसाच आहे.
देवाची सुवणर्प्रभा दिक्षणेकडील पवर्तावरुन चमकते.
देवाच्या भोवती तेजोवलय असते.

23 तो सवर्शिक्तमान देव महान आहे.
आपण त्याला समजू शकत नाही.
तो सामथ्यर्वान आहे परतंु तो आपल्याशी चांगला आिण न्यायाने
वागतो.
देवाला आपल्याला त्रास द्यायची इच्छा नसते.

24 म्हणूनच लोक देवाला मान देतात.
परतंु देव आपल्या शहाणपणाचा अिभमान बाळगणाऱ्या लोकांना मान

देत नाही.”

ददेेवव ईयोबशीईयोबशी बोलतोबोलतो

नतंर परमेश्वर वावटळींतून ईयोबाशी बोलला. तो म्हणाला:
2 “जो मूखार्सारखा बोलत आहे
तो हा अज्ञानी मनुष्य कोण आहे?

3 ईयोब, स्वतःला सावर आिण मी जे प्रश्र िवचारतो त्याची उत्तरे
द्यायला तयार हो.

4 “ईयोब, मी पृथ्वी िनमार्ण केली तेव्हा तू कुठे होतास?
तू स्वतःला इतका शहाणा समजत असशील तर मला उत्तर दे.

5 तू जर एवढा चलाख असशील तर जग इतके मोठे असावे हे कुणी
ठरवले ते सांग.
मोजायच्या दोरीने ते कुणी मोजले का?

6 पृथ्वीचा पाया कशावर घातला आहे?
ितची कोनिशला कुणी ठेवली?

7 जेव्हा ते घडले तेव्हा पहाटेच्या ताऱ्यांनी गायन केले
आिण देवपुत्रांनी आनदंाने जयजयकार केला.

8 “ईयोब, जेव्हा समुद्र पृथ्वीच्या पोटातून बाहेर पडला
तेव्हा दरवाजे बदं करुन त्याला कुणी अडवला?

9 त्यावेळी मी त्याला मेघांनी झाकले
आिण काळोखात गंुडाळले.

10 मी समुद्राला मयार्दा घातल्या
आिण त्याला कुलुपांनी बदं केलेल्या दरवाजाबाहेर थोपिवले.

11 मी समुद्राला म्हणालो, ‘तू इथपयर्ंतच येऊ शकतोस या पिलकडे
मात्र नाही.
तुझ्या उन्मत्त लाटा इथेच थांबतील.’

12 “ईयोब, तुझ्या आयषु्यात तू कधीतरी पहाटेला आरभं करायला
आिण िदवसाला सुरु व्हायला सांिगतलेस का?

13 ईयोब, तू कधी तरी पहाटेच्या प्रकाशाला पृथ्वीला पकडून
दषु्ट लोकांना त्यांच्या लपायच्या जागेतून हुसकायला सांिगतलेस का?

14 पहाटेच्या प्रकाशात डोंगरदऱ्या नीट िदसतात.
िदवसाच्या प्रकाशात ह्या जगाचा आकार अगंरख्याला असलेल्या

घडीप्रमाणे ठळक िदसतात.
ओल्या मातीवर उमटलेल्या ठशाप्रमाणे त्या जागा िदसतात.

15 दषु्ट लोकांना िदवसाचा प्रकाश आवडत नाही.
प्रकाश ददैीप्यमान असतो तेव्हा त्यांना त्यांच्या वाईट गोष्टी करता येत

नाहीत.
16 “ईयोब, सागराला िजथे सुरुवात होते ितथे अगदी खोल जागेत तू

कधी गेला आहेस का?
समुद्राच्या तळात तू कधी चालला आहेस का?

17 ईयोब, मृत्यलुोकात नेणार ेदरवाजे तू कधी पािहलेस का?
काळोख्या जगात नेणार ेदरवाजे तू कधी बिघतलेस का?
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18 ईयोब, ही पृथ्वी िकती मोठी आहे ते तुला कधी समजले का?
तुला जर हे सवर् माहीत असेल तर मला सांग.

19 “ईयोब, प्रकाश कुठून येतो?
काळोख कुठून येतो?

20 ईयोब, तू प्रकाशाला आिण काळोखाला ते िजथून आले तेथे परत
नेऊ शकशील का?
ितथे कसे जायचे ते तुला माहीत आहे का?

21 ईयोब, तुला या सवर् गोष्टी नक्कीच माहीत असतील.
तू खूप वृध्द आिण िवद्वान आहेस मी तेव्हा या गोष्टी िनमार्ण केल्या

तेव्हा तू िजवंत होतास होय ना?
22 “ईयोब, मी ज्या भांडारात िहम
आिण गारा ठेवतो ितथे तू कधी गेला आहेस का?

23 मी बफर्  आिण गारांचा साठा संकटकाळासाठी,
यधु्द आिण लढाईच्या िदवसांसाठी करुन ठेवतो.

24 ईयोब, सूयर् उगवतो त्या िठकाणी तू कधी गेला आहेस का?
पूवेर्कडचा वारा िजथून सवर् जगभर वाहातो ितथे तू कधी गेला आहेस

का?
25 जोरदार पावसासाठी आकाशात पाट कोणी खोदले?
गरजणाऱ्या वादळासाठी कुणी मागर् मोकळा केला?

26 वरैाण वाळवंटात देखील
कोण पाऊस पाडतो?

27 िनजर्न प्रदेशात पावसाचे खूप पाणी पडते
आिण गवत उगवायला सुरुवात होते.

28 ईयोब, पावसाला वडील आहेत का?
दविंबद ूकुठून येतात?

29 िहमाची आई कोण आहे?
आकाशातून पडणाऱ्या िहमकणास कोण जन्म देतो?

30 पाणी दगडासारखे गोठते.
सागराचा पृष्ठभागदेखील गोठून जातो.

31 “ईयोबा, तू कृित्तकांना बांधून ठेवू शकशील का?
तुला मृगशीषार्चे बधं सोडता येतील का?

32 ईयोबा, तुला राशीचक्र योग्यवेळी आकाशात आणता येईल का?
िंकवा तुला सप्तषीर्ंना त्यांच्या समूहासह मागर् दाखवता येईल का?

33 ईयोबा, तुला आकाशातील िनयम माहीत आहेत का?
तुला त्याच िनयमांचा पृथ्वीवर उपयोग करता येईल का?

34 “ईयोबा, तुला मेघावर ओरडून
त्यांना तुझ्यावर वषार्व करायला भाग पाडता येईल का?

35 तुला िवद्युतलतेला आज्ञा करता येईल का?
ती तुझ्याकडे येऊन, ‘आम्ही आलो आहोत काय आज्ञा आहे?’
असे म्हणेल का?
तुझ्या सांगण्याप्रमाणे ती तुला हवे ितथे जाईल का?

36 “ईयोबा, लोकांना शहाणे कोण बनवतो?
त्यांच्यात अगदी खोल शहाणपण कोण आणतो?

37 ईयोबा, ढग मोजण्याइतका िवद्वान कोण आहे?
त्यांना पाऊस पाडायला कोण सांगतो?

38 त्यामुळे धुळीचा िचखल होतो
आिण धुळीचे लोट एकमेकास िचकटतात.

39 “ईयोबा, तू िंसहासाठी अन्न शोधून आणतोस का?
त्यांच्या भुकेल्या िपल्लांना तू अन्न देतोस का?

40 ते िंसह त्यांच्या गुहेत झोपतात.
ते गवतावर दबा धरुन बसतात आिण भक्ष्यावर तुटून पडतात.

41 ईयोबा, डोंब कावळ्याला कोण अन्न देतो?
जेव्हा त्याची िपल्ले देवाकडे याचना करतात
आिण अन्नासाठी चारी िदशा भटकतात तेव्हा त्यांना कोण अन्न

पुरिवतो?
“ईयोबा, पहाडी बकऱ्या कधी व्यायतात ते तुला माहीत आहे
का?
हिरणी आपल्या बछड्याला जन्म देताना तू पािहले आहेस

का?

2 ईयोबा पहाडी बकरी आिण हिरणी िकती मिहने आपल्या िपलांना
पोटात वाढवतात ते तुला माहीत आहे का?
त्यांची जन्माला यायची वेळ कोणती ते तुला माहीत आहे का?

3 ते प्राणी लोळतात प्रसूितवेदना सहन करतात
आिण त्यांची िपल्ले जन्माला येतात.

4 ती बछडी शेतात मोठी होतात.
नतंर ती आपल्या आईला सोडून जातात आिण पुन्हा कधीही परतून

येत नाहीत.
5 “ईयोबा, रानटी गाढवांना कोणी सोडून िदले?
त्यांची दोरी सोडून त्यांना कोणी मोकळे केले?

6 मी (देव) रानटी गाढवांना वाळवंटात घर िदले.
मी त्यांना राहण्यासाठी क्षारभूमी िदली.

7 रानटी गाढवे गजबजलेल्या शहरांना हसतात (त्यांना शहरातला
गजबजाट आवडत नाही)
आिण त्यांना कुठलाही माणूस आव घालू शकत नाही.

8 रानगाढवे डोंगरात राहतात.
तेच त्यांचे कुरण आहे.
ते आपले अन्न ितथेच शोधतात.

9 “ईयोबा, गवा (रानटी बलै) तुझी सेवा करायला तयार होईल का?
तो रात्री तुझ्या खळ्यावर राहील का?

10 ईयोबा, गवा तुला त्याच्या गळ्यात दोरी बांधू देईल का?
आिण तू त्याला तुझे शेत नांगरायला लावू शकशील का?

11 गवा खूप बलवान असतो,
परतंु तो तुझे काम करील असा िवश्वास तुला वाटतो का?

12 तो तुझे धान्य शेतातून गोळा करले
आिण खळ्यात नेईल असा भरवसा तुला वाटतो का?

13 “शहामृगी आपले पखं आनदंाने फडफडवते.
परतंु ितला उडता येत नाही.
ितचे पखं आिण िपसे करकोचाच्या पखंासारखी नाहीत.

14 शहामृगी आपली अडंी जिमनीत घालते
आिण ती वाळूत उबदार होतात.

15 आपल्या अडं्यांवरुन कुणी चालत जाईल
िंकवा रानटी प्राणी ती फोडतील हे ती िवसरते.

16 शहामृगी आपल्या िपलांना सोडून जाते.
ती जणू स्वतःची नाहीतच असे ती वागते.
ितची िपल्ले मेली तरी ितला त्याची पवार् नसते.
काम िनष्कळ झाल्याचे सुखद:ुख ितला नसते.

17 का? कारण मी (देव) शहामृगीला शहाणे केले नाही.
शहामृगी मूखर् असते. मीच ितला तसे केले आहे.

18 परतंु शहामृगी जेव्हा पळण्यासाठी उठते तेव्हा ती घोड्याला आिण
घोडेस्वाराला हसते,
कारण ती कुठल्याही घोड्यापेक्षा जोरात पळू शकते.

19 “ईयोबा, तू घोड्याला त्याची शक्ती िदलीस का?
तू त्याच्या मानेवर त्याची आयाळ ठेवलीस का?

20 ईयोबा, तू घोड्याला टोळाप्रमाणे लांब उडी मारायला सांिगतलेस
का?
घोडा जोरात फुरफुरतो आिण लोक त्याला घाबरतात.

21 घोडा बलवान आहे म्हणून आनदंात असतो.
तो आपल्या खरुाने जमीन उकरतो आिण धावत यधु्दभूमीवर जातो.

22 घोडा भीतीला हसतो, तो कशालाही भीत नाही.
तो यधु्दातून कधीही पळ काढीत नाही.

23 सिैनकाचा भाता घोड्याच्या बाजूला हलत असतो.
त्याचा स्वार जे भाले आिण इतर शस्त्रे बाळगतो ते उन्हात चमकतात.

24 घोडा फार अनावर होतो.
तो जिमनीवर जोरात धावतो.
तो जेव्हा रणिंशग फुकलेले ऐकतो तेव्हा तो एका जागी िस्थर राहू

शकत नाही.
25 रणिंशग ऐकू येते तेव्हा घोडा घाई करतो.
त्याला दरुुनही लढाईचा वास येतो.
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सेनापतींनी िदलेल्या आज्ञा आिण यधु्दातले इतर अनेक आवाज
त्याला ऐकू येतात.

26 “ईयोबा, तू ससण्याला पखं पसरुन दिक्षणेकडे उडायला
िशकवलेस का?

27 ईयोबा, गरुडाला आकाशात उंच उडायला िशकवणारा तूच का?
तूच त्याला त्याचे घरटे उंच पहाडावर बांधायला सांिगतलेस का?

28 गरुड उंच सुळक्यावर राहातो.
तीच त्याची तटबदंी आहे

29 गरुड त्याच्या तटबदंीवरुन आपले भक्ष्य शोधतो.
गरुडाला एवढ्या उंचीवरुन आपले भक्ष्य िदसू शकते.

30 गरुड प्रेताभोवती गोळा होतात
आिण त्यांची िपल्ले रक्त िपतात.”

परमेश्वर ईयोबाला म्हणाला:
2 “ईयोबा, तू सवर्शिक्तमान देवाशी वाद घातलास.
तू मला चूक केल्याबद्दल दोषी ठरवलेस.

आता तू चुकलास हे तू कबूल करशील का?
तू मला उत्तर देशील का?”
3 मग ईयोबाने देवाला उत्तर िदले तो म्हणाला:

4 “मी अगदी नगण्य आहे.
मी काय बोलू?
मी तुला उत्तर देऊ शकत नाही.
मी माझा हात माझ्या तोंडावर ठेवतो.

5 मी एकदा बोललो होतो.
पण आता अिधक बोलणार नाही.
मी दोनदा बोललो पण मी आता अिधक बोलणार नाही.”
6 नतंर परमेश्वर वादळातून पुन्हा ईयोबाशी बोलला. तो म्हणाला:

7 “ईयोबा, तू आता कंबर कसून उभा राहा
आिण मी जे प्रश्र िवचारतो त्याची उत्तर ेद्यायला िसध्द हो.

8 “ईयोबा, मी न्यायी नाही असे तुला वाटते का?
मी काही चूक केल्याचा आरोप करुन तू स्वतःचे िनरपरािधत्व िसध्द

करु पहात आहेस.
9 ईयोबा तुझे बाहू देवाच्या बाहूइंतके शिक्तशाली आहेत का?
देवाच्या आवाजासारखा तुझा आवाज गडगडाटी आहे का?

10 जर तू देवासारखा असलास तर तुला स्वतःबद्दल अिभमान वाटू दे.
आिण तुला मान िमळू दे.
तू जर देवासारखा असलास तर तू मानमरातब आिण वभैव

कपड्यांसारखे घालू शकतोस.
11 तू जर देवासारखा असलास तर तू तुझा राग दाखवू शकतोस

आिण गिर्वष्ठ लोकांना िशक्षा करु शकतोस.
गिर्वष्ठांना मान खाली घालायला लावू शकतोस.

12 होय ईयोबा त्या गिर्वष्ठांकडे बघ आिण त्यांना नम्र कर.
वाईट लोकांना जागच्या जागी िचरडून टाक.

13 त्यांना िचखलात पुरुन टाक.
त्यांचे शरीर गंुडाळून थडग्यात टाकून दे.

14 ईयोबा, तू जर या सगळ्या गोष्टी करु शकशील तर मी सुध्दा तुझी
स्तुती करीन.
आिण तु तुझ्या सामथ्यार्ने स्वतःला वाचवू शकतोस हे मी मान्य

करीन.
15 “ईयोबा, तू बेहेमोथ कडे बघ.
मी (देवाने) तुला आिण बेहेमोथला एकाच वेळी िनमार्ण केले.
बेहेमोथ गायीसारखे गवत खातो.

16 बेहेमोथच्या अगंात बरीच शक्ती आहे.
त्याच्या पोटातले स्नायू खूप बळकट आहेत.

17 बेहेमोथची शेपटी देवदाराच्या झाडासारखी उभी राहते.
त्याच्या पायातले स्नायूही बळकट आहेत.

18 बेहेमोथची हाडे िपतळेसारखी बळकट आहेत.
त्यांचे पाय म्हणजे जणू लोखडंाच्या कांबी.

19 बेहेमोथ हा अितशय आश्र्चयर्कारक प्राणी मी (देवाने) िनमार्ण केला
आहे.
परतंु मी त्याचा पराभव करु शकतो.

20 डोंगरावर िजथे जगंली श्र्वापदे खेळतात
ितथले गवत बेहेमोथ खातो.

21 तो कमळाच्या झाडाखाली झोपतो.
बेहेमोथ दलदलीतल्या लव्हाळ्यात लपतो.

22 कमळाचे झाड बेहेमोथला आपल्या सावलीत लपवते.
तो नदीजवळ उगवणाऱ्या एका वृक्षाखाली (िवलोवृक्ष) राहतो.

23 नदीला पूर आला तर बेहेमोथ पळून जात नाही.
यादेर्न नदीचा प्रवाह त्याच्या तोंडावर आदळला तरी तो घाबरत नाही.

24 बेहेमोथचे डोळे कुणीही बांधू शकणार नाही
आिण त्याला सापळ्यात अडकवू शकणार नाही.

“ईयोबा, तुला िलव्याथानाला गळ टाकून पकडता येईल का?
तुला त्याची जीभ दोरीने बांधता येईल का?

2 ईयोबा, तुला िलव्याथानाच्या नाकातून दोरी घालून
त्याला वेसण घालता येईल का?
िंकवा त्याच्या जबड्यात गळ घालता येईल का?

3 ईयोबा, िलव्याथान तुझ्याकडे सोडून देण्यासाठी याचना करील का?
तो तुझ्याशी मृद ूशब्दात बोलेल का?

4 ईयोबा, िलव्याथान तुझ्याशी करार करुन
जन्मभर तुझा दास होऊन राहील का?

5 ईयोब, तू पक्ष्याशी जसा खेळशील तसा िलव्याथानाशी खेळशील
का?
तू त्याला दोरीने बांधशील का?
म्हणजे तुझ्या सेवक मुली त्याच्याशी खेळू शकतील?

6 ईयोबा मच्छीमार तुझ्याकडून िलव्याथानाला िवकत घेण्याचा प्रयत्न
करतील का?
ते त्याचे तुकडे करुन ते व्यापाऱ्यांना िवकण्याचा प्रयत्न करतील का?

7 ईयोबा, तू िलव्याथानाच्या कातडीत िंकवा डोक्यात भाला फेकशील
का?

8 “ईयोबा, तू एकदा का िलव्याथानावर हात टाकलास तर पुन्हा तसे
कधी करु शकणार नाहीस.
ती कशा प्रकारची लढाई असेल याचा एकदा िवचार कर.

9 तू िलव्याथानाचा पराभव करु शकशील असे तुला वाटत असेल तर
ते िवसरुन जा.
तशा आशेला जागाच नाही.
त्याच्याकडे नजर टाकताच तुझी भीतीने गाळण उडेल.

10 एकही माणूस त्याला जागे करुन
त्याचा राग ओढवून घेण्याइतका शूर नाही.

“माझ्यािवरुध्द उभा राहाणाराही कुणी नाही.
11 मी (देव) कुणाचाही देणेकरी नाही.
या नभोमडंळाखाली जे जे आहे ते सवर् माझे आहे.

12 “ईयोबा, मी तुला िलव्याथानाच्या पायांिवषयी, त्याच्या शक्तीिवषयी
आिण त्याच्या ऐटदार बांध्यािवषयी सांगेन.

13 कुणीही त्याची कातडी छेद ूशकत नाही.
त्याची कातडी िचलखतासारखी आहे.

14 िलव्याथानाला त्याचा जबडा उघडायला कुणीही भाग पाडू शकत
नाही.
त्याच्या तोंडातल्या दातांची लोकांना भीती वाटते.

15 िलव्याथानाच्या पाठीवर ढालीसारख्या खवल्यांच्या
रांगा एकमेकांना िचकटून आहेत.

16 ते खवले एकमेकांना इतके िचकटले आहेत
की त्यातून हवासुध्दा जाऊ शकत नाही.

17 त्याचे खवले एकमेकांशी घटृ बांधलेले आहेत.
ते एकमेकांशी इतके घटृ बांधलेले आहेत की कुणी ते ओढून वेगळे

करु शकत नाही.
18 िलव्याथान जेव्हा िंशकतो तेव्हा वीज चमकल्यासारखी वाटते.
त्याचे डोळे पहाटेच्या प्रकाशासारखे चमकतात.

19 त्याच्या तोंडातून आगीचे लोळ बाहेर पडतात.
आगीच्या िठणग्या िनघतात.

20 उकळत्या भांड्याखाली ठेवलेल्या जळत्या गवतातून
िनघतो तसा धूर त्याच्या नाकातून येतो.
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21 िलव्याथानाच्या श्र्वासानी कोळसे पेटतात
आिण त्याच्या तोंडातून ज्वाला बाहेर पडतात.

22 िलव्याथानाची मान मजबूत आहे.
लोक त्याला घाबरतात आिण त्याच्यापासून दरू पळत सुटतात.

23 त्याच्या कातडीवर एकही मऊ भाग नाही.
ती लोखडंासाखी कठीण आहे.

24 िलव्याथानाचे हृदय पाषाणासारखे आहे.
त्याला भीती वाटत नाही.
ते पाट्यासारखे आहे.
जात्याच्या खालच्या तळीसारखे ते आहे.

25 िलव्याथान उठून उभा रािहला की शूर वीरही घाबरतात.
िलव्याथानाने त्यांची शेपटी हलवली की ते पळून जातात.

26 तलवारी, भाले आिण तीर त्याच्यावर फेकले तरी ते त्याला न
लागता परत येतात.
त्या शस्त्रांनी त्याला काहीही इजा होत नाही.

27 तो लोखांडाची कांब गवताच्या काडीसारखी मोडू शकतो.
कुजलेले लाकूड जसे पटकन मोडते तसे तो िपतळ मोडतो.

28 तो बाणांना घाबरुन पळून जात नाही.
वाळलेल्या गवताप्रमाणे दगड त्याच्यावर आपटून परत येतात.

29 जेव्हा लाकडी गदा त्याच्यावर आपटली जाते तेव्हा त्याला ते गवत
आपटल्याप्रमाणे वाटते.
लोक त्याच्यावर भाले फेकतात तेव्हा तो हसतो.

30 िलव्याथानाच्या शरीरावरची कातडी तीक्ष्ण, टणक खापरासाखी
आहे.
तो िचखलात कुळक िफरवल्याप्रमाणे तास पाडतो.

31 िलव्याथान पाण्याला उकळी आल्याप्रमाणे हलवतो.
तो त्याला उकळत्या तेलाच्या भांड्याप्रमाणे तो त्यावर बुडबुडे

आणतो.
32 िलव्याथान पोहतो तेव्हा तो आपल्यामागे मागर् तयार करतो.
तो पाणी ढवळून टाकतो आिण आपल्यामागे पांढरा फेस ठेवतो.

33 पृथ्वीवरचा एकही पशू िलव्याथानासारखा नाही.
तो एक भीितिवरिहत प्राणी आहे.

34 िलव्याथान गिर्वष्ठ प्राण्याला कमी (तुच्छ) लेखतो.
तो सगळ्या रानटी श्वापदांचा राजा आहे.
आिण मी, परमेश्वराने त्याला िनमार्ण केले आहे.”

ईयोबईयोब परमपरमेेश्वरालाश्वराला उत्तरउत्तर ददेेतोतो

नतंर ईयोबाने परमेश्वराला उत्तर िदले, तो म्हणाला:
2 “परमेश्वरा सवर्काही तूच करु शकतोस ते मला माहीत

आहे.
तू योजना आखतोस आिण त्या प्रत्यक्षात येण्यास कोणीही आिण

काहीही प्रितबधं करु शकत नाही.
3 परमेश्वरा, तू प्रश्र िवचारलास: ‘हा अज्ञानी माणूस कोण आहे जो असे

मूखार्सारखे बोलतो आहे?’

परमश्वरा मला ज्या गोष्टी कळत नव्हत्या त्यांच्यािवषयीच मी बोलत
होतो.
ज्या गोष्टी समजणे माझ्या आवाक्याबाहेरचे होते त्यांच्यािवषयी मी

बोलत होतो.
4 “परमेश्वरा, तू मला म्हणालास, ‘ईयोबा, तू ऐक, मी बोलेन.
मी तुला प्रश्न िवचारने आिण तू मला उत्तर दे.’

5 परमेश्वरा, मी तुझ्याबद्दल पूवीर् ऐकले होते.
परतंु आता मी माझ्या डोळ्यांनी तुला बघतो आहे.

6 आिण परमेश्वरा आता मलाच माझी लाज वाटते.
मला पश्चात्ताप होत आहे.
मी आता धुळीत आिण राखेत बसून माझे मन
आिण माझे आयषु्य बदलण्याचे वचन देत आहे.”

परमपरमेेश्वरश्वर ईयोबाचईयोबाचेे ऐश्वयऐश्वयर्र् परतपरत ददेेतोतो
7 परमेश्वराचे ईयोबाशी बोलणे झाल्यावर तो तेमानीच्या अलीफजला

म्हणाला, “मला तुझा आिण तुझ्या दोन िमत्रांचा राग आला आहे. का?
कारण तुम्ही माझ्याबद्दल योग्य बोलला नाही. परतंु ईयोब माझा सेवक
आहे. तो माझ्यािवषयी बरोबर बोलला. 8 म्हणून अलीफज, आता सात
बलै आिण सात एडके घे. ते घेऊन माझ्या सेवकाकडे, ईयोबाकडे जा.
त्यांना मार आिण त्यांचा स्वतःसाठी होमबली अपर्ण कर. माझा सेवक
ईयोब तुमच्यासाठी प्राथर्ना करले आिण मी त्याच्या प्राथर्नेला उत्तर
देईन. मग मी तुम्हाला योग्य असलेली िशक्षा देणार नाही. तुम्ही अितशय
मुखर् होता म्हणून तुम्हाला िशक्षा करायला हवी. तुम्ही माझ्यािवषयी नीट
बोलला नाही. परतंु माझा सेवक ईयोब मात्र माझ्याबद्दल अगदी योग्य
बोलला.”

9 तेव्हा अलीफज तेमानी, िबल्दद शूही आिण सोफर नामाथीचा यांनी
देवाचे ऐकले. नतंर परमेश्वराने ईयोबाच्या प्राथर्नेला उत्तर िदले.

10 ईयोबाने त्याच्या िमत्रांसाठी प्राथर्ना केली आिण परमेश्वराने
ईयोबाला पुन्हा यशस्वी केले. देवाने त्याला पूवीर् त्याच्याकडे होते
त्यापेक्षा दपु्पट िदले. 11 ईयोबाचे सगळे भाऊ आिण बिहणी त्याच्या
घरी आले. ईयोबाला जो कोणी ओळखत होता तो ही त्याच्याकडे आला.
त्यांनी ईयोबबरोबर भोजन घेतले. त्यांनी ईयोबाचे सांत्वन केले.
परमेश्वराने ईयोबावर इतकी संकटे आणली त्याचे त्यांना वाईट वाटले.
प्रत्येकाने ईयोबाला चांदीचा तुकडा आिण सोन्याची अगंठी िदली.

12 परमेश्वराने ईयोबाच्या आयषु्याच्या उत्तराधार्वर त्याच्या
पूवार्धार्पेक्षा अिधक कृपा केली. ईयोबाकडे आता 14,000 मेंढ्या,
6,000 उंट, 2,000 गायी आिण 1,000 गाढवी आहेत. 13 ईयोबाला
सात मुले आिण तीन मुली झाल्या. 14 ईयोबाने त्याच्या पिहल्या मुलीचे
नाव यमीमा, दसुऱ्या मुलींचे नाव कसीया ठेवले. ितसऱ्या मुलीचे नाव
केरने हप्पूक ठेवले. 15 त्याच्या मुली त्या देशातील सवार्त संुदर मुली
होत्या, ईयोबाने त्याच्या मुलींना त्याच्या मालमत्तेतला वाटा िदला.
त्यांच्या भावांनासुध्दा ईयोबाच्या मालमत्तेतला वाटा िमळाला.

16 अशा तऱ्हेने ईयोब 140 वषेर् जगला. तो त्याची मुले, नातवंडे,
पतंवंडे पाहीपयर्ंत जगला. 17 नतंर ईयोब मरण पावला. ईयोब चांगले
आयषु्य जगला. तो अगदी वयोवृध्द होऊन मेला.
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माणसाने जर वाईट लोकांचा सल्ला मानला नाही, तो पापी
लोकांसारखा रािहला नाही
आिण देवावर िवश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांबरोबर राहाणे

त्याला आवडले नाही
तर तो माणूस खरोखरच सुखी होईल.

2 चांगल्या माणसाला परमेश्वराची िशकवण आवडते
तो त्या बद्दल रात्रंिदवस िवचार करत असतो.

3 त्यामुळे तो माणूस ओढ्याच्या कडेला लावलेल्या झाडासारखा
शिक्तशाली होऊ शकतो
तो योग्यवेळी फळे येणाऱ्या झाडासारखा असतो तो पाने असलेल्या व

न मरणाऱ्या झाडासारखा असतो.
तो जे काही करतो ते यशस्वी होते.

4 परतंु वाईट लोक असे नसतात ते वाऱ्यावर उडून
जाणाऱ्या फोलपटासारखे असतात.

5 न्यायालयातील खटल्याचा िनवाडा करण्यासाठी जर चांगले लोक
एकत्र आले
तर वाईट लोकांना अपराधी ठरिवले जाईल ते पापीलोक िनरपराध

ठरिवले जाणार नाहीत.
6 का? कारण परमेश्वर चांगल्यांचे रक्षण करतो
आिण वाईटाचे िनदार्लन करतो.

इतर राष्ट्र ांचे लोक इतके का रागावले आहेत?
ती राष्ट्र े अशा मूखार्सारख्या योजना का आखीत आहेत?

2 त्यांचे राजे आिण पुढारी एकत्र येऊन परमेश्वराशी
आिण त्याने िनवडलेल्या राजांशी भांडले.

3 ते पुढारी म्हणाले, “आपण देवािवरुध्द आिण त्याने िनवडलेल्या
राजािवरुद्ध उभे राहू
आपण त्यांच्यापासून स्वततं्र होऊ.”

4 परतंु माझे स्वामी स्वगार्तील राजा
त्या लोकांना हसतो.

5 देव रागावला आहे आिण तो
त्या लोकांनाच सांगत आहे, “मी या माणसाची राजा म्हणून िनवड

केली
तो िसयोन पवर्तावर राज्य करले िसयोन हा माझा खास पवर्त आहे.”
यामुळे ते दसुर ेपुढारी भयभीत झाले आहेत.

7 आता मी तुम्हाला परमेश्वराच्या करारािवषयी सांगतो
परमेश्वर मला म्हणाला, “आज मी तुझा बाप झालो!
आिण तू माझा मुलगा झालास.

8 जर तू िवचारले तर मी तुला राष्ट्र े देईन
या पृथ्वीवरची सगळी माणसे तुझी होतील.

9 लोखडंाची कांब जशी मातीच्या भांड्याचा नाश करते
तसा तू त्या राष्ट्र ांचा नाश करू शकशील.”

10 म्हणून राजांनो तुम्ही शहाणे व्हा
राज्यकत्यार्ंनो हा धडा िशका.

11 परमेश्वराच्या आज्ञांचे भीतीयकु्त पालन करा.
12 तुम्ही देवपुत्रासी प्रामािणक आहात हे दाखवा.

तुम्ही जर असे केले नाही तर तो रागावेल आिण तुमचा नाश करले जे
परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात ते सुखी असतात.
पण इतरांनी मात्र सावधिगरी बाळगली पािहजे.
तो आता आपला राग प्रकट करण्याच्या बेतात आहे.

दावीद आपला मुलगा अबशालोम याच्याकडून पळाला तेव्हाचे दावीदाचे
स्तोत्र.

परमेश्वरा मला खूप शत्रू आहेत.
खूप लोक माझ्या िवरुद्ध गेले आहेत.

2 बरचे लोक माझ्याबद्दल बोलत आहेत ते लोक म्हणतात,
“देव त्याला वाचवणार नाही.”

3 परतंु परमेश्वरा, तूच माझी ढाल आहेस
तूच माझे वभैव आहेस
परमेश्वरा मला महत्व देणारा तूच आहेस.

4 मी परमेश्वराची प्राथर्ना करने
आिण तो मला त्याच्या पिवत्र डोंगरावरून उत्तर देईल!

5 मी पडून िवश्रांती घेतो तरी मी जागा होईन हे मला माहीत आहे.
मला हे कसे कळते?
कारण परमेश्वर मला सांभाळतो माझे रक्षण करतो.

6 माझ्याभोवती हजारो सिैनक असतील.
परतंु मी या शत्रूंना घाबरणार नाही.

7 परमेश्वरा जागा हो!
देवा मला वाचव तू फार शिक्तशाली आहेस
तू जर माझ्या शत्रूंच्या थोबाडीत मारलीस
तर त्यांचे सगळे दात पडतील.

8 परमेश्वरा, जय तुझाच आहे.
परमेश्वरा तू कृपा करून तुझ्या लोकांवर दया कर.
प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्याच्या साथीने गावयाचे दावीदाचे स्तोत्र.

माझ्या चांगल्या देवा, मी तुझी प्राथर्ना करीन
तेव्हा मला उत्तर दे माझी प्राथर्ना ऐक.
आिण माझ्याशी दयाळू अतंकरणाने वाग.

मला माझ्या संकटांपासून थोडी तरी मुक्ती दे.
2 लोकहो! तुम्ही आणखी िकती काळ माझ्यािवषयी वाईट बोलत

राहाणार आहात?
तुम्ही माझ्याबद्दल सांगण्यासाठी नवीन काहीतरी खोटे नाटे शोधत

असता आिण माझ्यािवषयी तसले खोटे सांगणे तुम्हाला आवडते.
3 परमेश्वर आपल्या चांगल्या माणसांचे ऐकतो हे तुम्हाला माहीत आहे

म्हणून मी जेव्हा
जेव्हा त्याची प्राथर्ना करतो तेव्हा तेव्हा तो माझे एकतो.

4 जर तुम्हाला कसला त्रास होत असेल तर तुम्ही रागवा, पण पाप
करू नका.
तुम्ही झोपायच्यावेळी त्या गोष्टीचा िवचार करा आिण शांत पडून राहा.

5 देवाला चांगल्या गोष्टीचे होमापर्ण करा
आिण परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा.

6 बरचे लोक म्हणतात “आम्हाला देवाचा चांगुलपणा कोण दाखवेल?
परमेश्वरा, आम्हाला तुझे तेजस्वी मुख पाहू दे.”

7 परमेश्वरा, तू मला खूप सुखी केलेस. सुगीच्या िदवसात जेव्हा
धनधान्याची आिण द्राक्षारसाची समृध्दी असते तेव्हा मला िजतका
आनदं होतो त्यापेक्षा मी आता अिधक आनदंी आहे.

8 मी अथंरुणावर पडतो आिण अगदी समाधानात झोपतो का?
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कारण परमेश्वरा, तू मला सुरिक्षत ठेवून झोपवतोस.
प्रमुख गायकासाठी बासरीवरील दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, माझे शब्द ऐक.
मी जे सांगायचा प्रयत्न करत आहे ते समजून घे.

2 माझ्या देवा! माझ्या राजा!
माझी प्राथर्ना ऐक.

3 परमेश्वरा, मी रोज सकाळी तुला माझी भेट अपर्ण करतो.
मी तुइयाकडे मदतीच्या अपेके्षने पाहातो
आिण तू माझी प्राथर्ना ऐकतोस.
4 देवा, तुला वाईट गोष्टी आवडत नाहीत.
वाईट लोकांनी तुझ्या जवळ असणे तुला आवडत नाही.
वाईट लोक तुझी उपासना करु शकत नाहीत.

5 मूखर् तुझ्याकडे येऊ शकत नाहीत.
जे लोक नेहमी दषु्टपणा करतात त्यांना तू दरू पाठवतोस.

6 जे लोक खोटं बोलतात त्यांचा तू सवर्नाश करतोस.
जे लोक दसुऱ्यांना त्रास देण्यासाठी गुप्त योजना आखतात ते

परमेश्वराला आवडत नाहीत, परमेश्वर त्यांचा द्वेष करतो.
7 परमेश्वरा, मी तुझ्या िवपुल कृपेमुळे तुझ्या मिंदरात येईन.
मी पिवत्र मिंदरात भीतीपोटी आिण तुझ्याबद्दलच्या आदरापोटी

नतमस्तक होईन.
8 परमेश्वरा, तू मला जगण्याचा खरा मागर् दाखव लोक
माझ्यातल्या दबुळेपणाच्या शोधात असतात.
म्हणून कसे जगावे ते तू मला दाखव.
9 ते लोक खर ेबोलत नाहीत.
ते खऱ्याचे खोटे करणार ेखोटारडे आहेत
त्यांची तोंडे िरकाम्या थडग्यासारखी आहेत
ते लोकांशी चांगल ंबोलतील पण तेही त्यांना सापळ्यात

अडकवण्यासाठीच.
10 देवा, तू त्यांना िशक्षा कर.
त्यांना त्यांच्याच सापळ्यात अडकू दे.
ते लोक तुझ्यािवरुध्द गेले आहेत.
म्हणून तू त्यांना त्यांच्या असंख्य गुन्ह्यांबद्दल िशक्षा कर.

11 परतंु जे लोक देवावर िवश्वास ठेवतात त्यांना सुखी राहू दे.
त्यांना कायमचे सुखी कर.
देवा, ज्या लोकांना तुझे नांव आवडते
त्यांचे रक्षण कर त्यांना शक्ती दे.

12 परमेश्वरा, जेव्हा तू चांगल्या माणसांसाठी चांगल्या गोष्टी करतोस
तेव्हा तू त्यांचे रक्षण करणाऱ्या मोठ्या ढालीसारखा आहेस.
प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरील शेमीनीथवरचे दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, रागाने मला सुधारु नकोस.
रागावू नकोस आिण मला िशक्षा करु नकोस.

2 परमेश्वरा माझ्यावर दया कर.
मी आजारी आहे आिण अशक्त झालो आहे.
मला बर ेकर,
माझी हाडे िखळिखळी झाली आहेत.
3 माझे सवर् शरीर थरथरत आहे.

परमेश्वरा मला बर ेकरण्यासाठी तुला आणखी िकती वेळ लागणार
आहे?

4 परमेश्वरा, तू परत ये व मला पुन्हा शक्ती दे.
तू दयाळू आहेस म्हणून मला वाचव.

5 मेलेली माणसे थडग्यात तुझी आठवण काढू शकत नाहीत.
मृत्यलुोकातले लोक तुझे गुणवणर्न करु शकत नाहीत.
म्हणून तू मला बर ेकर.

6 परमेश्वरा, सबधं रात्र मी तुझी प्राथर्ना केली.
माझ्या अश्रंुमुळे माझे अथंरुण ओले झाले आहे.
माझ्या अथंरुणातून अश्रू िठबकत आहेत.
तुझ्याजवळ अश्रू ढाळल्यामुळे मी आता शिक्तहीन, दबुळा झालो

आहे.

7 माझ्या शतं्रूंनी मला खूप त्रास िदला.
त्यांचे मला खूप वाईट वाटत आहे.
आता माझे डोळे रडून रडून क्षीण झाले आहेत.

8 वाईट लोकांनो, तुम्ही इथून िनघून जा.
का? कारण परमेश्वराने माझे रडणे ऐकले आहे.

9 परमेश्वराने माझी प्राथर्ना ऐकली.
त्याने माझ्या प्राथर्नेचा स्वीकार केला आिण त्याने मला उत्तर िदले.
10 माझे सवर् शत्रू व्यिथत आिण िनराश होतील.
एकाएकी काहीतरी घडेल आिण ते लिज्जत होऊन िनघून जातील.
दावीदाने परमेश्वरापाशी गायलेले स्तोत्र हे स्तोत्र बन्यामीनी कुटंुबातील

कुशाचा मुलगा शौल याच्या सबंधंी आहे.
परमेश्वरा, माझ्या देवा, माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
माझा पाठलाग करणाऱ्या लोकांपासून मला वाचव मला

सोडव.
2 तू जर मला मदत केली नाहीस तर िंसहाच्या तावडीत सापडलेल्या

एखाद्या प्राण्यासारखी माझी अवस्था होईल
मला दरू नेले जाईल आिण कुणीही मला वाचवू शकणार नाही.

3 परमेश्वर देवा मी काहीही चूक केलेली नाही.
मी चूक केली नसल्याबद्दल खात्रीपूवर्क सांगतो.

4 मी माझ्या िमत्रांशी दषु्टावा केला नाही
आिण मी िमत्रांच्या शत्रूंना मदतही केली नाही.

5 जर हे खर ेनसेल तर मला िशक्षा कर.
शत्रू माझा पाठलाग करो, मला पकडो व मला मारो.
त्याला माझे जीवन जिमनीत तुडवूदे आिणमाझा जीव मातीत ढकलू

दे.
6 परमेश्वरा ऊठ, आिण तुझा क्रोध दाखव माझा शत्रू रागावलेला आहे
म्हणून तू त्याच्या पुढे उभा राहा आिण त्याच्या िवरुध्द् लढ.
परमेश्वरा ऊठ आिण न्यायाची मागणी कर.

7 परमेश्वरा लोकांचा िनवाडा कर.
सगळे देश तुझ्याभोवती गोळा कर आिण लोकांचा िनवाडा कर.

8 परमेश्वरा, माझा िनवाडा कर.
मी बरोबर आहे हे
िसध्द् कर मी िनरपराध आहे हे िसध्द् कर.

9 वाईटांना िशक्षा कर आिण चांगल्यांना मदत कर.
देवा तू चांगला आहेस आिण तू लोकांच्या ह्रदयात डोकावून बघू

शकतोस.
10 ज्याचे ह्रदय सच्चे आहे अशांना देव मदत करतो
म्हणून तो माझे रक्षण करले.

11 देव चांगला न्यायाधीश आहे
आिण तो त्याचा क्रोध केव्हाही व्यक्त करु शकतो.

12 देवाने एकदा िनणर्य घेतल्यानतंर
तो त्याचे मन बदलत नाही.
देवाकडे लोकांना िशक्षा करायची शक्ती आहे.
14 काही लोक सतत वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखत

असतात.
ते गुप्त योजना आखतात आिण खोटे बोलतात.

15 ते दसुऱ्यांना जाळ्यात पकडतात आिण त्यांना इजा करतात.
परतंु ते स्वत:च्याच जाळ्यात अडकतील आिण त्याना कुठली तरी

इजा होईल.
16 त्यांना योग्य अशी िशक्षा िमळेल.
ते इतरांशी फार िनदर्यपणे वागले.
त्यांनाही योग्य अशीच िशक्षा िमळेल.

17 मी परमेश्वराची स्तुती करतो, कारण तो चांगला आहे
मी त्या सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करतो.
प्रमुख गायकासाठी िगत्तीथ सुरावर बसवलेले दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, माझ्या स्वामी तुझे नाव पृथ्वीवरील नावात सवार्त
चांगले आहे, थोर आहे.
तुझ्या नावाने तुला स्वगार्त गौरव प्राप्त करुन िदला आहे.
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2 मुला बाळांच्या मुखातून तुझे गुणगान ऐकू
येते तुझ्या शतं्रूना गप्प बसवण्यासाठी तू हे सार ेकरतोस.

3 परमेश्वरा, तू तुझ्या हातांनी िनमार्ण केलेल्या आकाशाकडे मी बघतो
तू केलेल्या चंद्र आिण ताऱ्यांकडे मी बघतो.
आिण मला आश्चयर् वाटते.

4 लोक तुला इतके महत्वाचे का वाटतात?
तू त्यांची आठवण तरी का ठेवतोस?
लोक तुझ्यासाठी इतके महत्वाचे का आहेत?
तू त्यांची दखल तरी का घेतोस?

5 परतंु लोक तुला महत्वाचे वाटतात.
तू त्यांना जवळ जवळ देवच बनवलेस आिण तू लोकांना गौरवाचे

आिण मानाचे मुकुट चढिवतोस.
6 तू लोकांना तू िनमार्ण केलेल्या
सवर् गोष्टींचे अिधपत्य िदलेस.

7 लोक मेंढ्या, गाय, बलै आिण रानातले वन्य पशू यांच्यावर राज्य
करतात.

8 ते आकाशातल्या पक्ष्यांवर
आिण सागरात पोहणाऱ्या माशावर राज्य करतात.

9 परमेश्वरा, आमच्या स्वामी तुझे नाव पृथ्वीवरील सवर् नावात अितशय
चांगले आहे, अद्भतु आहे.
प्रमुक गायकासाठी मूथ लाब्येन या सुरावर बसवलेले दावीदाचे स्तोत्र.

मी अगदी मनापासून परमेश्वराची स्तुती करतो.
परमेश्वरा, तू ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस त्याबद्दल मी

सांगेन.
2 तू मला खूप सुखी करतोस. सवर्शिक्तमान देवा,
मी तुझ्या नामाचा मिहमा गातो.

3 माझे शत्रू तुझ्यापासून दरू जाण्यासाठी पळाले.
परतंु ते पडले आिण त्यांचा नाश झाला.

4 तू सगळ्यात न्यायी आहेस तू तुझ्या िंसहासनावर न्यायाधीश म्हणून
बसलास.
परमेश्वरा, तू माझे गाऱ्हाणे ऐकलेस आिण तू माझा न्यायिनवाडा

केलास.
5 तू दसुऱ्या लोकांवर टीका केलीस.
परमेश्वरा, तू त्यांचा नाश केलास.
तू त्यांची नावे िजवंत माणसांच्या यादीतून कायमची पुसून टाकलीस.

6 शत्रूचा िनपात झाला परमेश्वरा, तू त्यांच्या शहरांचा नाश केलास.
आता केवळ पडकी घर ेउभी आहेत
त्या दषु्ट लोकांच्या आठवणी खातर आता काहीही िशल्लक उरले नाही.

7 परतंु परमेश्वर अनतं काळ राज्य करतो.
त्याने त्याचे राज्य सामथ्यर्वान बनवले आहे, हे त्याने जगात

न्यायव्यवस्था यावी म्हणून केले.
8 परमेश्वर पृथ्वीवरील सवार्ंनाच न्यायाने वागवतो
आिण सवर् देशांनाही तो एकाच मापाने तोलतो.

9 खूप लोक सापळ्यात अडकले
आिण दखुी झाले कारण त्यांच्या पुढे असंख्य संकटे होती.
संकटांच्या ओझ्याखाली ते लोक चेंगरले गेले आहेत.
परमेश्वरा, त्यांना आश्रय देणारी एक चांगली जागा तू बन.

10 ज्या लोकांना तुझे नाव माहीत आहे
ते तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात.
परमेश्वरा, जर लोक तुझ्याकडे आले,
तर त्यांना मदत केल्यािशवाय परत पाठवू नकोस.

11 सीयोनमध्ये राहाणाऱ्या लोकांनो, तुम्ही परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराने ज्या महान गोष्टी केल्या त्याबद्दल इतर देशांना सांगा.

12 जे परमेश्वराकडे मदतीसाठी गेले
त्यांची आठवण त्याने ठेवली
त्या गरीब लोकांनी मदतीची याचना केली
आिण परमेश्वर त्यांना िवसरला नाही.

13 मी देवापाशी ही प्राथर्ना केली “परमेश्वरा माझ्यावर दया कर,
बघ माझे शत्रू मला त्रास देत आहेत.

माझे ‘मृत्यूच्या दारा’ पासून रक्षण कर.
14 नतंर यरुशलेमच्या द्वारात परमेश्वरा, मी तुझी स्तुती गाईन.
तू माझे रक्षण केलेस म्हणून मी खूप आनदंात असेन.”

15 ती इतर राष्ट्र े दसुऱ्या लोकांना सापळ्यात पकडण्यासाठी खड्डे
खणतात.
परतंु ते स्वतच त्या खड्यांत पडले.
दसुऱ्यांना पकडण्यासाठी त्यांनी जाळे लावले.
परतंु ते स्वतच त्या जाळ्यात अडकले.

16 परमेश्वराने त्या वाईट लोकांना पकडले.
परमेश्वर वाईट कृत्ये करणाऱ्यांना िशक्षा करतो हे ते िशकले िहग्गायोन.

17 जे लोक देवाला िवसरतात ते वाईट असतात.
ते लोक मृत्यलुोकात जातील.

18 कधी कधी देव संकटात असलेल्यांना िवसरतो असे वाटते.
त्या गरीबांना काही आशा नाही असेही वाटते.
परतंु देवत्यांना कायमचा कधीच िवसरत नाही.

19 परमेश्वरा, ऊठ आिण राष्ट्र ांचा न्याय कर.
आपण सामथ्यर्वान आहोत असा िवचार लोकांना करु देऊ नकोस.

20 लोकांना धडा िशकव.
आपण केवळ माणसे आहोत हे त्यांना कळू दे.

परमेश्वरा, तू इतक्या दरू का राहतोस?
संकटात पडलेले लोक तुला पाहू शकत नाहीत.

2 गिर्वष्ठ आिण दषु्ट लोक वाईट योजना आखतात.
आिण गरीब लोकांना त्रास देतात.

3 दषु्ट लोक आपल्याला हव्या असलेल्या गोष्टींबद्दल बढाया मारतात.
आधाशी लोक देवाला शाप देतात.
अशा रीतीने दषु्ट लोक आपण परमेश्वराला तुच्छ मानतो असे दाखवून

देतात.
4 वाईट लोक देवाची प्राथर्ना न करण्याइतके गिर्वष्ठ आहेत
ते त्यांच्या सवर् वाईट योजना आखतात आिण जगात देवच

नसल्यासारखे वागतात.
5 दषु्ट लोक नेहमीच काहीतरी वेडे वाकडे करीत असतात.
देवाचे िनयम आिण शहाणपणाच्या गोष्टी त्यांच्या लक्षात देखील येत

नाहीत.
देवाचे शत्रू त्यांच्या िशकवण्याकडे लक्ष देत नाहीत.

6 आपले काहीही वाईट होणार नाही असे त्या लोकांना वाटते ते
म्हणतात, “आपण मजा करु
आिण आपल्याला कधीही िशक्षा होणार नाही.”

7 ते लोक नेहमी शाप देत असतात.
ते लोकांबद्दल नेहमी वाईट बोलत असतात.
ते सतत वाईट योजना आखत असतात.

8 ते गुप्त जागी लपून बसतात
आिण लोकांना पकडण्यासाठी वाट पाहातात.
ते दसुऱ्यांना त्रास देण्यासाठी लपतात ते िनष्पाप लोकांना ठार

मारतात.
9 ते दषु्ट लोक खाण्यासाठी एखादा प्राणी पकडणाऱ्या िंसहासारखे

असतात.
ते गरीबांवर हल्ला करतात.
दषु्टांनी तयार केलेल्या सापळड्यात गरीब अडकतात.
10 ते दषु्ट गरीब आिण आधीच पीडलेल्या लोकांना
पुन्हा पुन्हा त्रास देतात.

11 “देव आपल्याला िवसरला, तो आपल्यापासून कायमचा दरू गेला.
आपल्यावर काय प्रसंग आलेला आहे हे देव बघत नाही”
असा िवचार गरीब लोक करतात.

12 परमेश्वरा, ऊठ!
आिण काहीतरी कर.
देवा, दषु्टांना िशक्षा कर गरीबांना िवसरु नकोस.

13 वाईट लोक देवािवरुध्द का जातात?
कारण देव आपल्याला िशक्षा करणार नाही असे त्यांना वाटते.

14 परमेश्वरा, ते लोक अितशय दषु्ट
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आिण वाईट गोष्टी करतात ते तू बघतोस तू त्याकडे लक्ष दे आिण
काहीतरी कर.
संकटांनी िपडलेले लोक तुझ्याकडे मदतीसाठी येतात.
परमेश्वरा, िनराधाराला मदत करणारा तूच एक आहेस.
म्हणून त्यांना मदत कर.

15 परमेश्वरा, दषु्टांचे िनदार्लन कर.
16 त्या लोकांना तुझ्या भूमीतून घालवून दे.
17 परमेश्वरा, गरीबांना काय हवे ते तू ऐकलेस.
त्यांची प्राथर्ना ऐक आिण त्यांना काय हवे ते दे.

18 परमेश्वरा आई बाप नसलेल्या पोरक्या मुलांचे रक्षण कर.
दखुी: लोकांना आणखी कष्ट सोसायला लावू नकोस.
दषु्टांना इथे राहायला भीती वाटेल इतके त्यांना घाबरवून सोड!

माझा परमेश्वरावर िवश्वास आहे, मग तू मला पळून जाऊन
लपावयास का सांिगतलेस?
तू मला म्हणालास “पक्ष्यासारखा उडून तुझ्या डोंगरावर

जा.”
2 दषु्ट लोक िशकाऱ्यासारखे असतात.
ते अधंारात लपून बसतात. ते धनुष्याची दोरी खेचतात.
ते त्यांचा बाण लक्ष्यावर रोखतात आिण तो चांगल्या आिण सत्यवादी

माणसाच्या ह्रदयात सरळ सोडतात.
3 त्यांनी सगळ्या चांगल्या गोष्टींचा असा नाश केला तर काय होईल?
मग चांगली माणसे काय करतील?

4 परमेश्वर त्याच्या पिवत्र राजप्रासादात राहतो.
तो स्वगार्त त्याच्या िंसहासनावर बसतो
आिण जे काही घडते ते तो बघतो परमेश्वर त्याच्या डोळ्यांनी लोकांकडे
अगदी बारकाईने पाहातो
ते चांगले आहेत की वाईट आहेत ते तो बघत असतो.

5 परमेश्वर चांगल्या लोकांचा शोध घेतो.
दषु्टांना दसुऱ्यांना त्रास द्यायला आवडते आिण परमेश्वर अशा दषु्ट

लोकांचा ितरस्कार करतो.
6 तो त्यांच्यावर जळते िनखार ेआिण तप्त गधंक ओतेल.
दषु्टांना फक्त तप्त आिण चटका देणारा वाराच िमळेल.

7 परतंु परमेश्वर चांगला आहे आिण चांगले कृत्य करणार ेलोक त्याला
आवडतात.
चांगले लोक त्याच्याजवळ असतील आिण त्याचे दशर्न घेतील.

प्रमुख गायकासाठी शेमीिनथ सुरावरचे दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, मला वाचव!
सवर् चांगले लोक आता गेले आहेत.
आता पृथ्वीवर खराखूरा भक्त उरलेला नाही.

2 लोक त्यांच्या शेजाऱ्यांशी खोटे बोलतात.
प्रत्येकजण शेजाऱ्याची खोटी स्तुती करुन त्याला चढवतो.

3 परमेश्वराने खोटे बोलणार ेते ओठ कापून टाकले पािहजेत
परमेश्वराने मोठमोठ्या गोष्टी सांगणाऱ्या जीभा छाटून टाकल्या

पािहजेत.
4 ते लोक म्हणतात, “आम्ही योग्य प्रकार ेखोटे बोलून मोठे होऊ
कसे बोलायचे ते आम्हाला समजते म्हणून
आमचा कोणीही मालक होऊ शकणार नाही.”

5 परतंु परमेश्वर म्हणतो, “वाईट लोक गरीबांकडून वस्तू चोरतात ते
अगितक लोकांकडून वस्तू काढून घेतात.
परतंु आता मी ितथे उभा राहून त्या गरीब असहाय्य लोकांची बाजू
घेईन
आिण त्यांचे रक्षण करीन.”

6 परमेश्वराचे शब्द खर ेआिण शुध्द आहेत.
ते अग्नीत िवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहेत.
ते सात वेळा िवतळवलेल्या चांदी सारखे शुध्द आहेत.

7 परमेश्वरा, त्या अगितक लोकांची काळजी घे.
त्यांचे आता आिण पुढेही कायम रक्षण कर.

8 ते दषु्ट लोक आपण कुणीतरी मोठे आहोत असा आव आणतात पण
ते खरोखर खोट्या दािगन्याप्रमाणे आहेत.

ते खूप िकमती वाटतात पण फारच स्वस्त असतात.
प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, तू मला आणखी िकती काळ िवसरुन जाणार
आहेस?
तू मला कायमचाच िवसरणार आहेस का?

िकती काळापयर्ंत तू माझा स्वीकार करायला नकार देणार आहेस?
2 तू मला िवसरला आहेस की नाही याबद्दल मी िकती काळ संभ्रमात

राहू!
माझ्या ह्रदयातले हे दखु: मी िकती काळ सोसू?
माझे शत्रू माझ्यावर आणखी िकती काळापयर्ंत िवजय िमळवणार
आहेत?

3 परमेश्वरा, माझ्या देवा, माझ्याकडे बघ.
माझ्या प्रश्नांचे उत्तर दे.
मला उत्तर कळू दे.
नाही तर मी मरुन जाईन.

4 जर तसे घडले तर माझा शत्रू म्हणेले, “मी त्याच्यावर िवजय
िमळवला”
माझ्या शत्रूने जर माझा पराभव केला तर तो खूष होईल.

5 परमेश्वरा, मी तुझ्या प्रेमाखातर तुझ्या मदतीची अपेक्षा केली.
तू मला वाचवलेस आिण मला सुखी केलेस.

6 मी परमेश्वरासाठी आनदंाचे गाणे गातो
कारण त्याने माझ्यासाठी िकतीतरी चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत.

दषु्ट माणूस मनातल्या मनात म्हणतो, “देव नाही”
पापी लोक फार भयानक आिण कुजक्या गोष्टी करतात
त्यांच्यातला एकही जण चांगल्या गोष्टी करीत नाही.

2 परमेश्वर स्वगार्तून खाली पाहात होता.
त्याला शहाणे लोक शोधायचे होते
शहाणेलोक मदतीसाठी देवाकडे वळतात.

3 परतंु प्रत्येकजण देवापासून दरू गेला आहे.
सवर्लोक वाईट झाले आहेत.
एकही माणूस चांगली गोष्ट करत नव्हता.
4 दषु्टांनी माझ्या माणसांचा नाश केला.
दषु्टांना देव माहीत नाही.
त्यांच्याकडे खायला खूप अन्न असते आिण ते परमेश्वराची उपासना

करीत नाहीत.
5 त्या दषु्टांना गरीब माणसाच्या उपदेशाकडे लक्ष द्यायचे नव्हते.
का? कारण तो गरीब माणूस देवावर अवलबंून होता.

6 परतंु देव त्याच्या चांगल्या माणसांबरोबर असतो.
म्हणून वाईट लोकांना भीती वाटण्याजोगे बरचे काही असते.

7 िसयोनमध्ये इस्राएलला कुणी वाचवले?
परमेश्वरच इस्राएलला वाचवतो.
परमेश्वराच्या माणसांना दरू नेण्यात आले आिण त्यांना जबरदस्तीने
कैदी बनवले गेले.
परतंु परमेश्वर त्याच्या माणसांना परत आणील
नतरं याकोब (इस्राएल) खूप आंनदी होईल.

दावीदाचे गाणे.
परमेश्वरा, तुझ्या पिवत्र तबंूत कोण राहू शकेल?
तुझ्या पिवत्र डोंगरावर कोण राहील?

2 जो माणूस शुध्द जीवन जगतो, चांगल्या गोष्टी करतो,
अगदी मनापासून सत्य बोलतो तोच माणूस तुझ्या डोंगरावर राहू

शकेल.
3 तशा प्रकारचा माणूस दसुऱ्यांबद्दल वाईट बोलत नाही तो स्वत:च्या

कंुटुबािवषयी लािजरवाणे असे काही सांगत नाही.
त्यांना त्रास होईल असे काही करत नाही.
तो त्याच्या शेजाऱ्याशी वाईट वागत नाही.

4 तो माणूस देवाची हेटाळणी करणाऱ्या माणसाबद्दल आदर दाखवीत
नाही.
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परतंु तो जे लोक परमेश्वराची सेवा करतात अशा सवार्ंचा आदर
करतो.
त्याने जर शेजाऱ्याला वचन िदले असेल,
तर तो त्या वचनाला जागतो.

5 जर त्या माणसाने कोणाला पसेै िदले असतील
तर तो कजार्वर व्याज आकारत नाही.
आिण तो िनरपराध लोकांना त्रास देण्यासाठी पसेै घेणार नाही.
जर कोणी त्या चांगल्या माणसाप्रमाणे वागला तर तो नेहमी देवाच्या

जवळ राहील.
दावीदाचे िमक्ताम नावाचे स्तोत्र

देवा, माझे रक्षण कर कारण मी तुझ्यावर अवलबंून आहे.
2 मी परमेश्वराला म्हणालो,
“परमेश्वरा, तू माझा प्रभु आहेस

माझ्याकडे असलेली प्रत्येक चांगली गोष्ट मला तुझ्याकडून िमळाली
आहे”

3 परमेश्वर त्याच्या पृथ्वीवरील भक्तांसाठी अनेक अद्भतु गोष्टी करतो.
परमेश्वर त्या लोकांवर खरोखरच प्रेम करतो हे तो दाखवतो.

4 परतंु जे लोक उपासनेसाठी दसुऱ्या देवाकडे वळतात त्यांना द:ुख
भोगावे लागते.
ते त्या मूतीर्ंना रक्ताची भेट देतात.
मी त्यात सहभागी होणार नाही.
मी त्या मूतीर्ंची नावेसुध्दा घेणार नाही.

5 माझा वाटा आिण प्याला परमेश्वराकडूनच येतो.
परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच मला माझा वाटा देतोस.

6 माझा वाटा फारच अद्भतू आहे
माझे वतन संुदर आहे.

7 मी परमेश्वराची स्तुती करतो कारण त्याने मला चांगले िशकवले
रात्रीच्या वेळी मला
अगदी आतल्या गाभ्यातून आज्ञा िमळाल्या.

8 मी परमेश्वराला नेहमी माझ्या पुढे ठेवतो
आिण मी त्याची उजवी बाजू कधीही सोडणार नाही.

9 त्यामुळे माझे ह्रदय आिण माझा आत्मा आनदंीत राहील
माझे शरीरही सुरिक्षत असेल.

10 का? कारण परमेश्वरा, तू माझ्या आत्म्याला मृत्यलुोकात राहू देणार
नाहीस.
तुझ्याशी इमानदार असणाऱ्याला तू थडग्यात सडू देणार नाहीस.

11 तू मला नीट कसे जगावे ते िशकवशील परमेश्वरा,
केवळ तुझ्या सािन्नध्यात असणेही संपूणर् समाधान देणार ेअसेल.
तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे समाधान लाभेल.

दावीदाची प्राथर्ना.
परमेश्वरा, न्यायासाठी,
प्रामािणकपणासाठी माझी प्राथर्ना ऐक.
माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे.

माझी खरी प्राथर्ना ऐक.
2 तू माझ्या बाबतीत योग्य ते िनणर्य घेशील.
तू सत्य बघू शकतोस.

3 तू माझ्या ह्रदयात खोलवर पािहलेस.
तू रात्रभर माझ्या बरोबर होतास
तू मला प्रश्न िवचारलेस आिण तुला काहीही चूक आढळली नाही.
मी वाईट गोष्टी करण्याची योजना आखलेली नाही.

4 एखाद्याला िजतके शक्य आहे िततक्या प्रयत्न पूवर्क
मी तुझ्या आज्ञा पाळायचा प्रयत्न केला.

5 मी तू आखून िदलेल्या मागार्ंवरुन गेलो.
माझ्या पायांनी जगण्याचा तुझा मागर् कधीही सोडला नाही.

6 देवा, मी जेव्हा जेव्हा तुला हाक मारली तेव्हा तेव्हा
तू मला ओ िदलेस म्हणून आता तू माझे ऐक.

7 देवा, जे तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात त्यांना तू मदत करतोस.

ते लोक तुझ्या उजवीकडे उभे राहतात तेव्हा आता तुझ्या एका
भक्ताची प्राथर्ना ऐक.

8 तुझ्या डोळ्यातल्या बुब्बुळाप्रमाणे माझे रक्षण कर.
मला तुझ्या पखंाच्या सावली खाली लपव.

9 परमेश्वरा, जे वाईट लोक माझा िनपात करायला िनघाले आहेत
त्यांच्यापासून मला वाचव माझ्याभोवतीचे जे लोक मला दखु द्यायला
िनघाले आहेत, त्यांच्यापासून माझे रक्षण कर.

10 ते वाईट लोक देवाचे न ऐकण्याइतके गिर्वष्ठ झाले आहेत
आिण ते स्वतःच्याच बढाया मारत आहेत.

11 त्या लोकांनी माझा पाठलाग केला आता
ते माझ्या अवती भोवती आहेत
आिण माझ्यावर हल्ला करायच्या तयारीत आहेत.
12 ते दषु्ट लोक दसुरा प्राणी मारुन खाण्यासाठी लपून बसलेल्या

िंसहासारखे आहेत.
ते िंसहासारखे हल्ला करण्यासाठी लपून बसतात.

13 परमेश्वरा, ऊठ आिण शत्रूकडे जा.
त्यांना शरण यायला लाव.
तुझ्या तलवारीचा उपयोग कर.
आिण मला दषु्टापासून वाचव.

14 परमेश्वरा, तुझ्या शक्तीचा उपयोग करुन,
या दषु्टांना इहलोकातून नाहीसे कर.
परमेश्वरा, तुझ्याकडे मदतीसाठीखूप लोक येतात.
त्या लोकांकडे या आयषु्यात फारसे काही नसते.
त्या लोकांना खूप अन्न दे.
त्यांच्या मुलांना जे काही हवे ते दे.
त्यांच्या मुलांना इतके अन्न दे की ते त्यांच्याही मुलांना पुरुन उरले.

15 मी न्यायासाठी प्राथर्ना केली, म्हणून परमेश्वरा, मी तुझा चेहरा बघेन
आिण तुला बघून मी पूणर् समाधानी होईन.
प्रमुख गायकासाठी परमेश्वराचा सेवक दावीदयाचे स्तोत्र. दावीदाने हे
स्तोत्र परमेश्वराने त्याला शौलापासून आिण इतर शतं्रूपासून वाचवले

तेव्हा िलहीले.
तो म्हणाला, “परमेश्वरा, तू माझे सामथ्यर् आहेस,
मी तुझ्यावर प्रेम करतो.”

2 परमेश्वर माझा खडक माझा िकल्ला माझी संरक्षक जागा
आहे.
माझा देव माझा खडक आहे.
मी माझ्या रक्षणासाठी त्याच्याकडे धाव घेतो.
देव माझी ढाल आहे.
त्याची शक्ती नेहमी माझे रक्षण करते.
परमेश्वर माझी उंच डोंगरावरची लपण्याची जागा आहे.

3 त्यांनी माझी चेष्टा केली.
परतंु मी ज्याची स्तुती केली जावी अशा परमेश्वराचा धावा केला
आिण शत्रूंपासून माझे रक्षण झाले.

4 माझे शत्रू मला मारण्याचा प्रयत्न करीत होते.
मृत्यूच्या दोऱ्या माझ्या भोवती होत्या मृत्यलुोकात नेणाऱ्या पुरात मी

सापडलो होतो.
5 थडग्याच्या दोऱ्या माझ्या भोवती होत्या.
मृत्यूचा सापळा माझ्या भोवती होता.

6 सापळ्यात अडकल्यावर मी परमेश्वराचा धावा केला.
होय, मी देवाला माझ्या मदतीसाठी बोलावले.
देव त्याच्या मिंदरात होता.
त्याने माझा आवाज ऐकला.
त्याने माझी मदतीची हाक ऐकली.

7 पृथ्वी हादरली आिण कंिपत झाली.
स्वगार्चा पाया हादरला.
का? कारण परमेश्वर क्रोिधत झाला होता.

8 देवाच्या नाकातून धूर आला
देवाच्या तोंडातून अग्नीच्या ज्वाळा िनघाल्या.
त्याच्या अगंातून िठणग्या उडाल्या.

स्तोत्रसंिहता 15:5 349 स्तोत्रसंिहता 18:8
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9 परमेश्वराने आकाश फाडले
आिण तो खाली आला तो घट््ट काळ्या ढगावर उभा रािहला.

10 परमेश्वर उडत होता तो उडणाऱ्या करुबावर आरुढ होऊन
वाऱ्यावर उंच उडत होता.

11 परमेश्वर त्याच्या सभोवती तबंूसारख्या पसरलेल्या काळ्या ढगात
लपला होता.
तो गडगडणाऱ्या दाट ढगात लपला होता.

12 नतंर देवाचे चमचमते तेज ढगातून बाहेर पडले.
तेथे गारा पडल्या आिण िवजांचा चमचमाट झाला.

13 परमेश्वराने ढगांमधून गडगडाट केला,
त्या सवर्शिक्तमान देवाने आपला आवाज ऐकवला तेथे गारा पडल्या

आिण िवजांचा कडकडाट झाला.
14 परमेश्वराने त्याचे बाण सोडले आिण शत्रूची दाणादाण उडाली
परमेश्वराने िवजेचे लोळ फेकून लोकांची त्रेधा उडवली.

15 परमेश्वरा, तू धमकावून बोललास
आिण सोसाट्याचा वारा तुझ्या मुखातून बाहेर पडला
पाणी हटवले गेले आिण आम्हाला समुद्राचा तळ िदसू शकला.
आम्हाला पृथ्वीचा पाया बघता आला.

16 परमेश्वर वरुन खाली आला आिण त्याने माझे रक्षण केले.
परमेश्वराने मला धरले आिण खोल पाण्यातून (संकटांतून) बाहेर

काढले.
17 माझे शत्रू माझ्यापेक्षा शिक्तमान होते.
ते लोक माझा ितरस्कार करीत होते माझे शत्रू मला खूप भारी होते

म्हणून देवाने माझे रक्षण केले.
18 मी संकटात असताना शत्रूंनी हल्ला केला.
परतंु माझ्या मदतीसाठी परमेश्वर तेथे होता.

19 परमेश्वर माझ्यावर प्रेम करतो.
म्हणून त्याने माझी सुटका केली.
तो मला सुरिक्षत जागी घेऊन गेला.

20 मी िनरपराध असल्यामुळे परमेश्वर मला माझे बक्षीस देईल
मी काही चूक केली नाही म्हणून तो माझ्यासाठी चांगल्या गोष्टी करले.

21 का? कारण मी परमेश्वराची आज्ञा पाळली
मी माझ्या देवािवरुध्द पाप केले नाही.

22 परमेश्वराच्या सवर् िनणर्यांची मी नेहमी आठवण ठेवतो.
मी त्याचे िनयम पाळतो.

23 मी त्याच्या समोर स्वत:ला शुध्द आिण िनरपराध राखले.
मी वाईट गोष्टींपासून स्वतला राखले.

24 म्हणून परमेश्वर मला माझे फळ देईल.
का? कारण मी िनरपराध आहे.
देव पाहातो की मी काहीच चूक करीत नाही म्हणून
तो माझ्यासाठी चांगल्या गोष्टी करील.

25 परमेश्वरा, जर एखादा माणूस तुझ्यावर खरोखरच प्रेम करत असेल
तर तू त्याला तुझे खर ेप्रेम दाखवशील.
जर एखादा माणूस तुझ्याशी खरा वागला तर तू देखील त्याच्याशी

खरा वागशील.
26 परमेश्वरा, जे लोक चांगले आिण शुध्द असतात त्यांच्याशी तू

चांगला
आिण शुध्द असतोस परतंु अगदी नीच आिण कुिटल असणाऱ्यांना तू

नामोहरण करतोस.
27 परमेश्वरा, तू दीनांना मदत करतोस,
पण तू गिर्वष्ठांना खाली पाहायला लावतोस.

28 परमेश्वरा, तू माझा िदवा लावतोस
देव माझ्या भोवतालचा अधंार उजळतो.

29 परमेश्वरा, तुझ्या मदतीने मी सिैनकांबरोबर पळू शकतो.
देवाच्या मदतीने मी शत्रूच्या िंभतीवर चढू शकतो.

30 देवाची शक्ती पिरपूणर् आहे.
परमेश्वराच्या शब्दांची परीक्षा घेतली गेली आहे.
जे त्याच्यावर िवश्वास टाकतात त्यांचे तो रक्षण करतो.

31 परमेश्वराखेरीज इतर कुठलाही देव नाही.
आपल्या देवाखेरीज इतर खडक इथे नाहीत.

32 देव मला शिक्त देतो शुध्द जीवन जगण्यासाठी
तो मला मदत करतो.

33 देव मला हरणासारखे जोरात पळण्यासाठी मदत करतो.
तो मला उंचावर िस्थर ठेवतो.

34 देव मला यधु्दाचे िशक्षण देतो.
त्यामुळे माझे हात शिक्तशाली बाण सोडू शकतात.

35 देवा, तू माझे रक्षण केलेस आिण मला िंजकायला मदत केलीस
तू मला तुझ्या उजव्या हाताने आधार िदलास
माझ्या शत्रूचा पराभव करण्यासाठी तू मला मदत केलीस.

36 माझ्या पायांना आिण घोट्यांना तू शक्ती िदलीस.
त्यामुळे मी न पडता चालू शकलो.

37 नतंर मी माझ्या शत्रूंचा पाठलाग करु शकतो
आिण त्यांना पकडू शकतो त्यांचा नायनाट झाल्यािशवाय मी परत

येणार नाही.
38 मी माझ्या शत्रूंचा पराभव करीन.
ते पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत.
माझे सगळे शत्रू माझ्या पायाखाली असतील.

39 देवा, तू मला यधु्दात शिक्तमान बनवलेस
तू माझ्या शत्रूंना माझ्यासमोर पडायला लावलेस.

40 तू मला माझ्या शत्रूची मान धरायची संधी िदलीस
आिण मी माझ्या शत्रूचा संहार केला.

41 माझ्या शत्रूंनी मदतीसाठी हाका मारल्या
परतंु तेथे त्यांचे रक्षण करायला कोणीच नव्हते.
त्यांनी परमेश्वराला सुध्दा बोलावले
पण त्याने उत्तर िदले नाही.

42 मी माझ्या शत्रूंचे मारुन तुकडे केले.
त्यांची अवस्था वाऱ्यावर उडणाऱ्या धुळीप्रमाणे झाली मी त्यांचे लहान

लहान तुकडे केले.
43 माझ्याशी लढणाऱ्या लोकांपासून मला वाचव मला
त्या राष्ट्र ांचा प्रमुख कर
जे लोक मला माहीत देखील नाहीत ते लोक माझी सेवा करतील.

44 ते लोक माझ्या िवषयी ऐकतील आिण लगेच माझ्या आज्ञांचे पालन
करतील.
ते परदेशी मला घाबरतील.

45 ते परदेशी गिलतगात्र होतील.
ते त्यांच्या लपण्याच्या जागेतून भीतीने थरथर कापत बाहेर येतील.

46 परमेश्वर िजवंत आहे,
मी माझ्या खडकाची स्तुती करतो देव
मला वाचवतो तो महान आहे.

47 देवाने माझ्यासाठी माझ्या शत्रूंना िशक्षा केली,
त्याने त्या राष्ट्र ांना माझ्या सत्ते खाली आणले.

48 परमेश्वरा, तू माझी माझ्या शत्रूंपासून सुटका केलीस जे लोक
माझ्यािवरुध्द् उभे रािहले
त्यांचा पराभव करण्यासाठी तू मला मदत केलीस.
तू मला कू्रर माणसांपासून वाचवलेस.

49 परमेश्वरा, म्हणून मी तुझी स्तुती करतो
म्हणून मी तुझ्या नावाचे देशांत गुणगान गातो.

50 परमेश्वर त्याच्या राजाला अनेक यधु्द् िंजकायला मदत करतो
तो त्याने िनवडलेल्या राजाला आपले खर ेप्रेम देतो.
तो दावीदाशी आिण त्याच्या वंशजांशी कायमचा प्रामािणक राहील.

प्रमूख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
स्वगर् देवाचा मिहमा गातात.
आिण आकाश देवाने आपल्या हाताने ज्या चांगल्या गोष्टी

केल्या आहेत त्या दाखवते.
2 प्रत्येक नवा िदवस त्या गोष्टींबद्दल अिधक काही सांगतो
आिण प्रत्येक रात्र देवाच्या सामथ्यार्ची अिधकािधक रुपे दाखवते.

3 तुम्हांला एखादे भाषण िंकवा शब्द खरोखरच ऐकू येत नाही.
तुम्हांला ऐकू येण्यासारखा एखादा आवाज ते करीत नाहीत.

4 परतंु त्यांचा “आवाज” सवर् जगभर जातो
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त्यांचे “शब्द” पृथ्वीच्या टोकापयर्ंत जातात.
आकाश म्हणजे जणू सूयार्चे घरच आहे.

5 सूयर् त्याच्या झोपायच्या खोलीतून आनदंी नवऱ्या मुलासारखा
बाहेर येतो.
सूयर् त्याच्या पिरक्रमेची सुरुवात अधीर झालेल्या
एखाद्या धावपटू सारखी करतो.

6 सूयर् आकाशाच्या एका कोपऱ्यापासून सुरुवात करतो
आिण तो आकाशाच्या दसुऱ्या टोकापयर्ंत जातो.
त्याच्या उष्णतेपासून काहीही लपून राहू शकत नाही.
परमेश्वराची िशकवणही तशीच आहे.

7 परमेश्वराची िशकवण अितशय योग्य आहे.
ती देवाच्या लोकांना शक्ती देते.
परमेश्वराच्या करारावर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे.
त्यामुळे मूखर् लोकांना शहाणे बनण्यास मदत होते.

8 परमेश्वराचे िनयम योग्य आहेत
ते लोकांना सुखी करतात.
परमेश्वराच्या आज्ञा चांगल्या आहेत
त्या लोकांना जीवन जगण्याचा योग्य मागर् दाखवतात.

9 परमेश्वराची भीती शुध्द आहे.
ती अखडं सहन करावी लागेल.
परमेश्वराचे िनणर्य चांगले आिण योग्य आहेत.
ते संपूणर्त बरोबर आहेत.

10 परमेश्वराची िशकवण अितशय शुध्द अशा सोन्यापेक्षा ही िंकमती
आहे.
ती मधाच्या पोळ्यातून िमळणाऱ्या, शुध्द मधापेक्षाही गोड आहे.

11 परमेश्वराच्या िशकवणी ने त्याच्या सेवकाला इशारा िमळतो.
चांगल्या गोष्टींचे पालन केल्यामुळे चांगले फळ िमळते.

12 कोणालाही आपल्या सगळ्या चुका िदसू शकत नाहीत.
म्हणून मला गुप्त पाप करु देऊ नकोस.

13 परमेश्वरा, जी पापे करायची इच्छा मला होते, ती मला करु देऊ
नकोस.
त्या पापांना माझ्यावर राज्य करु देऊ नकोस.
तू जर मला मदत केलीस तर मी शुध्द होईन आणी माझ्या पापांपासून
मुक्त होईन.

14 माझ्या शब्दांनी आिण माझ्या िवचारांनी तुला आनदं व्हावा असे
मला वाटते.
परमेश्वरा, तू माझा खडक आहेस.
मला वाचवणारा फक्त तूच आहेस.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
जेव्हा तुम्ही संकटात असाल तेव्हा परमेश्वर तुमच्या हाकेला
धावून
येवो याकोबाचा देव तुमच्या नावाला महत्व प्राप्त करुन

देवो.
2 देव त्याच्या पिवत्र स्थानातून तुम्हाला मदत पाठवो.
तो तुम्हाला िसयोनातून साहाय्य करो.

3 तुम्ही देवाला जे जे होमबली अपर्ण केले
त्याची त्याला आठवण राहो तुमचे सवर् त्याग तो स्वीकारो.

4 तुम्हाला जे काही हवे ते देव तुम्हाला देवो.
तुमच्या सगळ्या योजना तो प्रत्यक्षात आणो.

5 देव तुम्हाला मदत करले तेव्हा आम्हाला आनदं होईल.
देवाच्या नावाचा जयजयकार करु या तुम्ही परमेश्वराला जे जे काही

मागाल
ते सवर् तो तुम्हाला देवो अशी मी आशा करतो.
6 परमेश्वर त्याने िनवडलेल्या राजाला मदत करतो हे आता मला

कळले.
देव त्याच्या पिवत्र स्वगार्त होता आिण त्याने स्वत:च िनवडलेल्या

राजाला उत्तर िदले.
देवाने आपल्या महान सामथ्यार्चा राजाला वाचवण्यासाठी उपयोग

केला.

7 काही लोक त्यांच्या रथांवर भरवंसा ठेवतात आिण काही आपल्या
सनै्यांवर िवश्वास ठेवतात
परतंु आम्ही परमेश्वराच्या, आमच्या देवाच्या नावावर िवश्वास ठेवतो

आिण त्याच्या नावाचा धावा करतो.
8 त्या दसुऱ्या लोकांचा पराभव झाला.
ते यधु्दात मारले गेले परतंु आपण िंजकलो आपण िवजयी झालो.

9 परमेश्वराने त्या िनवडलेल्या राजाला वाचवले.
देवाने िनवडलेल्या राजाने मदतीसाठी हाक मारली आिण देवाने उत्तर

िदले.
प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, तुझी शक्ती राजाला सुखी बनवते
तू त्याला वाचवतोस तेव्हा सुध्दा तो सुखावतो.

2 राजाला ज्या गोष्टी हव्या होत्या त्या तूच त्याला िदल्यास.
राजाने काही गोष्टींची मागणी केली आिण परमेश्वरा, त्याने जे मािगतले

ते तू त्याला िदलेस.
3 परमेश्वरा, तू राजाला खरोखरच आशीवार्द िदलास.
तू त्याच्या मस्तकावर सोनेरी मुकुट ठेवलास.

4 त्याने तुझ्याकडे जीवनाची मागणी केली आिण तू ते त्याला िदलेस,
देवा, तू राजाला कधीही न संपणार ेिचरजंीव आयषु्य िदलेस.

5 तू राजाला िवजयी केलेस आिण त्याला गौरव प्राप्त करुन िदलेस.
तू त्याला मान आिण स्तुती िदलीस.

6 देवा, तू राजाला अनतं काळासाठी आशीवार्द िदलास.
राजा तुझा चेहरा पाहतो तेव्हा त्याला खूप आनदं होतो.

7 राजाचा परमेश्वरावर िवश्वास आहे,
सवर्शिक्तमान परमेश्वर त्याला िनराश करणार नाही.

8 देवा, तू तुझ्या सवर् शतं्रूना तू िकती सामथ्यर्वान आहेस ते
दाखवशील.
तुझ्या सामथ्यार्ने तुझा ितरस्कार करणाऱ्यांचा पराभव होईल.

9 भट्टीतली आग अनेक वस्तू जाळू शकते.
परमेश्वरा, तू जेव्हा राजाबरोबर असतोस तेव्हा तो भट्टीसारखा असतो.
त्याचा क्रोध अग्नी सारखा जळतो
आिण तो त्याच्या शत्रूंचा नाश करतो.

10 त्याच्या शत्रूंच्या कुटंुबाचा नाश होईल
ते पृथ्वीवरुन िनघून जातील.

11 का? कारण परमेश्वरा, त्या लोकांनी तुझ्यािवरुध्द् वाईट गोष्टींची
योजना आखली
परतंु ते यशस्वी झाले नाहीत.

12 परमेश्वरा, तू त्या लोकांना तुझे गुलाम बनवलेस तू त्यांना दोराने
बांधून ठेवलेस.
तू त्यांच्या मानेभोवती दोर बांधलेस.
तू त्यांना गुलामाप्रमाणे वाकायला लावलेस.

13 हे देवा, तुझ्या सामथ्यार्ने उच्चपदाला चढ
आपण परमेश्वराच्या महानतेचे गाणे गाऊ या.
प्रमुख गायकासाठी “पहाटेचे हिरण” या सुरांवर बसवलेले दावीदाचे

स्तोत्र.
माझ्या देवा, माझ्या देवा तू मला का सोडून गेलास?
तू इतका दरू आहेस की मला मदत करु शकणार नाहीस.
तू इतका दरू आहेस की मी मदतीसाठी मारलेल्या हाका

तुला ऐकू येणार नाहीत.
2 माझ्या देवा, मी तुला िदवसा हाक मारली
परतंु तू उत्तर िदले नाहीस
आिण मी रात्रीही तुला हाका मारणे चालूच ठेवले.
3 देवा, पिवत्र असा केवळ तूच आहेस
तू राजा म्हणून बसतोस तूच इस्राएलची प्रशांसा आहेस.

4 आमच्या पूवर्जांनी तुझ्यावर िवश्वास ठेवला.
होय देवा, त्यांनी तुझ्यावर िवश्वास ठेवला आिण तू त्यांना वाचवलेस.

5 देवा आमच्या पूवर्जांनी तुला मदतीसाठी बोलावले आिण त्यांची
शत्रूंपासून सुटका झाली.
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त्यांनी तुझ्यावर िवश्वास टाकला पण त्यांची िनराशा झाली नाही.
6 म्हणून मी कीटक आहे का?
मी मनुष्य नाही का?
लोकांना माझी लाज वाटते, लोक माझा ितरस्कार करतात.

7 माझ्याकडे जो बघतो तो माझा उपहास करतो.
ते त्यांचे डोके हलवतात आिण जीभ बाहेर काढून मला वेडावून

दाखवतात.
8 ते मला म्हणतात “तू परमेश्वराला तुला मदत करायला सांग.
कदािचत् तो तुला मदत करले.
तू जर त्याला इतका आवडत असशील तर कदािचत् तो तुझी सुटका

करले.”
9 देवा, हे सत्य आहे की मी ज्याच्यावर अवलबंून राहावे असा फक्त

तूच आहेस.
मी जन्मल्यापासून तू माझी काळजी घेत आला आहेस.
मी माझ्या आईचे दधू पीत होतो तेव्हापासून तू मला आश्वासन िदले
आहेस.
आिण माझे सांत्वन केले आहेस.

10 मी जन्माला आलो त्या िदवसापासून तू माझा देव आहेस
मी माझ्या आईच्या शरीरातून बाहेर आलो तेव्हापासून तू मला तुझ्या

छत्राखाली आणले आहेस.
11 तेव्हा देवा मला सोडू नकोस, संकटे जवळ आली आहेत
आिण मला मदत करायला कोणीही नाही.

12 माझ्याभोवती लोक आहेत
ते बळकट बलैासारखे माझ्या चहू बाजूला आहेत.

13 प्राण्यांवर गुरगुर करणाऱ्या व त्यांना फाडणाऱ्या
िंसहासारखे त्यांचे तोंड उघडे आहे.

14 माझी शक्ती जिमनीवर सांडलेल्या
पाण्यासारखी नाहीशी झाली आहे,
माझी हाडे वेगवेगळी झाली आहेत
माझे धयैर्ही नाहीसे झाले आहे.

15 फुटलेल्या खापरा प्रमाणे माझे तोंड सुकले आहे.
माझी जीभ टाळूला िचकटली आहे.
तू मला “मृत्यूच्या धुळीत” ठेवले आहेस.

16 “कुत्री” माझ्या भोवती आहेत
मला दषु्टांच्या घोळक्यांनी सापळ्यात पकडले आहे
िंसहाप्रमाणे त्यांनी माझ्या हातापायाला जखमा केल्या आहेत.

17 मला माझी हाडे िदसू शकतात.
लोक माझ्याकडे टक लावून पाहतात
आिण पाहातच राहतात.

18 ते माझे कपडे त्यांच्यात वाटून टाकतात
आिण माझ्या लांब झग्यासाठी त्यांनी िचठ्ठ्या टाकल्या आहेत.

19 परमेश्वरा, मला सोडून जाऊ नकोस
तूच माझी शक्ती हो, लवकर ये आिण मला मदत कर.

20 परमेश्वरा माझे आयषु्य तलवारी पासून वाचव
माझे मौल्यवान आयषु्य त्या कुत्र्यांपासून वाचव.

21 िंसहाच्या जबड्यापासून माझे रक्षण कर.
बलैाच्या िंशगापासून माझे रक्षण कर.

22 परमेश्वरा, मी माझ्या भावांना तुझ्याबद्दल सांगेन.
सभेत मी तुझे गुणगान गाईन.

23 जे लोक परमेश्वराची उपासना करतात त्यांनी त्याची स्तुतीही
करावी.
इस्राएलाच्या वंशजांनो, परमेश्वराला मान द्या.
इस्राएलाच्या वंशजांनो, परमेश्वराची भीती बाळगा आिण त्याचा आदर

करा.
24 का? कारण परमेश्वर संकटात सापडलेल्या गरीब लोकांना मदत

करतो.
परमेश्वराला त्यांची लाज वाटत नाही.
परमेश्वर त्यांचा ितरस्कार करत नाही.
जर लोकांनी परमेश्वराला मदतीसाठी बोलावले तर तो त्यांच्यापासून

लपून बसणार नाही.

25 परमेश्वरा, मोठ्या सभेतले माझे गुणगान तुझ्यापासूनच आले.
त्या सगळ्या भक्तांसमोर मी ज्या ज्या गोष्टींचे वचन िदले त्या सवर् मी

करीन.
26 गरीब लोक खातील आिण समाधानी राहातील.
जे लोक परमेश्वराला शोधत आले, त्यांनी त्याची स्तुती करावी.
तुमचे ह्रदय सदवै आनदंी राहो.

27 दरूदरूच्या परदेशातील लोकांना परमेश्वराची आठवण येवो.
आिण ते परमेश्वराकडे परत येवोत.
सगळ्या परक्या देशांतील लोक परमेश्वराची उपासना करोत.

28 का? कारण परमेश्वरच राजा आहे
तो सगळ्या देशांवर राज्य करतो.

29 बलवान व िनरोगी लोक भोजन करुन
देवापुढे नतमस्तक झाले आहेत.
तसं पािहल ंतर जे सवर् लोक मरणार आहेत
व जे आधीच मेलेले आहेत ते सवर्जण देवापुढे नतमस्तक होतील.

30 आिण भिवष्यात आपले वंशज परमेश्वराची सेवा करतील.
लोक त्याच्यािवषयी सवर्काळ सांगत राहातील.

31 परमेश्वराने खरोखरच ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत
त्या िवषयी प्रत्येक िपढी पुढच्या िपढीला सांगेल.

दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याची गरज आहे
ते मला नेहमी िमळत राहील.

2 तो मला िहरव्या कुरणात झोपू देतो.
तो मला संथ पाण्याजवळ नेतो.

3 तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो.
तो खरोखरच चांगला आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या

मागार्ने नेतो.
4 मी जरी थडग्यासारख्या भयाण अधंकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो
तरी मला कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही, का?
कारण परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस.
तुझी काठी आिण आकडी माझे सांत्वन करतात.

5 परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शतं्रूसमोर तयार केलेस
तू माझ्या डोक्यावर तेल घातलेस माझा प्याला आता भरुन वाहू

लागला आहे.
6 माझ्या उरलेल्या आयषु्यात चांगुलपणा आिण दया सदवै माझ्या

बरोबर असतील.
आिण मी परमेश्वराच्या मिंदरात अनतंकाळापयर्ंत बसेन.

दावीदाचे स्तोत्र.
पृथ्वी आिण ितच्यावरील सवर् काही परमेश्वराचे आहे.
जग आिण जगातील सवर् लोक परमेश्वराचे आहेत.

2 परमेश्वराने पाण्यावर पृथ्वी िनमार्ण केली.
ती त्याने नद्यांवर िनमार्ण केली.

3 परमेश्वराच्या डोंगरापयर्ंत कोण जाऊ शकेल?
परमेश्वराच्या पिवत्र मिंदरात कोण उभा राहू शकतो?

4 ितथे कोण उपासना करु शकतो?
ज्या लोकांनी वाईट कृत्ये केली नाहीत, ज्यांचे ह्रदय शुध्द आहे,
ज्यांनी माझ्या नावाचा उपयोग असत्य सत्य वाटावे यासाठी केला नाही
आिण जे खोटे बोलले नाहीत व ज्यांनी खोटी आश्वासने िदली नाहीत

असेच लोक ितथे आराधना करु शकतील.
5 चांगले लोक इतरांना आशीवार्द देण्यासाठी परमेश्वराला िवनतंी

करतात.
ते चांगले लोक देवाकडे, त्यांच्या त्रात्याकडे चांगुलपणाची मागणी

करतात.
6 ते चांगले लोक देवाचा मागर् अवलबंतात.
ते याकोबाच्या देवाकडे मदतीसाठी जातात.

7 वेशींनो, आपले मस्तक उंच करा.
जुन्या दरवाजांनो, उघडा म्हणजे
तो गौरवशाली राजा आत येईल.
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8 तो गौरवशाली राजा कोण आहे?
परमेश्वरच तो राजा आहे.
तोच बलवान सिैनक आहे परमेश्वरच तो राजा आहे, तोच यधु्दातला

नायक आहे.
9 वेशींनो, तुमची मस्तके उंच करा.
प्राचीन दरवाजांनो, उघडा म्हणजे
तो गौरवशाली राजा आत येईल.

10 तो गौरवशाली राजा कोण आहे?
सवर्शिक्तमान परमेश्वरच तो राजा आहे तोच तो गौरवशाली राजा आहे.

दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, मी स्वत:ला तुझ्याकडे सुपूदर् करतो.

2 देवा, माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे
आिण माझी िनराशा होणार नाही.

माझे शत्रू मला हसणार नाहीत.
3 एखाद्याने तुझ्यावर िवश्वास टाकला तर त्याची िनराशा होणार नाही
परतंु दगाबाज मात्र िनराश होतील.
त्यांना काहीही िमळणार नाही.

4 परमेश्वरा तुझे मागर् आत्मसात करण्यासाठी मला मदत कर.
मला तुझे मागर् िशकव.

5 मला मागर् दाखव आिण मला तुझे सत्य िशकव
तू माझा देव आहेस,
माझा तारणारा आहेस मी रोज तुझ्यावर िवश्वास टाकतो.

6 परमेश्वरा, माझ्याशी दयाळू राहायचे लक्षात असू दे
तुझ्याजवळचे नेहमीचे कोवळे प्रेम मला दाखव.

7 माझे पाप आिण तरुणपणी मी ज्या वाईट गोष्टीकेल्या त्या लक्षात
ठेवू नकोस
परमेश्वरा, तुझ्या चांगल्या कीतीर्साठी माझी प्रेमाने आठण ठेव.

8 परमेश्वर खरोखरच चांगला आहे.
तो पापी माणसांना जगण्यासाठी योग्यमागर् दाखवतो.

9 तो दीन माणसांना त्यांचे मागर् दाखवतो तो
त्यांचे न्यायीपणाने नेतृत्व करतो.

10 जे लोक परमेश्वराचे करार आिण वचने पाळतात त्यांच्याशी
तो सच्चा आिण दयाळू असतो.

11 परमेश्वरा, मी अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या.
परतंु तुझा चांगुलपणा दाखवण्यासाठी तू मला त्याबद्दल क्षमा केलीस.

12 जर एखाद्याने परमेश्वराच्या मागार्ने जायचे ठरवले
तर देव त्याला उत्तम रीतीने कसे जगायचे ते दाखवील.

13 तो माणूस चांगल्या गोष्टींचे सुख उपभोगील
आिण त्याची मुले देवाने त्याला जी जमीन द्यायचे वचन िदले होते त्या

जिमनीचे मालक बनतील.
14 परमेश्वर त्याचे रहस्य त्याच्या भक्तांना सांगतो.
तो त्याच्या भक्तांना त्याचे करार िशकवतो.

15 मी नेहमी परमेश्वराकडे मदतीसाठी दृष्टी वळवतो.
तो नेहमी माझी संकटातून मुक्तता करतो.

16 परमेश्वरा, मी द:ुखा व एकाकी आहे.
माझ्याकडे वळ व मला दया दाखव.

17 माझी माझ्या संकटांतून मुक्तता कर.
माझ्या समस्या सोडवण्यासाठी मला मदत कर.

18 परमेश्वरा, माझ्या यातनांकडे व संकटांकडे पाहा.
मला माझ्या सवर् पापांबद्दल क्षमा कर.

19 माझ्या सवर् शत्रूंकडे नजर टाक.
ते माझा ितरस्कार करतात व मला दखु देतात.

20 देवा, माझे रक्षण कर आिण मला वाचव.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे, तेव्हा माझी िनराशा करु नकोस.

21 देवा तू खरोखरच चांगला आहेस.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे म्हणून तू माझे रक्षण कर.

22 देवा, इस्राएलाच्या लोकांचे
त्यांच्या सवर् शत्रूंपासून रक्षण कर.

दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, माझा न्याय कर.
मी सच्चे आयषु्य जगलो हे िसध्द कर.
मी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे कधीही सोडले नाही.

2 परमेश्वरा, माझी चौकशी कर माझी परीक्षा घे.
माझ्या ह्रदयात आिण मनात अगदी जवळून पाहा.

3 मी नेहमीच तुझे कोवळे प्रेम बघतो.
मी तुझ्या सत्याच्या आधाराने जगतो.

4 मी कपटी लोकांबरोबर जात नाही,
मी ढोंगी लोकांची कधीही संगत धरीत नाही.

5 मी त्या दषु्टांच्या टोळीचा ितरस्कार करतो.
मी त्या दषु्टांच्या टोळीत कधीही सामील होणार नाही.

6 परमेश्वरा, मी हात स्वच्छ धुवून
तुझ्या वेदीजवळ आलो आहे.

7 परमेश्वरा, मी तुझे स्तुतीपर गाणे गातो
तू ज्या ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहेत त्या सत्यांची गाणी मी

गातो.
8 परमेश्वरा, मला तुझे मिंदर आवडते.
मला तुझा तेजस्वी तबंू आवडतो.

9 परमेश्वरा, मला पाप्यांच्या यादीत बसवू नकोस.
त्या खनु्यांबरोबर मला मारु नकोस.

10 ते लोक इतरांना फसवतील.
वाईट गोष्टी करण्यासाठी ते पसैाही घेतील.

11 परतंु मी िनरपराध आहे.
म्हणून देवा माझ्यावर दया कर आिण मला वाचव.

12 मी सवर् धोक्यांपासून सुरिक्षत आहे.
परमेश्वरा, तुझे भक्त भेटतात तेव्हा मी तुझी स्तुती करतो.

दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, तू माझा प्रकाश आहेस आिण माझा तारणारा
आहेस.
मला कुणाचीही भीती बाळगायला नको.

परमेश्वरच माझी आयषु्यभराची सुरिक्षत जागा आहे.
म्हणून मी कुणालाही भीत नाही.

2 माझे शत्रू जेव्हा माझ्यावर कदािचत् हल्लाकरतील
ते कदािचत् माझ्या शरीराचा नाशकरायचा प्रयत्न करतील.
माझे शत्रू माझ्यावर हल्ला करुन
माझा नाश करण्याचा प्रयत्न करतील.

3 परतंु माझ्या सभोवती सनै्य असले तरी मी घाबरणार नाही.
यधु्दात लोकांनी माझ्यावर हल्ला केला तरी मी घाबरणार नाही.
का? कारण माझा परमेश्वरावर िवश्वास आहे.
4 मला परमेश्वराजवळ फक्त एकाच गोष्टीची मागणी करायची आहे.
मला हे मागायचे आहे,

“मला आयषु्यभर परमेश्वराच्या मिंदरात बसू द्या म्हणजे
मी परमेश्वराचे सौंदयर् बघेन
आिण त्याच्या राजवाड्याला भेट देईन.”

5 मी संकटात सापडलो की परमेश्वर माझे रक्षण करील.
तो मला त्याच्या तबंूत लपवेल
तो मला त्याच्या सुरिक्षत जागी नेईल.

6 माझ्या शत्रूंनी माझ्या भोवती वेढा घातला आहे.
परतंु त्यांचा पराभव करायला परमेश्वर मला मदत करील नतंर मी

त्याच्या डेऱ्यात बळी अपर्ण करीन.
मी बळी देताना आनदंाने ओरडेन.
मी परमेश्वराला आदर दाखिवण्यासाठी गाणीगाईन, वाद्ये वाजवीन.

7 परमेश्वरा, माझा आवाज ऐक मला उत्तर दे.
माझ्याशी दयेने वाग.

8 परमेश्वरा मला तुझ्याशी बोलायचे आहे.
मला अगदी माझ्या ह्रदयातून तुझ्याशी बोलायचे आहे.
परमेश्वरा, मी तुझ्यासमोर तुझ्याशी बोलायला आलो आहे.
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9 परमेश्वरा, माझ्यापासून असा दरू जाऊ नकोस.
तुझ्या सेवकावर रागावू नकोस आिण दरू जाऊ नकोस.
मला मदत कर! मला दरू लोटू नकोस.
मला सोडू नकोस, देवा तूच माझा तारणारा आहेस.

10 माझे आईवडील मला सोडून गेले.
परतंु परमेश्वराने मला घेतले आिण त्याचे बनवले.

11 परमेश्वरा, मला शत्रू आहेत म्हणून तू मला तुझे मागर् िशकव.
मला योग्य गोष्टी करायला िशकव.

12 मला माझ्या शत्रुंचा बळी होऊ देऊ नको त्यांनी माझ्याबद्दल
खोटेनाटे सांिगतले.
मला दखु देण्यासाठी त्यांनी माझ्याबद्दल खोटे सांिगतले.

13 मला खरोखरच असा िवश्वास वाटतो की
मरण्याआधी मला परमेश्वराचा चांगुलपणा िदसेल.

14 परमेश्वराच्या मदतीची वाट बघ.
सामथ्यर्वान आिण धीट हो
व परमेश्वराच्या मदतीची वाट पहा.

दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, तू माझा खडक आहेस.
मी तुला मदतीसाठी बोलवीत आहे.
माझ्या प्राथर्नेला तुझे कान बदं करु नकोस.

तू जर माझ्या मदतीच्या हाकेला उत्तर िदले नाहीस
तर मी थडग्यातल्या मेलेल्या माणसासारखा आहे असे लोकांना

वाटेल.
2 परमेश्वरा, मी माझे बाहू उभारुन तुझ्या पिवत्र जागेकडे तोंड करुन

प्राथर्ना करतो.
मी तुला साद घालीन त्यावेळी
माझे ऐक माझ्यावर दया दाखव.

3 परमेश्वरा, मी वाईट कृत्ये करणाऱ्या
दषु्ट लोकांसारखा आहे असे मला वाटत नाही.
ते लोक त्यांच्या शेजाऱ्यांना “शांती” या शब्दाने अिभवादन करतात.
परतंु मनात मात्र ते शेजाऱ्यांचे वाईटच िंचतीत असतात.

4 परमेश्वरा, ते लोक दसुऱ्यांचे वाईट करतात
म्हणून त्यांचे वाईट होऊ दे.
त्यांना त्यांच्या कमार्प्रमाणे िशक्षा कर.

5 वाईट लोकांना परमेश्वराची चांगली कृत्ये कळत नाहीत.
नाही, त्यांना ते कळू शकत नाही.
ते फक्त नाश करण्याचा प्रयत्न करतात.

6 परमेश्वराची स्तुती कर.
त्याने माझी दयेसाठी केलेली प्राथर्ना ऐकली.

7 परमेश्वर माझी शक्ती आहे. तो माझी ढाल आहे.
मी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला व त्याने मला मदत केली.
मी खूप आनदंी आहे
आिण मी त्याची स्तुती करणारी गाणी गातो.

8 परमेश्वर त्याने िनवडलेल्या लोकांचे रक्षण करतो.
परमेश्वर त्याला वाचवतो.
परमेश्वर त्याची शक्ती आहे.

9 देवा, तुझ्या लोकांना वाचव
जे तुझे आहेत त्यांना आशीवार्द दे.
त्यांना वाट दाखव व त्यांना सदवै क्षमा कर, त्यांना उचलून घे.

दावीदाचे स्तोत्र.
देवाच्या मुलांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
त्याच्या गौरवाची व सामथ्यार्ची स्तुती करा.

2 परमेश्वाराची स्तुती करा आिण त्याच्या नावाचा आदर
करा.
तुमच्या खास कपड्यात त्याची उपासना करा.

3 परमेश्वर समुद्रासमोर त्याचा आवाज चढवतो
गौरवशाली देवाचा आवाज समुद्रावरील मेघ गजर्नेसारखा वाटतो.

4 परमेश्वराच्या आवाजातून त्याची शक्ती कळते.

त्याचा आवाज त्याचे गौरव दाखवते.
5 परमेश्वराच्या आवाजामुळे खूप मोठा देवदारुवृक्ष तुकडे तुकडे होऊन

पडतो.
परमेश्वर लबोनानच्या देवदार वृक्षाचे तुकडे करतो.

6 परमेश्वर लबोनानचा थरकाप उडवतो, तो छोट्या वासराप्रमाणे
नाचत आहे असे वाटते.
िसयोर्न थरथरतो तो छोट्या करड्या प्रमाणे उड्या मारत आहे असे

वाटते.
7 परमेश्वराचा आवाज िवजेच्या चकचकाटासिहत आघात करतो.
8 परमेश्वराचा आवाज वाळवंटाला कंिपत करतो
कादेशचे वाळवंट परमेश्वराच्या आवाजाने हादरते.

9 परमेश्वराच्या आवाजाने हरणाला भीती वाटते तो जगंलांचा नाश
करतो.
परतंु त्याच्या राजवाड्यात लोक त्याच्या महानतेची स्तुती करतात.

10 महापुराच्यावेळी परमेश्वर राजा होता
आिण परमेश्वरच राजा राहणार आहे.

11 परमेश्वर त्याच्या लोकांचे रक्षण करो.
परमेश्वर त्याच्या माणसांना आशीवार्द देवो.
दावीदाचे एक स्तोत्र हे स्तोत्र मिंदरअपर्ण करण्याच्या वेळचे आहे.

परमेश्वरा, तू मला माझ्या संकटांतून वर उचललेस.
तू माझ्या शत्रूंना माझा पराभव करु िदला नाहीस
आिण त्यांना मला उद्देशून हसण्याची संधी िदली नाहीस

म्हणून मी तुला मान देईन.
2 परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी प्राथर्ना केली
आिण तू मला बर ेकेलेस.

3 तू मला थडग्यातून वर उचललेस तू मला जगू िदलेस
तू मला खड्ड्यात झोपलेल्या मृत लोकात राहू िदले नाहीस.

4 देवाचे भक्त परमेश्राची स्तुती करतात.
त्याच्या पिवत्र नावाचा मिहमा गातात.

5 देव रागावला होता म्हणून
त्याचा िनणर्य होता “मृत्यू.”
परतंु त्याने त्याचे प्रेम दाखवले आिण मला “जीवन” िदले आदल्या रात्री
मी झोपताना रडत होतो
परतंु दसुऱ्या िदवशी सकाळी मी आनदंी होतो व गात होतो.

6 मी जेव्हा सुरिक्षत व िनधार्स्त होतो
तेव्हा मला कोणीच अपाय करणार नाही असे वाटले.

7 होय, परमेश्वरा तू माझ्याशी दयाळू पणे वागात होतास
तेव्हा कोणीही माझा पराभव करु शकणार नाही असे मला वाटत होते.
परतंु तू माझ्यापासून काही काळापुरता दरू गेलास
आिण मला खूप भीती वाटली.

8 देवा, मी तुझ्याकडे वळलो आिण तुझी प्राथर्ना केली.
मी तुला मला दया दाखवण्याची िवनतंी केली.

9 मी म्हणालो, “देवा, मी मेल्यावर खाली थडग्यात गेलो तर चांगले
होईल का?
मेलेले लोक मातीत नुसते झोपतात.
ते तुझी स्तुती करत नाहीत.
आम्ही तुझ्यावर िकती अवलबंून आहे हे ते इतरांना सांगू शकत

नाहीत.
10 परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक आिण माझ्यावर दया कर.
परमेश्वरा, मला मदत कर.”

11 मी तुझी प्राथर्ना केली आिण तू मला मदत केलीस.
तू माझे रडणे नाचण्यात बदलवलेस.
तू माझे दखुाचे कपडे काढून टाकलेस आिण मला सुखात गंुडाळलेस.

12 परमेश्वरा, माझ्या देवा मी तुझी सतत स्तुती करीन.
अगदीच िनशब्दता कधीच असू नये म्हणून मी हे करीन.
तुझी स्तुती करण्यासाठी नेहमीच कुणीतरी असेल.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
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परमेश्वरा, मी तुझ्यावर अवलबंून आहे,
माझी िनराशा करु नकोस
मला वाचव व माझ्यावर दया कर.

2 देवा, माझे ऐक त्वरीत येऊन
मला वाचव माझा खडक हो.
माझे सुरिक्षत स्थळ हो.
माझा िकल्ला हो, माझे रक्षण कर.

3 देवा, तू माझा खडक आहेस
तेव्हा तुझ्या नावाखातर पुढे हो व मला मागर्दशर्न कर.

4 माझ्या शत्रूंनी माझ्यासमोर सापळा रचला आहे.
त्यांच्या सापळ्यापासून मला वाचव तूच माझी सुरिक्षत जागा आहेस.

5 परमेश्वरा आम्ही िवश्वास ठेवू शकू असा देव तूच आहेस.
मी माझे आयषु्य तुझ्या हाती सोपवले.
मला तार!

6 जे लोक खोट्या देवाची पूजा करतात त्यांचा मी ितरस्कार करतो.
मी केवळ परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो.

7 देवा, तुझा दयाळूपणा मला आनदंी बनवतो
तू माझे कष्ट पािहले आहेस.
तुला माझ्या संकटाची जाणीव आहे.

8 तू माझ्या शत्रूंना मला घेऊन जाऊ देणार नाहीस
तू मला त्यांच्या सापळ्यातून मुक्त करशील.

9 परमेश्वरा, माझ्यावर खूप संकटे आली आहेत.
म्हणून माझ्यावर दया कर.
मी इतका दखुी: कष्टी झालो आहे की माझे डोळे क्षीण झाले

आहेत,माझ्या पोटासह माझे आंतले अवयव दखुत आहेत.
10 माझ्या आयषु्याचा द:ुखात शेवट होणार आहे
माझी वषेर् सुस्कारा टाकण्यात िनघून जाणार आहेत.
माझी संकटे माझी शक्ती िपऊन टाकत आहेत.
माझी शक्ती मला सोडून जात आहे.

11 माझे शत्रू माझा ितरस्कार करतात
आिण माझे सगळे शेजारी सुध्दा माझा ितरस्कार करतात
माझे सगळे नातेवाईक मला रस्त्यात बघतात
तेव्हा ते मला घाबरतात आिण मला चुकवतात.

12 मी हरवलेल्या हत्यारासारखा आहे
लोक मला पूणर्पणे िवसरुन गेले आहेत.

13 लोक माझ्याबद्दल जे भयकंर बोलतात ते मी ऐकतो.
ते लोक माझ्यािवरुध्द गेले आहेत ते मला मारण्याची योजना आखत

आहेत.
14 परमेश्वरा माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
तूच माझा देव आहेस.

15 माझे जीवन तुझ्या हाती आहे.
मला माझ्या शत्रूंपासून वाचव.
काही लोक माझा पाठलाग करीत आहेत
त्यांच्यापासून माझे रक्षण कर.

16 कृपा करुन तुझ्या सेवकाचे स्वागत कर आिण त्याचा स्वीकार कर.
माझ्यावर दया कर आिण माझे रक्षण कर.

17 परमेश्वरा, मी तुझी प्राथर्ना केली
कारण मला िनराश व्हायचे नव्हते.
वाईट लोक िनराश होतील.
ते मुकाटपणे थडग्यात जातील.

18 ते वाईट लोक गवर् करतात.
आिण चांगल्या माणसांिवषयी खोटे सांगतात.
ते वाईट लोक अितशय गिर्वष्ठ आहेत
परतंु खोटं बोलणार ेत्यांचे ओठ लवकरच गप्प होतील.

19 देवा, तू तूझ्या भक्तांसाठी खूप अद्भतु गोष्टी लपवून ठेवल्या आहेस.
तुझ्यावर जे िवश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी तू सवार्ंसमोर चांगल्या गोष्टी

करतोस.
20 वाईट लोक चांगल्या माणसांना त्रास देण्यासाठी एकत्र येतात.
ते दषु्ट लोक भांडणे सुरु करण्याचा प्रयत्न करतात.
परतंु तू चांगल्या लोकांना लपवतोस आिण त्यांचे रक्षण करतोस.

तू त्यांचे तुझ्या िनवाऱ्यात रक्षण करतोस.
21 परमेश्वर धन्य आहे! त्याने त्याचे माझ्यावरील खर ेप्रेम,
शहर शत्रूंनी वेढलेले असताना अत्यतं आश्चयर्कारक रीतीने व्यक्त

केले.
22 मी घाबरलो आिण म्हणालो, “देव मला पाहू शकणार नाही अशा

जागेत मी आहे.”
परतंु देवा, मी तुझी प्राथर्ना केली आिण तू माझी मदतीसाठी मोठ्याने

केलेली प्राथर्ना ऐकलीस.
23 देवाच्या भक्तांनो, तुम्ही परमेश्वरावर प्रेम करा.
परमेश्वर त्याच्यावर िवश्वास टाकणाऱ्या लोकांचे रक्षण करतो.
परतंु जे लोक स्वतच्या सामथ्यार्चा गवर् करतात
त्यांना तो िशक्षा करतो. परमेश्वर त्यांना योग्य अशीच िशक्षा देतो.

24 परमेश्वराच्या मदतीची वाट बघत
असणाऱ्या लोकांनो बलवान व धयैर्वान व्हा.

दावीदाचे एक स्तोत्र.
ज्याच्या अपराधांची क्षमा केली गेली
आहे तो अत्यतं सुखी आहे
ज्याचे अपराध पुसले गेले आहेत तो फार सुखी आहे.

2 परमेश्वर ज्याला िनरपराध म्हणतो तो सुखी आहे.
जो स्वत:चे गुप्त अपराध लपवीत नाही तो सुखी आहे.

3 देवा, मी पुन्हा पुन्हा तुझी प्राथर्ना केली
परतंु माझ्या गुप्त अपराधांची वाच्यता केली नाही
प्रत्येक प्राथर्नेच्या वेळी मी क्षीण होत गेलो.

4 देवा, रात्रंिदवस तू माझे आयषु्य अिधक िबकट करीत गेलास,
मी उष्ण उन्हाळी िदवसांतील जिमनीसारखा शुष्क होत गेलो.

5 परतंु नतंर मी परमेश्वरा पुढे माझे अपराध कबूल करण्याचा िनणर्य
घेतला.
परमेश्वरा, मी तुला माझे अपराध सांिगतले.
आिण तू मला माझ्या सवर् अपराधांबद्दल क्षमा केलीस.

6 याच कारणासाठी देवा तुझ्या सवर् भक्तांनी तुझी प्राथर्ना करायला
हवी.
संकटे जेव्हा महापुरासारखी येतात तेव्हा ती तुझ्या भक्तांपयर्ंत नक्कीच

जाणार नाहीत.
7 देवा, तू माझी लपण्याची जागा आहेस.
तू माझे माझ्या संकटांपासून रक्षण करतोस
तू माझ्या भोवती कडे करतोस आिण माझे रक्षण करतोस
म्हणून मी तू मला कसे वाचवलेस त्याचे गाणे गातो.

8 परमेश्वर म्हणतो, “मी तुला आयषु्य कसे जगायचे
या िवषयी मागर्दशर्न करीन.
मी तुझे रक्षण करीन आिण तुझा मागर्दशर्क होईन.

9 म्हणून घोड्यासारखा वा गाढवासारखा मूखर् होऊ नकोस, त्या
प्राण्यांना आवरण्यासाठी लगाम वापरायलाच हवा.
या गोष्टीिशवाय ते प्राणी तुमच्या जवळ येणार नाहीत.”

10 वाईट लोकांना खूप द:ुख भोगावे लागेल,
परतंु जे परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्या भोवती देवाच्या खऱ्या

प्रेमाचे कडे आहे.
11 चांगल्या लोकांनो! परमेश्वराच्या ठायी आपला आनदं व सुख व्यक्त

करा.
शुध्द मनाच्या सवर् लोकांनो आनदंी व्हा!

चांगले लोकहो! परमेश्वरापाशी आंनद व्यक्त करा.
न्यायी लोकांनो त्याची स्तुती करा.

2 वीणा वाजवून परमेश्वराचे स्तवन करा.
दहा तारांच्या वीणेवर परमेश्वराचे गुणगान गा.

3 त्याच्यासाठी नवे गाणे गा.
आनदंी होउन चांगल्या रीतीने वाजवा.

4 देवाचा शब्द खरा असतो तो जे काही करतो
त्यावर तुम्ही िवसंबून राहू शकता.

5 देवाला चांगलुपणा आिण न्यायी वृत्ती आवडते.
परमेश्वराने पृथ्वी त्याच्या प्रेमाने भरुन टाकली.
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6 परमेश्वराने आज्ञा केली आिण जगाची िनिर्मती झाली
देवाच्या तोंडातल्या श्वासाने पृथ्वीवरील सवर् गोष्टी िनमार्ण झाल्या.

7 देवाने समुद्रातील पाणी एका िठकाणी आणले.
तो समुद्राला त्याच्या जागेवर ठेवतो.

8 पृथ्वीवरील प्रत्येकाने परमेश्वराची भीती बाळगली पािहजे
आिण त्याला मान िदला पािहजे या जगात राहणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला

भ्यायला पािहजे.
9 का? देव फक्त आज्ञा करतो आिण त्याप्रमाणे गोष्टी घडतात.
आिण त्याने जर “थांब” म्हटले तर ती गोष्ट थांबते.

10 राष्ट्र ांचा उपदेश कवडी मोलाचा आहे
तो त्यांच्या सगळ्या योजनांचा नाश करु शकतो.

11 परतंु परमेश्वराचा उपदेश सदवै चांगला असतो
त्याच्या योजना िपढ्यानिपढ्या चांगल्या असतात.

12 ज्या लोकांचा देव परमेश्वर आहे ते लोक सुखी आहेत.
देवाने त्यांची िवशेष माणसं म्हणून िनवड केली.

13 परमेश्वराने स्वगार्तून खाली पािहले.
त्याला सवर् लोक िदसले.

14 त्याने त्याच्या िंसहासनावरुन
पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांकडे पािहले.

15 देवाने प्रत्येकाचे मन िनमार्ण केले.
प्रत्येक जण काय िवचार करतो ते देवाला माहीत असते.

16 राजा त्याच्या स्वःतच्या सामथ्यार्ने सुरिक्षत राहू शकत नाही.
शूर सिैनक त्याच्या स्वःतच्या शक्तीमुळे सुरिक्षत राहू शकत नाही.

17 घोडे यधु्दात िवजय िमळवू शकत नाहीत.
त्यांची शक्ती तुम्हाला पळून जायला मदत करु शकत नाही.

18 परमेश्वर त्याच्या भक्तांवर नजर ठेवतो आिण त्यांची काळजी घेतो.
जे लोक त्याची भक्ती करतात त्यांचे तो रक्षण करतो.

19 देव त्यांना मरणापासून वाचवतो ते भुकेले असतील
तेव्हा त्यांना तो शक्ती देतो.

20 म्हणून आपण परमेश्वरासाठी थांबू.
तो आपली मदत आिण ढाल आहे.

21 देव आपल्याला आनदंी करतो.
आम्ही त्याच्या पिवत्र नावावर खरोखरच िवश्वास ठेवतो.

22 परमेश्वरा, आम्ही मनापासून तुझी उपासना करतो
म्हणून तू तुझे महान प्रेम आम्हाला दाखव.

दावीदाचे स्तोत्र दावीद अिबमलेखापुढे वेड्यासारखा वागला तेव्हा त्याने
दावीदाला हाकलून िदले. अशा रीतीने दावीद त्याला सोडून गेला

मी परमेश्वराला नेहमी धन्यवाद देईन.
माझ्या ओठांवर नेहमी त्याची स्तुती असेल.

2 िवनम्र लोकांनो ऐका आिण आनदंी व्हा
माझ्या मनाला परमेश्वराचा गवर् वाटतो.

3 देवाच्या महानते बद्दल माझ्या बरोबर सांगत चला.
आपण त्याच्या नावाला प्रितष्ठा देऊ या.

4 मी देवाकडे मदतीसाठी गेलो आिण त्याने माझे ऐकले.
मला ज्या सवर् गोष्टींची भीती वाटत होती त्यापासून त्याने मला

वाचवले.
5 देवाकडे मदतीसाठी वळा तुमचा स्वीकार होईल
लाज वाटून घेऊ नका.

6 या गरीब माणसाने परमेश्वराकडे मदत मािगतली
आिण परमेश्वराने माझे ऐकले.
त्याने माझी सवर् संकटांतून मुक्तता केली.

7 परमेश्वराचा दतू त्याच्या भक्तांभोवती छावणी बांधतो.
परमेश्वराचा दतू त्यांचे रक्षण करतो व त्यांना संकट मुक्त करतो.

8 परमेश्वराचा अनुभव घ्या आिण तो िकती चांगला आहे
ते िशका जो परमेश्वरावर अवलबंून असतो तो खरोखरच सुखी होईल.

9 परमेश्वराच्या पिवत्र लोकांनी त्याची भक्ती केली पािहजे.
परमेश्वराच्या भक्तांसाठी सुरिक्षत अशी दसुरी जागा नाही.

10 शिक्तशाली माणसे दबुळी आिण भुकेली बनतील.

परतंु जे लोक देवाकडे मदतीसाठी जातात त्यांना चांगल्या गोष्टी
िमळतील.

11 मुलांनो माझे ऐका आिण
मी तुम्हाला परमेश्वराला कसा मान द्यायचा ते िशकवीन.

12 जर एखाद्याचे जीवनावर प्रेम असेल
आिण त्याला जर खूप आिण चांगले जगायचे असेल तर,

13 त्याने वाईट गोष्टी बोलायला नकोत.
त्याने खोटे बोलायला नको.

14 वाईट कृत्ये करणे सोडून द्या.
चांगली कृत्ये करा.
शांतीसाठी काम करा.
शांती िमळे पयर्ंत ितच्या मागे धावा.

15 परमेश्वर चांगल्या लोकांचे रक्षण करतो.
तो त्यांची प्राथर्ना ऐकतो.

16 परतंु परमेश्वर वाईट कृत्ये करणाऱ्या लोकांच्या िवरुध्द आहे.
तो त्यांचा सवर्नाश करतो.

17 परमेश्वराची प्राथर्ना करा, तो तुमचे ऐकेल.
तो तुम्हाला तुमच्या सवर् संकटांतून वाचवेल.

18 काही लोकांवर खूप संकटे येतात आिण ते गवर् करायचे थांबवतात.
परमेश्वर अशा लोकांच्या जवळ असतो.
तो त्या िवनम्र लोकांचे रक्षण करतो.
19 चांगल्या लोकांच्या मागे अनेक संकटे येतील.
परतंु परमेश्वर त्यांना त्यांच्या प्रत्येक संकटातून वाचवतो.

20 परमेश्वर त्यांच्या सवर् हाडांचे रक्षण करले.
त्यांचे एकही हाड तो मोडू देणार नाही.

21 परतंु संकटे वाईट माणसांना मारुन टाकतील चांगल्या
माणसांच्या सगळ्या शत्रूंचा नाश होईल.

22 परमेश्वर त्याच्या सेवकांच्या आत्म्यांना वाचवतो.
ते लोक त्याच्यावर अवलबंून असतात तो त्यांचा िवनाश होऊ देणार

नाही.
दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा माझ्या लढाया लढ.
माझे यधु्द कर.

2 परमेश्वरा ढाल आिण साऱ्या शरीराचे रक्षण करणारी मोठी
ढाल उचल.
ऊठ आिण मला मदत कर.

3 भाला आिण भाल्यासारखे िदसणार ेशस्त्र यांनी
माझा पाठलाग करणाऱ्या लोकांशी लढ
परमेश्वरा, माझ्या जीवाला सांग, “मी तुझे रक्षण करीन.”
4 काही लोक मला मारायचा प्रयत्न करीत आहेत
त्यांची िनराशा करुन त्यांना शरम वाटेल असे कर.
त्यांना पाठ िफरवून पळून जायला लावते
लोक मला दखु द्यायच्या योजना आखत आहेत.
त्यांना गोंधळात अडचणीत टाक.

5 त्या लोकांना वाऱ्यावर उडूनजाणारा कोंडा बनव.
परमेश्वराच्या दतूांकरवी त्यांचा पाठलाग होऊ दे.

6 परमेश्वरा, त्यांचा मागर् अधंारमय आिण िनसरडा होऊ दे.
परमेश्वराचा दतू त्यांचा पाठलाग करु दे.

7 मी काहीही चूक केली नाही तरी
त्या लोकांनी मला जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला.

8 म्हणून परमेश्वरा, त्यांना त्यांच्याच सापळ्यात अडकू दे.
त्यांना त्यांच्याच जाळ्यात अडकून पडू दे.
एखादे अनािमक संकट त्यांच्यावर कोसळू दे.

9 नतंर मी परमेश्वराचा आनदं लुटीन.
त्याने माझे रक्षण केले की मी आनदंी होईन.

10 माझी सवर् हाडे म्हणतील,
“परमेश्वरा, तुझ्यासारखा कोणीही नाही परमेश्वरा,
तू सामथ्यर्वान लोकांपासून गरीबांना वाचवतोस.
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तू सामथ्यर्वानां पासून वस्तू घेऊन त्या गरीबांना आिण असहाय
लोकांना देतोस.”

11 सािक्षदारांचा समूह मला द:ुख द्यायचे कारस्थान करीत आहे.
ते लोक मला प्रश्न िवचारतील आिण ते काय बोलतात ते मला कळत

नाही.
12 मी फक्त चांगल्याच गोष्टी केल्या आहेत परतंु लोक माझ्या िवरुध्द

वाईट गोष्टी करतील.
परमेश्वरा, मी ज्या चांगल्या गोष्टींसाठी पात्र आहे त्या मला दे.

13 जेव्हा ते लोक आजारी पडले तेव्हा मला वाईट वाटले,
अन्न न खाऊन मी माझे दखु प्रकट केले.
त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करुन मी हेच िमळवले का?

14 मी त्या लोकांसाठी सुतकी कपडे घातले.
मी त्या लोकांना माझ्या िमत्रांसारखे िंकवा भावासारखे वागवले.
आई मेल्यावर रडणाऱ्या माणसाप्रमाणे मी द:ुखी आहे.
त्या लोकांसाठी द:ुख व्यक्त करायचे म्हणून मी काळे कपडे घातले.

दखुात नतमस्तक होऊन मी वावरलो.
15 परतंु मी जेव्हा चूक केली तेव्हा ते लोक मला हसले ते लोक सच्चे

िमत्र नव्हते.
मी त्यांना नीट ओळखत देखील नव्हतो
परतंु ते माझ्या भोवती गोळा झाले आिण ते त्यांनी माझ्यावर हल्ला
केला.

16 त्यांनी वाईट भाषा वापरली आिण माझी चेष्टा केली.
त्यांनी माझ्यावरचा त्यांचा राग कराकरा दातखाऊन व्यक्त केला.

17 परमेश्वरा, या वाईट गोष्टी घडत असताना तू िकती वेळ नुसता बघत
राहाणार आहेस?
ते लोक माझा नाश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत परमेश्वरा, माझे

प्राण वाचव, माझे िप्रयप्राण त्या वाईट लोकांपासून वाचव. ते िंसहासारखे
आहेत.

18 परमेश्वरा, मोठ्या सभेत मी तुझी स्तुती करने.
मी सामथ्यर्वान लोकांबरोबर असेन तेव्हा तुझी स्तुती करने.

19 माझे खोटे बोलणार ेशत्रू हसत राहाणार नाहीत.
त्यांच्या गुप्त योजनांमुळे माझ्या शत्रूंना खरोखरच िशक्षा होईल.

20 माझे शत्रू शांतीच्या योजना आखत नाहीत.
या देशातील शांततापूणर् लोकांना त्रास देण्यासाठीच माझे शत्रू गुप्तपणे

योजना आखत आहेत.
21 माझे शत्रू माझ्या िवषयी वाईट बोलत आहेत.
ते खोट बोलतात आिण म्हणतात, “हा तू काय करतोस ते आम्हाला

माहीत आहे.”
22 परमेश्वरा, काय घडत आहे
ते तुला तरी िदसत ंआहे ना?
मग गप्प बसू नकोस मला सोडून जाऊ नकोस.

23 परमेश्वरा, जागा हो! ऊठ माझ्या देवा,
माझ्या परमेश्वरा माझ्यासाठी लढ आिण मला न्याय दे.

24 परमेश्वरा, देवा तुझ्या न्यायी बुध्दीने मला न्याय दे
त्या लोकांना मला हसू देऊ नकोस.

25 “आम्हाला हवे होते ते िमळाले,” असे त्या लोकांना म्हणू देऊ
नकोस.
परमेश्वरा, “आम्ही त्याचा नाश केला” असे त्यांना म्हणू देऊ नकोस.

26 माझ्या सगळ्या शत्रूंना शरम वाटावी, ते गोंधळून जावेत अशी माझी
इच्छा आहे.
माझ्या बाबतीत वाईट गोष्टी घडल्या तेव्हा ते लोक आनदंी होते
ते माझ्यापेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटत होते.
म्हणून ते लोक अपमानाने आिण लाजेने झाकोळून जावोत.

27 काही लोकांना माझे चांगले व्हावे असे वाटते.
ते सवर् लोक सुखी होवोत
ते लोक नेहमी म्हणतात, “परमेश्वर महान आहे
त्याच्या सेवकाचे भले व्हावे अशी त्याची इच्छा आहे.”

28 म्हणून परमेश्वरा तू िकती चांगला आहेस ते मी लोकांना सांगेन.
मी रोज तुझी स्तुती करने.

प्रमुख वादकासाठी परमेश्वराचा सेवक दावीद याचे स्तोत्र.
वाईट माणूस जेव्हा असे म्हणतो, “मी देवाला िभणार नाही,
त्याला मान देणार नाही” तेव्हा तो फार वाईट गोष्ट करतो.

2 तो माणूस स्वतशीच खोटे बोलतो
त्याला स्वत:च्या चुका िदसत नाहीत म्हणून
तो क्षमेची याचना करीत नाही.

3 त्याचे शब्द खोटे असतात त्यांना कवडीची िंकमत असते
तो शहाणा होत नाही िंकवा सत्कृत्य करायला िशकत नाही.

4 सवर् रात्रभर तो चुकीच्या िंकवा वाईट गोष्टींच्या योजना आखतो.
तो उठल्यावर काहीही चांगले करीत नाही.
परतंु तो काही वाईट करायला नकारही देत नाही.

5 परमेश्वरा, तुझे खर ेप्रेम आकाशापेक्षाही उत्तुंग आहे.
तुझी इमानदारी ढगांपेक्षा उंच आहे.

6 परमेश्वरा तुझा चांगुलपणा सवार्त उंचपवर्तापेक्षाही उंच आहे
तुझा न्यायीपणा सवार्त खोल, समुद्रापेक्षाही खोल आहे.
परमेश्वरा तू मनुष्याला आिण प्राण्यांना वाचवतोस.
7 तुझा प्रेमळ दयाळूपणा सगळ्यांत िंकमती आहे.
माणसे आिण देवदतू तुझ्याकडे संरक्षणासाठी येतात.

8 परमेश्वरा तुझ्या घरातल्या चांगल्या वस्तंूमुळे त्यांना नवा जोम येतो.
तू त्यांना तुझ्या अद्भतु नदीतून मनसोक्त िपऊ देतोस.

9 परमेश्वरा जीवनाचे कारजें तुझ्यातून उडते.
तुझा प्रकाश आम्हाला प्रकाश दाखवतो.

10 परमेश्वरा जे तुला खरोखरच ओळखतात त्यांच्यावर प्रेम करणे तू
चालूच ठेव.
जे लोक तुझ्याशी प्रामािणक आहेत त्यांच्यासाठी तुझा चांगुलपणा

असू दे.
11 परमेश्वरा गिर्वष्ठ लोकांना मला सापळ्यात अडकवू देऊ नकोस.
वाईट लोकांना मला पकडू देऊ नकोस.

12 त्याच्या थडग्यावर “इथे वाईट लोक पडले,
त्यांना िचरडण्यात आले,
ते आता पुन्हा कधीही उभे राहू शकणार नाहीत.
असे िलहून ठेव.”

तू दषु्टांवर िचडू नकोस.
वाईट कमर् करणाऱ्यांचा हेवा करु नकोस.

2 वाईट लोक चटकन िपवळ्या पडणाऱ्या
आिण मरुन जाणाऱ्या गवतासारखे व िहरव्या वनस्पती सारखे

असतात.
3 तू जर परमेश्वरावर िवश्वास ठेवलास आिण चांगल्या गोष्टी केल्यास
तर तू खूप जगशील आिण ही जमीन ज्या चांगल्या गोष्टी देते त्यांचा

उपभोग घेशील.
4 परमेश्वराची आनदंाने सेवा कर म्हणजे
तो तुला जे काही हवे ते आनदंाने देईल.

5 परमेश्वरावर अवलबंून राहा.
त्याच्यावर िवश्वास ठेव.
आिण तो जे करणे आवश्यक असेल ते करले.

6 परमेश्वर तुझा चांगुलपणा
आिण न्यायीपणा दपुारच्या उन्हासारखा तळपू देईल.

7 परमेश्वरावर िवश्वास ठेव आिण त्याच्या मदतीची वाट पाहा
दषु्ट लोक यशस्वी झाले तर वाईट वाटून घेऊ नको सदषु्ट लोक कुकमर्

करण्याच्या योजना आखतील आिण त्यात यशस्वी होतील तेव्हा वाईट
वाटून घेऊ नकोस.

8 रागावू नकोस, संताप करुन घेऊ नकोस.
तुला स्वत:ला दषु्कमर् करावेसे वाटेल इतका संतापू नकोस.
9 का? कारण दषु्टांचा नाश होणार आहे.
परतंु जे लोक परमेश्वराकडे मदतीची याचना करतात त्यांना देवाने

कबूल केलेली जमीन िमळेल.
10 थोड्याच काळानतंर इथे दषु्ट लोक राहाणार नाहीत.
तू त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न करु शकतोस पण ते िनघून गेलेले

असतील.
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11 िवनम्र लोकांना देवाने कबूल केलेली जमीन िमळेल.
आिण ते शांती व समाधानात जगतील.

12 दषु्ट लोक चांगल्या माणसांिवरुध्द वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना
आखतात.
दषु्ट लोक चांगल्या माणसांसमोर आपल्या रागाचे प्रदशर्न दात ओठ

खाऊन करतात.
13 परतंु आपला प्रभु त्या दषु्टांना हसतो.
त्यांचे काय होणार आहे ते त्याला माहीत आहे.

14 दषु्ट लोक त्यांचे धनुष्य बाण घेऊन सरसावतात.
त्यांना गरीब, लाचार लोकांना मारायचे आहे.

15 परतंु त्यांचे धनुष्य मोडेल
व त्यांच्या तलवारी त्यांच्याच छातीत घुसतील.

16 मूठभर चांगले लोक वाईटांच्या
जमावापेक्षा चांगले असतात.

17 का? कारण दषु्टांचा नाश होईल
आिण परमेश्वर चांगल्यांची काळजी घेतो.

18 परमेश्वर शुध्द माणसांचे आयषु्यभर रक्षण करतो
त्यांचे वतन सदवै त्याच्याजवळ राहाते.

19 संकटाच्यावेळी चागल्या माणसांचा नाश होणार नाही.
भुकेच्या वेळा येतील तेव्हा त्यांच्याकडे खायला भरपूर अन्न असेल.

20 वाईट माणसे परमेश्वराचे शत्रू आहेत
आिण त्या माणसांचा नाश होणार आहे
त्यांच्या दऱ्या कोरड्या पडतील आिण जळून जातील.
त्यांचा संपूणर् नाश होईल.

21 वाईट माणूस पसेै चटक्न उसने घेतो आिण कधीही परत करीत
नाही.
परतंु चांगला माणूस उदारहस्ते इतरांना देतो.

22 जर चांगल्या माणसाने लोकांना आशीवार्द िदले तर त्या माणसांना
देवाने कबूल केलेली जमीन िमळेल
परतंु जर त्याने त्यांच्या वाईटाची इच्छाप्रकट केली तर त्यांचा नाश

होईल.
23 परमेश्वर सिैनकाला सावधिगरीने चालण्यास मदत करतो.
परमेश्वर त्याला पडण्यापासून सावरतो.

24 जर सिैनक पळत पळत त्याच्या शत्रूवर चढाई करत असेल
तर परमेश्वर त्याचा हात धरुन त्याला पडताना सावरतो.

25 मी तरुण होतो आिण आता म्हातारा झालो आहे.
आिण देवाने चांगल्या माणसांचा त्याग केल्याचे मी कधी पािहले नाही
चांगल्या माणसांची मुले अन्नासाठी भीक मागताना मी कधी पािहली

नाहीत.
26 चांगला माणूस दसुऱ्यांना सढळ हाताने देतो
आिण चांगल्या माणसाची मुले म्हणजे जणू ईश्वरी कृपाच असते.

27 जर तू वाईट गोष्टी करायला नकार िदलास
आिण चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू सवर्काळ जगशील.

28 परमेश्वराला न्याय आवडतो.
तो त्याच्या भक्तांना मदत केल्यािशवाय राहात नाही.
तो त्याच्या भक्तांचे नेहमी रक्षण करले
पण दषु्टांचे िनदार्लन करले.

29 चांगल्या माणसांना देवाने कबूल केलेली जमीन िमळेल
ते सदवै त्या जिमनीवर राहातील.

30 चांगला माणूस चांगला उपदेश करतो
आिण त्याचे िनणर्य सवार्साठी योग्य असतात.

31 परमेश्वराची िशकवण त्याच्या (मनात) ह्रदयात असते.
तो योग्य मागार्ने जगण्यांचे सोडून देत नाही.

32 परतंु दषु्ट लोक चांगल्यांना द:ुखी करण्याचे वेगवेगळे मागर् शोधून
काढतात ते चांगल्यांना मारण्याचा प्रयत्न करतात.

33 परतंु परमेश्वर त्यांना तसे करु देत नाही.
तो चांगल्यांना दोषी ठरवू देणार नाही.

34 परमेश्वर सांगतो तसे करा परमेश्वराच्या मदतीची वाट पाहा.
त्याला अनुसरा दषु्टांचा नाश होईल, परतंु परमेश्वर तुम्हाला महत्व

देईल

आिण देवाने कबूल केलेली जमीन तुम्हाला िमळेल.
35 मी फोफावलेल्या सशक्त झाडासारखा
दषु्टमाणूस पािहला होता.

36 परतंु नतंर तो नाहीसा झाला,
मी त्याला शोधले पण तो मला सापडला नाही.

37 शुध्द आिण सत्यवादी राहा
शांती करणाऱ्यांना खूप संतती लाभेल.

38 परतंु जे लोक िनयम पाळत नाहीत त्यांचा नाश होईल.
आिण त्यांच्या संततीला देश सोडून जाणे भाग पडेल.

39 परमेश्वर चांगल्या माणसांना तारतो
ते जेव्हा संकटात सापडतात तेव्हा परमेश्वर त्यांची शक्ती होतो.

40 परमेश्वर चांगल्या माणसांना मदत करतो आिण त्यांना तारतो
चांगले
लोक परमेश्वरावर अवलबंून असतात आिण तो त्यांचे वाईट

लोकांपासून रक्षण करतो.
स्मरण िदवसाचे दावीदाचे स्तोत्र.

परमेश्वरा, तू माझ्यावर टीका करतोस तेव्हा रागावू नकोस
तू मला वळण लावतोस तेव्हा क्रोिधत होऊ नकोस.

2 परमेश्वरा, तू मला इजा केलीस
तुझे बाण माझ्या शरीरात खोलवर रुतले आहेत.

3 तू मला िशक्षा केलीस. आता माझे सवर् शरीर दखुत आहे.
मी पाप केले आिण तू मला िशक्षा केलीस.
त्यामुळे माझी सवर् हाडे दखुत आहेत.
4 मी दषु्कृत्य करण्याचा अपराध केला आहे
आिण तो अपराध माझ्या खांद्यावर खूप मोठे ओझे असल्यासारखा

आहे.
5 मी मूखर्पणा केला आता
मला दगुर्ंधीयकु्त जखमांनी पछाडले आहे.

6 मी धनुष्यासारखा वाकलो आहे
आिण मी िदवसभर उदास असतो.

7 मला ताप आला आहे
आिण माझे सवर्शरीर दखुत आहे.

8 मी फार अशक्त झालो आहे
मी वेदनांमुळे कण्हत आहे आिण ओरडत आहे.

9 प्रभु तू माझे ओरडणे ऐकलेस माझे
उसासे तुझ्यापासून लपून रािहले नाहीत.

10 माझे हृदय धडधडत आहे.
माझी शक्ती िनघून गेली आहे
आिण माझी दृष्टीही जवळ जवळ गेलेली आहे.

11 माझ्या आजारपणामुळे माझे िमत्र
आिण शेजारी मला भेटायला येत नाहीत.
माझे िमत्र आप्तही माझ्याजवळ येत नाहीत.

12 माझे शत्रू माझ्यािवषयी वाईट बोलतात.
ते असत्य आिण अफवा पसरवीत आहेत.
ते सदवै माझ्याबद्दलच बोलत असतात.

13 परतंु मी काहीही ऐकू न येणाऱ्या बिहऱ्यामाणसासारखा आहे.
मी बोलू न शकणाऱ्या मुक्यामाणसासारखा आहे.

14 लोक ज्याच्याबद्दल वाईल बोलतात परतंु त्याला मात्र ते ऐकू येत
नाही अशा माणसासारखा मी आहे.
मी वादिववाद करुन माझे शत्रू चूक आहेत हे िसध्द करु शकत नाही.

15 म्हणून परमेश्वरा तू माझा बचाव कर.
देवा, तूच माझ्यावतीने बोल.

16 मी जर काही बोललो तर माझे शत्रू मला हसतील.
मी आजारी आहे हे ते बघतील आिण मला चुका केल्याची िशक्षा

िमळत आहे असे म्हणतील.
17 मी चूक केल्याबद्दल अपराधी आहे.
हे मला माहीत आहे मला माझे द:ुख िवसरता येत नाही.

18 परमेश्वरा, मी ज्या वाईट गोष्टी केल्या त्याबद्दल तुला सांिगतले.
मला माझ्या दषु्कमार्बद्दल द:ुख होत आहे.
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19 माझे शत्रू िंजवत आहेत व िनरोगी आहेत
आिण त्यांनी (माझ्याबद्दल) बरचे खोटेनाटे सांिगतले आहे.

20 माझे शत्रू माझ्यािवरुध्द वाईट गोष्टी करतात
आिण मी मात्र त्यांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी केल्या.
मी केवळ सत्कमर् करण्याचा प्रयत्न केला
परतंु ते लोक माझ्यावर उलटले.

21 परमेश्वरा, मला सोडू नकोस.
देवा माझ्याजवळ राहा.

22 लवकर ये आिण मला मदत कर.
माझ्या देवा मला वाचव!

प्रमुख गायकासाठी यदथुुनासाठी दावीदाचे स्तोत्र
मी म्हणालो, “मी जे बोलेन त्याबद्दल काळजी घेईन
मी माझ्या िजभेला पाप करु देणार नाही.”

2 मी दषु्टांबरोबर असलो की माझे तोंड बदं ठेवीन.
मी बोलायला नकार िदला मी काही चांगलेसुध्दा बोललो नाही.
मी फार िचडलो होतो.

3 मी फार रागावलो होतो
आिण मी िजतका जास्त त्याचा िवचार करत गेलो िततका अिधक मी

रागावत गेलो.
म्हणून मी काही तरी बोललो.

4 माझे काय होईल?
हे परमेश्वरा, मला सांग मी िकती िदवस जगेन?
ते मला सांग, माझे आयषु्य िकती लहान आहे ते मला कळू दे.

5 परमेश्वरा, तू मला अगदी कमी आयषु्य िदलेस.
माझे आयषु्य म्हणजे तुझ्या दृष्टीने काहीच नाही.
प्रत्येकाचे आयषु्य केवळ ढगासारखे असते.
कुणीही सदासवर्काळ जगत नाही.

6 आपण जे आयषु्य जगतो ते खोट्या प्रितिंबबासारखे असते.
आपली सगळी संकटे िनष्कारणच असतात.
आपण नेहमी वस्तू गोळा करीत असतो
पण त्या कोणाला िमळणार आहेत ते आपल्याला माहीत नसते.

7 तेव्हा प्रभु, मला काही आशा आहे का?
तूच माझी आशा आहेस!

8 परमेश्वरा, तूच मला मी केलेल्या पापांपासून वाचव. तू
मला दषु्ट माणसाला वागिवतात तसे वागवू नकोस.

9 मी माझे तोंड उघडणार नाही.
मी काही बोलणार नाही.
परमेश्वरा जे करायला हवे होते ते तू केलेस.

10 देवा, आता मला िशक्षा करणे सोडून दे जर
तू ते सोडून िदले नाहीस तर तू माझा नाश करशील.

11 परमेश्वरा, तू चूक केल्याबद्दल िशक्षा करतोस.
त्या रीतीने तू लोकांना जगण्याचा योग्य मागर् दाखवतोस आमची शरीरे

म्हातारी होऊन
कसरीने खाल्लेल्या कापडासारखी जीणर् होतात तसेआमचे आयषु्य

चटकन् नाहीसा होणाऱ्या ढगासारखे आहे.
12 परमेश्वरा माझी प्राथर्ना ऐक,
मी तुझ्यासाठी जे शब्द आकांताने बोलतो ते ऐक माझे अश्रू बघ.
या आयषु्यात तुझ्या बरोबर चालणारा मी केवळ एक प्रवासी आहे.
माझ्या सवर् पूवर्जांप्रमाणे मी येथे
केवळ थोड्याकाळासाठी राहाणार आहे.

13 परमेश्वरा, माझ्याकडे बघू नकोस.
मरण्याच्या आधी मला आनदंी राहू दे.
मी थोड्याच वेळात जाणार आहे.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
मी परमेश्वराला बोलावले आिण त्याने माझी हाक ऐकली.
त्याने माझे ओरडणे ऐकले.

2 परमेश्वराने मला िवनाशाच्या खड्यातून उचलले.
त्याने मला िचखलातून बाहेर काढले.

त्याने मला उचलले आिण खडकावर ठेवले,
त्याने माझे पाय िस्थर केले.

3 परमेश्वराने माझ्या मुखात नवीन गाणे घातले.
माझ्या देवाच्या स्तुतीचे गाणे.
बरचे लोक माझ्या बाबतीत घडलेल्या घटना बघतील.
ते देवाची उपासना करतील, ते देवावर िवश्वास ठेवतील.

4 जर एखाद्याचा परमेश्वरावर िवश्वास असला तर तो माणूस खरोखरच
सुखी होईल.
जर तो राक्षसांकडे आिण चुकीच्या देवाकडे वळला नाहीतर तो

खरोखरच सुखी होईल.
5 परमेश्वरा, देवा तू खरोखरच आश्र्चयर्जनक गोष्टी केल्या आहेस
तू आमच्यासाठी आश्चयर्कारक योजना आखल्या आहेस.
परमेश्वरा, तुझ्यासारखा कुणीही नाही.
तू केलेल्या गोष्टीबद्दल मी पुन्हा पुन्हा सांगत राहीन, मोजण्यासाठी

अशा असंख्य गोष्टी आहेत.
6 परमेश्वरा, हे समजून घ्यायला तू मला मदत केलीस.
तुला बळी िंकवा धान्याच्या भेटी नको असतात.
होमापर्णे िंकवा पापापर्णे तुला नको असतात.

7 म्हणून मी म्हणालो “बघ, मी येत आहे.
माझ्यािवषयी पुस्तकात हे िलिहले होते.

8 माझ्या देवा, तुझे मानस पूणर् करण्यात मला आनदं आहे
मी तुझी िशकवण अभ्यासली आहे.

9 मी िवजयाची चांगली बातमी मोठ्या सभेत सांिगतली,
मी माझे तोंड बदं ठेवले नाही.
परमेश्वरा, तुला ते माहीत आहे.

10 परमेश्वरा, मी तुझ्या चांगुलपणाबद्दल सांिगतले.
मी त्या गोष्टी मनात लपवून ठेवल्या नाही.
परमेश्वरा, मी लोकांना सांिगतले की ते रक्षणासाठी तुझ्यावर अवलबंून
राहू शकतात.
मी तुझा दयाळूपणा आिण तुझी िनष्ठा सभेतल्या लोकांपासून लपवून

ठेवली नाही.
11 म्हणून परमेश्वरा तुझी करुणा माझ्यापासून लपवून ठेवू नकोस.
तुझा दयाळूपणा आिण िनष्ठा माझे सतत रक्षण करो.”

12 माझ्याभोवती दषु्टांची गदीर् झाली आहे
ते मोजण्या न येण्याइतके आहेत.
माझ्या पापांनी माझी कोंडी केली आहे.
आिण मी त्यांपासून पळू शकत नाही.
माझ्या डोक्यावर असलेल्या केसांपेक्षा माझी पापे जास्त आहेत.
माझे धयैर् नाहीसे झाले आहे.

13 परमेश्वरा, माझ्याकडे धाव घे आिण मला वाचव.
परमेश्वरा लवकर ये आिण मला मदत कर.

14 ते वाईट लोक मला मारायचा प्रयत्न करीत आहेत.
परमेश्वरा त्या लोकांना लिज्जत कर
आिण त्यांची िनराशा कर.
ते लोक मला द:ुख देणार आहेत.
त्यांना शरमेने पळून जायला लाव.

15 ते वाईट लोक माझी थट्टा करतात.
त्यांना गोंधळायला लावून बोलता येणार नाही असे कर.

16 परमेश्वरा, जे लोक तुझ्या शोधात आहेत
त्यांना सुखी कर त्या लोकांना नेहमी “परमेश्वराची स्तुती करा” असे

म्हणू दे.
त्या लोकांना तुझ्याकडून रक्षणकरुन घेणे आवडते.

17 प्रभु, मी केवळ एक गरीब,
असहाय माणूस आहे.
मला मदत कर.
मला वाचव. माझ्या देवा, खूप उशीर करु नकोस.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र
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जो माणूस गरीबांना यशस्वी होण्यासाठी मदत करतो त्याला
अनेक आशीवार्द िमळतील.
संकट येईल तेव्हा परमेश्वर त्याला वाचवेल.

2 परमेश्वर त्या माणसाचे रक्षण करले आिण त्याचा जीव वाचवेल.
पृथ्वीवर त्या माणसाला आशीवार्द िमळेल.
देव त्या माणसाचा त्याच्या शत्रूकडून नाश होऊ देणार नाही.

3 तो माणूस जेव्हा आजारी पडून अथंरुणावर असेल तेव्हा परमेश्वर
त्याला शक्ती देईल.
तो आजारात अथंरुणावर पडला तरी परमेश्वर त्याला बर ेकरील.

4 मी म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्यावर दया कर.
मी तुझ्या िवरुध्द पाप केले, पण मला क्षमा कर आिण मला बर ेकर.”

5 माझे शत्रू माझ्यािवषयी वाईट बोलतात.
ते म्हणतात, “तो कधी मरले आिण िवस्मरणात जाईल?”

6 काही लोक मला भेटायला येतात
परतंु त्यांच्या मनात काय आहे ते सांगत नाहीत.
ते माझ्याबद्दलची काही बातमी िमळवण्यासाठी येतात.
नतंर ते जातात आिण त्यांच्या अफवा पसरवतात.

7 माझे शत्रू माझ्याबद्दलच्या वाईट गोष्टी कुजबुजतात,
ते माझ्यािवरुध्द वाईट गोष्टींच्या योजना आखतात.

8 ते म्हणतात, “त्याने काही तरी चूक केली
म्हणूनच तो आजारी आहे.
तो कधीच बरा होऊ नये अशी मी आशा करतो.”

9 माझा सगळ्यात चांगला िमत्र माझ्याबरोबर जेवला.
मी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.
पण आता तो माझ्यािवरुध्द गेला आहे.

10 म्हणून परमेश्वरा, माझ्यावर दया कर.
मला उठू दे, मग मी त्यांची परत फेड करीन.

11 परमेश्वरा, माझ्या शत्रूंना मला द:ुख द्यायला संधी देऊ नकोस.
तरच मला कळेल की तू माझा स्वीकार केला आहेस.

12 मी िनरपराध होतो आिण तू मला पािंठबा िदला होतास.
तू मला उभे राहू दे, मग मी सदवै तुझी चाकरी करीन.

13 इस्राएलाच्या देवाचा जयजयकार असो.
तो नेहमी होता आिण नेहमी राहील.
आमेन आमेन.

भागभाग ददुसुरासरा

(स्त्रोतसिंहता 42-72)

प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या कुटंूबाकडून मास्कील
हरणाला झऱ्याच्या पाण्याची तहान लागते.
त्याचप्रमाणे देवा माझा आत्मा तुझ्यासाठी तहानेला आहे.

2 माझा आत्मा िजवंत देवासाठी तहानेला आहे.
मी त्याला भेटायला केव्हा जाऊ शकेन?

3 रात्रंिदवस माझे अश्रूच माझे अन्न झाले आहे.
सवर् वेळ माझा शत्रू थट्टा करुन म्हणत आहे, “कुठे आहे तुझा देव?”

4 म्हणून मला या सवर् गोष्टी आठवू दे.
मला माझे मन िरकामे करु दे.
जमावाला मी देवाच्या मिंदरापयर्त नेल्याची मला आठवण आहे.
खूप लोकांबरोबर स्तुतीचे आनदंी गाणे गाऊन
सण साजरा केल्याची मला आठवण आहे.

5 मी द:ुखी का व्हावे?
मी इतके का तळमळावे?
मी देवाकडून मदतीसाठी थांबले पाहीजे.
त्याची स्तुती करण्याची मला पुन्हा संधी िमळेल.
तो मला वाचवेल!
देवा, मी खूप द:ुखी आहे म्हणूनच मी तुला बोलावले.

मी यादेर्नच्या दरीपासून हमोर्नच्या डोंगरावर आिण िमसहारच्या
टेकडीवर गेलो.

7 या समुद्रापासून त्या समुद्रापयर्ंत मी तुझ्या लाटांचा आपटण्याचा
आवाज ऐकला.
समुद्रातल्या लाटांसारखी संकटे माझ्यावर पुन्हा कोसळली,
परमेश्वरा तुझ्या लाटा माझ्यावर चहु बाजंूनी आदळत आहेत.
तुझ्या लाटांनी मला पूणर्पणे झाकले आहे.

8 दररोज व रात्रीही परमेश्वर त्याचे खर ेप्रेम दाखवतो म्हणून
माझ्याजवळ त्याच्यासाठी एक गीत आहे व एक प्राथर्ना आहे.

9 मी देवाशी माझ्या खडकाशी बोलतो मी म्हणतो,
“परमेश्वरा, तू मला का िवसरलास?
माझ्या शत्रूच्या कू्ररतेमुळे मी इतके द:ुख का सहन करावे?”

10 माझ्या शत्रूंनी मला मारण्याचा प्रयत्न केला, “तुझा देव कुठे आहे?”
असे जेव्हा ते मला िवचारतात तेव्हा ते माझा ितरस्कार करत आहेत

असे दाखवतात.
11 मी इतका द:ुखी का आहे?
मी इतका िखन्न का आहे?
मी देवाच्या मदतीची वाट बिघतली पािहजे.
त्याची स्तुती करण्याची संधी मला पुन्हा िमळेल.
तो मला वाचवेल.

देवा तुला न अनुसरणारा एक माणूस इथे आहे.
तो कपटी आहे आिण तो खोटे बोलतो देवा मी बरोबर

आहे हे िसध्द कर.
माझा बचाव कर.
मला त्या माणसापासून वाचव.

2 देवा, तू माझे सुरिक्षत स्थान आहेस
तू मला का सोडलेस?
माझ्या शत्रूंपासून कशी सुटका करायची ते
तू मला का दाखवले नाहीस?

3 देवा, तुझा प्रकाश आिण सत्य माझ्यावर उजळू दे तुझा प्रकाश
आिण सत्य मला मागर् दाखवेल.
ते मला तुझ्या पिवत्र डोंगराकडे नेतील.
ते मला तुझ्या घराकडे नेतील.

4 मी देवाच्या वेदीजवळ जाईन
मला अत्यतं सुखी करणाऱ्या देवाकडे मी येईन.
देवा, माझ्या देवा मी तुझी वीणा वाजवून स्तुती करीन.
5 मी इतका िखन्न का आहे?
मी इतका का तळमळतो आहे?
मी देवाच्या मदतीची वाट पहायला हवी.
मला देवाची स्तुती करायची आणखी संधी िमळेल.
तो मला वाचवेल.

प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या कुटंुबासाठी मास्कील
देवा, आम्ही तुझ्याबद्दल ऐकले आहे.
आमच्या विडलांनी तू त्यांच्या आयषु्यात काय केलेस ते

सांिगतले,
खूप पूवीर् तू काय केलेस तेही त्यांनी सांिगतले.

2 देवा, तू तुझ्या सवर् शक्तीने हा देश इतर लोकांपासून घेतलास
आिण तो आम्हाला िदलास
तू त्या परदेशी माणसांना िचरडलेस
तू त्यांना हा देश सोडायला भाग पाडलेस.

3 हा देश आमच्या विडलांच्या तलवारीने िमळवलेला नाही.
त्यांच्या कणखर बाहूनंी त्यांना िवजयी केले नाही.
हे घडले कारण तू त्यांच्या बरोबर होतास.
देवा तुझ्या पराक्रमी शक्तीमुळे आमचे वाडवडील वाचले का?
कारण तू त्यांच्यावर प्रेम केलेस.

4 देवा, तू माझा राजा आहेस आज्ञा दे
आिण याकोबाच्या माणसांना िवजयाप्रत ने.

5 देवा, तुझ्या मदतीने आम्ही शत्रूला मागे रटूे.
तुझ्या नावाने आम्ही आमच्या शत्रूवर चालून जाऊ.
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6 माझ्या धनुष्यबाणांवर माझा िवश्वास नाही.
माझी तलवार मला वाचवू शकणार नाही.

7 देवा, तू आम्हाला िमसर पासून वाचवलेस.
तू आमच्या शत्रूंना लाजवले आहेस.

8 आम्ही रोज देवाची स्तुती करु आम्ही
तुझ्या नावाची सदवै स्तुती करत राहू.

9 परतंु देवा, तू आम्हाला सोडून गेलास.
तू आम्हाला अडचणीत टाकलेस तू आमच्याबरोबर लढाईत आला

नाहीस.
10 तू आमच्या शत्रूंना आम्हाला मागे रटूे िदलेस.
शत्रूंनी आमची संपत्ती घेतली.

11 तू आम्हाला मेंढ्यासारखे खायचे अन्न म्हणून देऊन टाकले.
तू आम्हाला राष्ट्र ांमध्ये इतस्तत: िवखरुन टाकले.

12 देवा, तू आम्हाला कवडीमोलाने िवकलेस.
तू िंकमतीसाठी घासाघीस देखील केली नाहीस.

13 तू शेजाऱ्यांमध्ये आमचे हसे केलेस.
आमचे शेजारी आम्हाला हसतात.
ते आमची मस्करी करतात.

14 आम्ही म्हणजे लोकांनी सांिगतलेली हसवणूक आहोत,
ज्यांना स्वत:चा देश नाही असे लोकही आम्हाला हसतात आिण मान

हलवतात.
15 मी लाजेने वेढला गेलो आहे.
िदवसभर मला माझी लाज िदसते.

16 माझ्या शत्रूंनी मला अडचणीत आणले
माझे शत्रू माझी चेष्टा करुन जशास तसे वागायचा प्रयत्न करतात.

17 देवा, आम्ही तुला िवसरलो नाही तरीही तू आम्हाला या सगळ्या
गोष्टी करतोस
आम्ही तुझ्याबरोबर केलेल्या करारनाम्यावर सही केली तेव्हा खोटे

बोललो नाही.
18 देवा, आम्ही तुझ्यापासून दरू गेलो नाही.
आम्ही तुझा मागर् चोखाळणे बदं केले नाही.

19 परतंु देवा, तू आम्हाला कोल्हे राहातात त्या जागेत िचरडलेस,
मृत्यूसारख्या अधंाऱ्याजागेत तू आम्हाला झाकलेस.

20 आम्ही आमच्या देवाचे नाव िवसरलो का?
आम्ही परक्या देवाची प्राथर्ना केली का? नाही.

21 देवाला खरोखरच या गोष्टी माहीत असतात.
त्याला आपल्या ह्रदयातल्या अगदी आतल्या गुप्त गोष्टीही माहीत

असतात.
22 देवा आम्ही रोज तुझ्यासाठी मारले जात आहोत.
मारण्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या मेंढ्यांप्रमाणे आम्ही आहोत.

23 प्रभु, ऊठ तू का झोपला आहेस?
ऊठ आम्हाला कायमचा सोडून जाऊ नकोस.

24 देवा, तू आमच्यापासून लपून का राहात आहेस?
तू आमची द:ुख आिण संकट िवसरलास का?

25 तू आम्हाला घाणीत ढकलून िदले आहेस
आम्ही धुळीत पोटावर पडलो आहोत.

26 देवा, ऊठ! आम्हाला मदत कर.
मेहेरबानी करुन आम्हाला वाचव.
प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या कुटंुबाचे शोशन्नीमया सुरांवर बसवलेले

मास्कील प्रीतीचे स्तोत्र
मी राजासाठी या गोष्टी िलिहतो
तेव्हा माझे मन संुदर शब्दांनी भरुन जाते.
एखाद्या कसबी लेखकाच्या लेखणीतून शब्द यावेत

त्याप्रमाणे माझ्या िजभेतून शब्द येतात.
2 तू कोणाही पेक्षा खूप संुदर आहेस.
तू चांगला वक्ता आहेस,
म्हणून देव तुला सदवै आशीवार्द देईल.

3 तुझी तलवार म्यानात ठेव हे सवर्शक्तीमान,
तुझा गौरवशाली गणवेश पिरधान कर.

4 तू खूप अद्भतू िदसतोस जा आिण चांगल्यासाठी व न्यायासाठी होत
असलेली लढाई िंजकून ये.
तुझा बलवान उजवा हात िवस्मयजनक गोष्टी करण्यासाठी वापर.

5 तुझे बाण तीक्ष्ण आहेत.
तू खूप लोकांचा पराभव करशील ते तुझ्यापुढे जिमनीवर पडतील.

6 देवा तुझे िंसहासन नेहमी साठी आहे.
चांगुलपणा हा तुझा राजदडं आहे.

7 तुला चांगुलपणा आवडतो
आिण तू वाईटाचा ितरस्कार करतो म्हणून देवा,
तुझ्या देवाने तुलाच तुझ्या िमत्रांचा राजा िनवडले.

8 तुझ्या वस्त्रांना बोळ, अगरु, ऊद आिण दालिचनी यांचा सुगधं येतो.
हिस्तदतंाने अच्छादलेल्या महालातून तुला आनदंीत करण्यासाठी

संिगत ऐकू येते.
9 राजांच्या मुली करवल्या आहेत.
तुझी वधू तुझ्या उजव्या हाताला शुध्द सोन्याचा मुगुट धारण करुन

उभी आहे.
10 मुली, माझे ऐक, लक्षपूवर्क ऐक म्हणजे तुला कळेल.
तुझी माणसे आिण तुझ्या विडलांचे कुटंुबयांना िवसरुन जा.

11 राजाला तुझे सौंदयर् आवडते.
तो तुझा नवा नवरा (स्वामी) असेल.
तू त्याला मान देशील.

12 सोराचे लोक तुझ्यासाठी भेटी आणतील.
श्रीमतं लोक तुला भेटायची इच्छा धरतील.

13 राजकन्या म्हणजे एक िकमती
आिण सोन्यात मढवलेला संुदर िहरा आहे.

14 संुदर वस्त्रप्रावरणांनी सजलेल्या वधूला राजाकडे नेले जाते.
ितच्या करवल्या ितच्या मागून जातात.

15 त्या अितशय आनदंात आहेत.
आनदंिवभोर होऊन त्या राजाच्या राजवाड्यात प्रवेश करतात.

16 राजा, तुझी मुले तुझ्यानतंर राज्य करतील.
तू त्यांना तुझ्या संपूणर् राज्याचे अिधपती करशील.

17 मी तुझे नाव सदवै प्रिसध्द राहील असे करीन.
लोक सदवै तुझी स्तुती करतील.
प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या मुलांसाठी आलामोथ सुरांवर बसवलेले

गाणे

देव आमचे सामथ्यर् साठवण्याचे भांडार आहे.
आम्ही संकटकाळी त्याच्याजवळ नेहमी मदत शोधू

शकतो.
2 म्हणून जेव्हा भूकंप होतात
आिण पवर्त समुद्रात पडतात तेव्हा आम्हाला भीती वाटत नाही.

3 समुद्र जेव्हा खवळतो आिण पवर्त थरथर कापायला लागतात
तेव्हा ही आम्हाला भीती वाटत नाही.

4 एक नदी आहे आिण ितचे ओढे नाले देवाच्या शहरात,
सवर्शिक्तमान देवाच्या सवार्ंत पिवत्र शहरात सुख-समृध्दी आणतात.

5 देव त्या शहरात आहे म्हणून त्याचा कधीही नाश होणार नाही
देव सूयोर्दयाच्या पूवीर्च मदत करले.

6 जेव्हा परमेश्वर रागाने गजेर्ल आिण पृथ्वी कोलमडेल तेव्हा
ती राज्ये भीतीने थरथर कापतील. ती राष्ट्र े पडतील.

7 तो सवर्शिक्तमान परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे.
याकोबाचा देव ही आपल्यासाठी सुरिक्षत जागा आहे.

8 परमेश्वर ज्या शिक्तशाली गोष्टी करतो त्या बघ,
तो पृथ्वीवर ज्या भयकंर गोष्टी आणतो त्या बघ.

9 परमेश्वर पृथ्वीवर कुठेही यधु्दे थांबवू शकतो तो सिैनकांचे धनुष्य
मोडून
त्यांचे भाले तोडू शकतो तो त्यांचे रथ आगीत जाळू शकतो.

10 देव म्हणतो, “शांत राहा आिण मी देव आहे हे लक्षात घ्या.
मी राष्ट्र ांचा पराभव करतो व जगाला ताब्यात ठेवतो.”

11 तो सवर्शिक्तमान परमेश्वर आपल्याबरोबर आहे.
याकोबाचा देव ही आपली सुरिक्षत जागा आहे.
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प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या मुलांचे स्तोत्र
लोकहो! तुम्ही टाळ्या वाजवा.
तुम्ही सवर् लोक देवाशी आनदंाने जल्लोष करा.

2 सवर्शिक्तमान परमेश्वर भीितदायक आहे.
तो सवर् पृथ्वीवरील महान राजा आहे.

3 त्याने आपल्याला दसुऱ्या लोकांचा पराभव करायला मदत केली.
त्याने ते देश आपल्या अिधपत्याखाली आणले.

4 देवाने आपल्यासाठी आपल्या प्रदेशाची िनवड केली.
त्याने त्याला आवडणाऱ्या याकोबासाठी हा अद्भतु रम्य देश िनवडला.

5 परमेश्वर िबगुलाच्या आिण तुतारीच्या आवाजात
आपल्या िंसहासनाकडे जातो.

6 देवाचे गुणगान करा.
आपल्या राजाची स्तुितपर गाणी गा.

7 देव सवर् जगाचा राजा आहे.
त्याच्या स्तुितपर गाणे गा.

8 देव त्याच्या पिवत्र िंसहासनावर बसतो.
तो सगळ्या देशांवर राज्य करतो.

9 देशांचे प्रमुख अब्राहामाच्या देवाच्या लोकांना भेटतात.
सवर् देशांचे प्रमुख देवाचे आहेत.
देव त्या सगळ्यां पेक्षा थोर आहे.

एक गाणे कोरहाच्या मुलांचे स्तोत्र
परमेश्वर थोर आहे आपल्या देवाच्या शहरात,
त्याच्या पिवत्र पवर्तावर लोक त्याची स्तुित करतात.

2 देवाचे पिवत्र शहर संुदर आहे.
त्याचे सौंदयर् सवर् पृथ्वीवर आनदं आणते
िसयोन पवर्त सगळ्यात उंच आिण पिवत्र पवर्त आहे.
हे त्या महान राजाचे शहर आहे.

3 इथे त्या शहराच्या राजवाड्यांत
देवाला िकल्ला म्हणतात.

4 एकदा काही राजे भेटले.
त्यांनी या शहरावर हल्ला करायची योजना आखली
ते सगळे चालून आले.

5 त्यांनी पािहले आिण ते िविस्मत झाले.
ते घाबरले आिण पळत सुटले.

6 भयाने त्यांना घेरले,
भीतीने त्यांचा थरकाप झाला.

7 देवा, तू पूवेर्कडच्या जोरदार वाऱ्याचा उपयोग केलास
आिण त्यांची मोठी जहाजे मोडलीस.

8 होय, आम्ही ती गोष्ट ऐकली पण आम्ही ते सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या
शहरात,
आमच्या देवाच्या शहरात घडत असलेले पािहले.
देव ते शहर सदवै सामथ्यर्वान बनवतो.
9 देवा, आम्ही तुझ्या मिंदरात तुझ्या प्रेमळ दयेचा लक्षपूवर्क िवचार

करतो.
10 देवा तू प्रिसध्द आहेस.
पृथ्वीवर सगळीकडे लोक तुझी स्तुती करतात
तू िकती चांगला आहेस ते प्रत्येकाला माहीत आहे.

11 देवा, िसयोन पवर्त आनदंी आहे
यहूदाची शहर ेतुझ्या चांगल्या िनणर्यामुळे उल्हािसत झाली आहेत.

12 िसयोन भोवती िफरा,
शहर बघा, बुरुज मोजा.

13 उंच िंभती बघा, िसयोनच्या राजवाड्याचे कौतुक करा.
नतंर तुम्ही पुढच्या िपढीला त्याबद्दल सांगू शकाल.

14 देव खरोखरच नेहमी आपला देव असेल.
तो आपल्याला सदवै मागर्दशर्न करले.

प्रमुख गायकासाठी कोरहाच्या मुलांचे गाणे

सवर् राष्ट्र ांनो, हे ऐका.
पृथ्वीवरील सवर् जनहो! हे ऐका.
2 प्रत्येकाने, गरीब असो वा श्रीमतं, हे ऐकले पािहजे.

3 मी तुम्हाला काही शहाणपणाच्या
आिण हुशारीच्या गोष्टी सांगणार आहे.

4 मी त्या गोष्टी ऐकल्या आिण आता
माझ्या वीणेच्या साथीवर मी त्या तुम्हाला गाऊन दाखवतो.

5 संकटे आली तर मला भीती का वाटावी?
दषु्टांनी मला घेरले आिण सापळ्यात अडकवले तर मी का घाबरु?

6 काही लोकांना वाटते की त्यांची सत्ता
आिण संपत्ती त्यांचे रक्षण करील परतंु ते लोक मूखर् आहेत.

7 कुणीही मानवी िमत्र तुम्हाला वाचवू शकणार नाही
आिण तुम्ही देवाला लाच देऊ शकत नाही.

8 स्वःतचे आयषु्य कायमचे िवकत घेण्याइतका पसैा कुणाकडेच
नसतो.
सदवै िजवंत राहाण्याचा हक्क िवकत घेण्याइतका.

9 पसैा कुणाकडेच नसतो व शरीर थडग्यात कुजू नये
म्हणून ते वाचिवण्यासाठी ही कुणाकडे पसेै नसतात.

10 शहाणी माणसेही मूखर् लोकांसारखीच मरतात.
आिण इतर लोक त्यांची सवर् संपत्ती घेतात.

11 थडगे हेच सवार्ंचे सवर्काळचे नवीन घर असते.
आिण त्यांच्याकडे िकती जमीन आहे यामुळे त्यात काहीही फरक

पडत नाही.
12 श्रीमतं लोक सवर्काळ जगू शकत नाहीत.
ते प्राण्यासारखेच मरतात.

13 आपल्या संपत्तीवर भरवंसा ठेवणाऱ्या
अशामूखर् लोकांचे असेच होते.

14 ते लोक मेंढ्यांप्रमाणे आहेत.
थडगे त्यांची लेखणी आहे.
मरण त्यांचा मेंढपाळ आहे.
एका सकाळी त्यांच्या शरीराचा थडग्यात नाश होईल आिण ते कुजेल

तेव्हा चांगले लोक आनदं करतील.
15 परतंु देव िंकमत चुकवून माझा जीव वाचवेल.
तो मला थडग्याच्या सामथ्यार्पासून वाचवेल.

16 लोक केवळ श्रीमतं आहेत म्हणून त्यांची भीती बाळगू नकोस.
लोकांकडे मोठी, वभैवशाली घर ेआहेत म्हणून त्यांची भीती बाळगू

नकोस.
17 ते लोक मरतील तेव्हा एकही गोष्ट बरोबर घेऊन जाणार नाहीत.
या संुदर वस्तूपकैी एकही वस्तू ते बरोबर नेणार नाहीत.

18 आपल्या जीवनात आपण िकती चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत
ह्यािवषयी एखादी श्रीमतं व्यिक्त स्वत:चेच अिभनदंन करील व लोकही

त्याची स्तुित करतील.
19 परतंु त्याला त्याच्या पूवर्जांकडे जाण्याची वेळ येईलच
आिण नतंर तो िदवसाचा प्रकाश पुन्हा बघू शकणार नाही.

20 लोक श्रीमतं असूनही समजू शकणार नाहीत.
ते प्राण्यांप्रमाणेच मरण पावतील.

असाफचे स्तोत्र
0परमेश्वर, देवांचा देव बोलला आहे.
तो पृथ्वीवरील पूवर् व पिश्चमेकडील सवर् लोकांना

बोलावतो.
2 िसयोन पवर्तावरुन चमकत असलेला देव संुदर आहे.
3 आमचा देव येत आहे आिण तो गप्प राहाणार नाही.
त्याच्यासमोर आग लागली आहे.
त्याच्याभोवती वादळ घोंगावत आहे.

4 आमचा देव पृथ्वीला आिण आकाशाला
त्याच्या माणसांचा िनवाडा करण्यासाठी बोलावतो.

5 देव म्हणतो, “माझ्या भक्तांनो माझ्याभोवती गोळा व्हा.
माझ्या उपासकांनो, या आपण एकमेकाशी करार केला आहे.”

6 देव न्यायाधीश आहे
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आिण आकाश त्याच्या चांगुलपणा िवषयी सांगत असते.
7 देव म्हणतो, “माझ्या लोकांने माझे ऐका!
इस्राएलाच्या लोकांनो मी तुमच्या िवरुध्द माझा पुरावा देईन.
मी देव आहे.
तुमचा देव आहे.

8 मी तुमच्या होमबलीं बद्दल तक्रार करीत नाही.
इस्राएलाच्या लोकांनो, तुम्ही तुमची होमापर्णे माझ्याकडे केव्हाही

आणा.
तुम्ही मला ती रोज द्या.

9 मी तुमच्या घरातून बलै घेणार नाही.
मी तुमच्या गोठ्यातून बकऱ्या घेणार नाही.

10 मला त्या प्राण्यांची गरज नाही.
जगंलातले सगळे प्राणी आधीच माझ्या मालकीचे आहेत हजारो

पवार्तावरील सगळे प्राणी माझ्याच मालकीचे आहेत.
11 उंच पवर्तावरील प्रत्येक पक्षी मला माहीत आहे
डोंगरावर हलणारी प्रत्येक वस्तू माझ्या मालकीची आहे.

12 मी भुकेला नाही मी जरी भुकेला असतो तरी तुमच्याकडे अन्न
मािगतले नसते.
मी जगाचा मालक आहे आिण जगातील प्रत्येक वस्तू माझ्या

मालकीची आहे.
13 मी बलैाचे मांस खात नाही.
मी बकऱ्यांचे रक्त पीत नाही.”
14 म्हणून तुमचे कृतज्ञता उपहार आणा आिण देवाबरोबर

असण्यासाठी या तुम्ही सवर्शिक्तमान देवाला वचने िदली.
तेव्हा आता कबूल केलेल्या वस्तू त्याला द्या.

15 देव म्हणतो, “इस्राएलाच्या लोकांनो, तुम्ही संकटात असाल तेव्हा
माझी प्राथर्ना करा.
मी तुम्हाला मदत करीन.
आिण नतंर तुम्ही मला मान देऊ शकाल.”

16 देव दषु्ट लोकांना म्हणतो,
“तुम्ही लोक माझ्या कायद्यांबद्दल बोलता.
तुम्ही माझ्या कराराबद्दल बोलता.

17 मी तुम्हाला योग्य ते बोला असे सांगतो तेव्हा तुम्ही त्याचा
ितरस्कार का करता?
मी सांिगतलेल्या गोष्टींकडे तुम्ही दलुर्क्ष का करता?

18 तुम्ही चोराला बघता आिण त्याच्याबरोबर राहाण्यासाठी तुम्ही
पळत सुटता.
तुम्ही व्यिभचार करणाऱ्या लोकांबरोबर झोपता.

19 तुम्ही वाईट गोष्टी सांगता आिण खोटे बोलता.
20 तुम्ही इतरांिवषयी सतत वाईट बोलता.
स्वत:च्या भावािवषय़ी सुध्दा!

21 तुम्ही वाईट गोष्टी करता आिण तरीही मी गप्प बसावे असे
तुम्हाला वाटते तुम्ही काही बोलत नाही.
आिण मी ही गप्प राहावे असे तुम्हाला वाटते.
पण मी मुळीच गप्प बसणार नाही.
मी हे तुम्हाला स्वच्छ सांगेन
आिण तुमच्या तोंडावर टीका करीन.

22 तुम्ही लोक देवाला िवसरला आहात.
मी तुम्हाला फाडून टाकण्यापूवीर्च
तुम्ही हे सार ेलक्षात घ्या जर तसे घडले
तर तुम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही.

23 म्हणून जर एखाद्याने कृतज्ञता पूवर्क होमापर्ण केले तर तो
खरोखरच मला मान देतो.
जर एखाद्या माणसाने त्याचे आयषु्य बदलले आिण तो चांगले वागू

लागला तर मी त्याला देवाच्या रक्षणाची शक्ती दाखवेन.”
प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र दावीदाने बथशेबाबरोबर पाप
केल्यानतंर भिवष्यवेता नाथान त्याच्याकडे आला तेव्हाचे स्तोत्र

देवा, माझ्यावर दया कर,
तुझ्या अितशय प्रेमळ दयाळूपणाने
आिण तुझ्या महान कृपेने माझी पापे पुसून टाक.

2 देवा माझे अपराधीपण खरवडून घालवून टाक.
माझी पापे धुऊन टाक, मला पुन्हा स्वच्छ कर.

3 मी पाप केले हे मला माहीत आहे.
ती पापे मला नेहमी िदसतात.

4 तू ज्या गोष्टी चुकीच्या आहेत
असे सांगतोस त्याच मी केल्या.
देवा मी तुझ्यािवरुध्द पाप केले.
मी त्या पापांची कबुली देतो म्हणजे लोकांना कळेल की मी चुकलो

आिण तू बरोबर होतास.
तुझे िनणर्य योग्य आहेत.

5 मी पापातच जन्मलो आिण पापातच माझ्या
आईने माझा गभर् धारण केला.

6 देवा, मी खरोखरच प्रामिणक व्हावे असे वाटत असेल
तर शहाणपण माझ्या आत खोलवर ठेव.

7 मला शुध्द करण्यासाठी तू एजोब वनस्पती वापर आिण िवधी कर.
मला आंघोळ घाल म्हणजे मी बफार्पेक्षा शुभ्र होईन.

8 मला सुखी कर, पुन्हा आनदंी कसे व्हायचे ते मला सांग.
तू जी हाडे िचरडून टाकलीस ती पुन्हा आनदंी होऊ दे.

9 माझ्या पापांकडे बघू नकोस,
ती पुसून टाक.

10 देवा माझ्यात पिवत्र ह्रदय िनमार्ण कर.
माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.

11 मला दरू लोटू नकोस आिण
तुझा पिवत्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.

12 मी तुझ्या मदतीमुळे आनदंी झालो,
मला पुन्हा तुझा आनदं दे,
माझा आत्मा सबळ कर आिण तुझ्या आज्ञा पाळणारा कर.

13 पापी लोकांनी कसे राहावे अशी तुझी इच्छा आहे त्याप्रमाणे मी
त्यांना िशकवीन.
आिण ते तुझ्याकडे परत येतील देवा, मला खनुी समजू नकोस.

14 देवा, तूच माझा त्राता आहेस.
तू िकती चांगला आहेस ते सांगणार ेगाणे मला गाऊ दे.
15 प्रभु, मी माझे तोंड उघडीन आिण तुझे गुणगान करीन.

16 तुला बळी नको आहेत.
तुला नको असणार ेबळी मी देणार नाही.

17 देवाला हवी असलेला बळी म्हणजे िवदीणर् झालेला आत्मा होय.
देवा,तू िचरडले गेलेल्या आिण िवदीणर् झालेल्या ह्रदयाकडे पाठ

िफरवणार नाहीस.
18 देवा, तू िसयोनाशी चांगला आिण दयाळू राहा.
यरुशलेमच्या िंभती बांध.

19 नतंर तू चांगले बळी उपभोगू शकशील
आिण होमापर्णे ही तू उपभोगशील.
आिण लोक पुन्हा तुझ्या वेदीवर बलैांचा बळी देतील.
प्रमुक गायकासाठी दावीदाचे मास्कील (बोधपर स्तोत्र) “दावीद

अहीमलेखाच्या घरी आला आहे” असे देवगअदोमीने शौलाकडे येऊन
सांिगतले त्यावेळचे स्तोत्र

बलवान पुरुषा, तू तुझ्या दषु्कमार्ंची बढाई का करीत आहेस?
तू देवाला एक कलकं आहेस.
तू िदवसभर वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखतोस.

2 तू मूखार्सारख्या योजना आखतोस आिण तुझी जीभ धारदार
वस्तऱ्यासारखी भयकंर आहे.
तू नेहमी खोटे बोलतोस आिण कुणाची तरी फसवणूक करण्याच्या

बेतात असतोस.
3 तू चांगल्यापेक्षा वाईटावर अिधक प्रेम करतोस.
तुला खर ेबोलण्यापेक्षा खोटे बोलणे अिधक आवडते.
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4 तुला आिण तुझ्या खोटे बोलणाऱ्या िजभेला लोकांना त्रास द्यायला
आवडते.

5 म्हणून देव तुझा कायमचा नाश करले.
तो तुला पकडून तुझ्या घरातून बाहेर खेचेल.
तो तुला मारुन टाकेल आिण तुझा िनवर्ंश करले.

6 चांगले लोक ते बघतील आिण त्यावरुन.
ते देवाला घाबरायला आिण त्याचा आदर करायला िशकतील.
ते तुला हसतील.

7 व म्हणतील, “जो देवावर अवलबंून नव्हता त्याचे काय झाले पाहा
त्याची संपत्ती आिण
त्याचे खोटे बोलणे त्याला वाचवू शकेल असे त्याला वाटत होते.”

8 पण देवाच्या मिंदरात मी िहरव्यागार व दीघर्काळ जगणाऱ्या जतैून
झाडासारखा आहे.
मी देवाच्या प्रेमावर सदवै िवश्र्वास ठेवतो.

9 देवा, तू केलेल्या गोष्टींबद्दल मी सवर्काळ तुझी स्तुती करतो.
तुझ्या इतर भक्तांप्रमाणे मी ही तुझ्या नावावर िवश्वास ठेवतो.
प्रमुख गायकासाठी महलथ् सुरांवर बसवलेले दावीदाचे मास्कील

(िशक्षण).
केवळ मूखर् माणूसच देव नाही असा िवचार करतो.
तसले लोक भ्रष्टाचारी, वाईट, द्वेषपूणर् असतात
आिण ते कसले ही सत्कृत्य करीत नाहीत.

2 देव खरोखरच स्वगार्त आहे आिण तो आपल्यावर नजर ठेवतो.
देवाला शोधणाऱ्या शहाण्या लोकांच्या शोधात देव आहे.

3 परतंु प्रत्येक जण देवापासून दरू गेला आहे.
प्रत्येक जण वाईट आहे.
कोणीही काही सत्कृत्य करीत नाही,
अगदी एकही नाही.

4 देव म्हणतो, “त्या दषु्टांना सत्य माहीत आहे.
पण ते माझी प्राथर्ना करीत नाहीत.
दषु्ट लोक अन्न खायला जसे तत्पर असतात तसेच
ते माझ्या लोकांचा नाश करायला तत्पर झाले आहेत.”

5 परतंु त्या दषु्टांना भीती वाटेल,
पूवीर् कधीही भ्याले नव्हते इतके ते भीतील.
ते दषु्ट लोक इस्राएलचे शत्रू आहेत.
देवाने त्या दषु्टांना नाकारले आहे.
म्हणून देवाची माणसे त्यांचा पराभव करतील.
आिण देव त्या दषु्टांची हाडे इतस्तत फेकेल.

6 िसयोनातून इस्राएलला कोण िवजय िमळवून देईल?
देव त्यांना िवजय िमळवण्यात मदत करले,
देव त्याच्या माणासांना हद्दपारीतून परत आणेल
याकोबाला हषर् होईल आिण इस्राएलखूप आनदंी होईल.
प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरचे दावीदाचे मास्कील यावेळी िजफी
लोक शौलाकडे येऊन म्हणाले, “दावीद आमच्या लोकांत लपला आहे

असे आम्हाला वाटते.”
देवा, तुझ्या अिधकाराचा उपयोग करुन मला वाचव.
तुझे महान सामथ्यर् वापर आिण मला मुक्त कर.

2 देवा, माझी प्राथर्ना ऐक मी
काय म्हणतो ते ऐक.

3 जे देवाची उपासना करत नाहीत असे परके माझ्या िवरुध्द गेले
आहेत
आिण शिक्तशाली लोक मला मारायला िनघाले आहेत.

4 पाहा, माझा देव मला मदत करले.
माझा मालक मला साहाय्य करले.

5 जे लोक माझ्यािवरुध्द गेले आहेत त्यांना देव िशक्षा करले.
देव माझ्याशी प्रमािणक असेल आिण तो त्या लोकांचा नाश करले.

6 देवा, मी तुला खशुीने अपर्णे देईन.
परमेश्वरा, मी तुझ्या चांगल्या नावाची स्तुती करने.

7 परतंु मी तुला सवर् संकटांतून सोडवण्याची िवनतंी करीत आहे.

माझ्या शत्रूंचा पराभव झाल्याचे मला पाहू दे.
प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरचे दावीदाचे मास्कील
देवा, माझी प्राथर्ना ऐक
कृपा करुन माझी दयेची प्राथर्ना टाळू नकोस.

2 देवा, कृपा करुन माझे ऐक
आिण मला उत्तर दे मला माझ्या तक्रारी सांगू दे.

3 माझे शत्रू माझ्यािवरुध्द वाईट बोलले,
तो दषु्ट माणूस माझ्यावर ओरडला.
माझे शत्रू रागात होते आिण त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला.
त्यांनी माझ्यावर संकटाचा पाऊस पाडला.

4 माझे ह्रदय धडधडत आहे
मी खूप घाबरलो आहे.

5 मी भीतीने थरथर कापत आहे.
मी भयभीत झालो आहे.

6 मला कबूतरासारखे पखं असते तर िकती बर ेझाले असते.
मी उडून िवश्रांतीसाठी एखादी जागा शोधली असती.
7 मी खूप दरू वाळवंटात गेलो असतो.

8 मी पळून जाईन, मी माझी सुटका करने.
मी संकटांच्या वादळापासून दरू पळून जाईन.

9 प्रभु त्यांचा खोटेपणा बदं कर.
या शहरात मला खूप िंहसा आिण भांडणे िदसत आहेत.

10 माझ्या भोवती संकटे आहेत.
िदवस रात्र आिण शहराच्या सवर् भागात संकटे आहेत
या शहरात महाभयकंर घटना घडत आहेत.

11 रस्त्यावर बरचे गुन्हे घडत आहेत.
लोक सवर्त्र खोटे बोलत आहेत आिण फसवणूक करत आहेत.

12 जर शत्रूंनीच माझा अपमान केला
तर मी तो सहन करु शकेन.
जर शत्रूंनीच माझ्यावर हल्ला केला
तर मी लपू शकेन.

13 परतंु मला संकटात टाकणारा तू आहेस माझा िमत्र,
माझा साथी, माझा दोस्त.

14 आपण आपली गुिंपत ंएकमेकांना सांिगतली
आपण देवाच्या मिंदरात बरोबर प्राथर्ना केली.

15 माझे शत्रू त्यांची वेळ यायच्या आधीच मरावेत अशी माझी इच्छा
आहे,
िजवंतपणीच त्यांचे दफन व्हावे असे मला वाटते.
का? कारण ते त्यांच्या घरात भयकंर गोष्टी करण्याच्या योजना
आखतात.

16 मी देवाला मदतीसाठी हाक मारीन
आिण परमेश्वर माझे रक्षण करील.

17 मी देवाशी सकाळी, दपुारी आिण संध्याकाळी बोलतो.
मी देवाला माझ्या तक्रारी सांगतो आिण तो त्या नीट ऐकतो.

18 मी पुष्कळ लढाया लढलो आहे.
पण देवाने मला नेहमीच सोडिवले व सुखरुप परत आणले.

19 देव माझ्या बोलण्याकडे लक्ष देतो.
तो अनािद अनतं काळचा राजा मला मदत करले.
माझे शत्रू त्यांचे जीवन बदलणार नाहीत.
ते देवाला घाबरत नाहीत.
आिण त्याला मान ही देत नाहीत.

20 माझे शत्रू त्यांच्या िमत्रांवर हल्ले करतात.
ज्या गोष्टी करण्याचे त्यांनी कबूल केलेले असते त्या ते करत नाहीत.

21 माझे शत्रू गोड बोलण्यात पटाईत आहेत.
ते शांतीिवषयी बोलतात आिण प्रत्यक्षात मात्र यधु्दाच्या योजना

आखतात.
त्यांचे शब्द लोण्यासारखे मऊ असतात
परतंु ते सुरीसारखे कापतात.

22 तू तुझ्या िंचता परमेश्वराकडे सोपव
आिण तो तुझी काळजी घेईल.
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परमेश्वर चांगल्या लोकांचा कधीही पराभव होऊ देणार नाही.
23 देवा, त्या खोटारड्या आिण खनुी माणसांना त्यांचे
आयषु्य अधेर् रािहलेले असतानाच त्यांच्या थडग्यात पाठव
आिण माझे म्हणशील तर, माझा तुझ्यावर भरवंसा आहे.
प्रमुख गायकासाठी “दरू ओकच्या झाडावर असलेला पारवा” या
चालीवर आधारलेले दावीदाचे मास्कील. पिलष्ट्यांनी त्याला

गाथमध्येपकडले त्या वेळचे स्तोत्र
देवा, लोकांनी माझ्यावर हल्ला केला म्हणून तू माझ्यावर दया
कर.
ते माझा पाठलाग करीत आहेत आिण रात्रंिदवस माझ्याशी

लढत आहेत.
2 माझ्या शत्रूंनी माझ्यावर िदवसभर हल्ला केला.
मोजता न येण्याइतके लढणार ेितथे आहेत.

3 मी जेव्हा घाबरतो तेव्हा तुझ्यावर भरवंसा ठेवतो.
4 माझा देवावर िवश्वास आहे म्हणून मी भीत नाही.
लोक मला त्रास देऊ शकत नाहीत.
देवाच्या वचनाबद्दल मी त्याचे गुणगान करीन.

5 माझे शत्रू माझ्या शब्दांचा िवपयार्स करतात.
ते नेहमी माझ्या िवरुध्द दषु्ट कारवाया करतात.

6 ते एकत्र लपतात आिण
मला मारण्यासाठी माझी प्रत्येक हालचाल िटपतात.

7 देवा, त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल त्यांना दरू पाठवून दे.
परक्या राष्ट्र ांचा राग सहन करण्यासाठी त्यांना दरू पाठवून दे.

8 मी खूप िंचताक्रांत झालो आहे.
मी िकती रडलो ते तुला माहीत आहे.
तू माझ्या अश्रंूची नक्कीच मोजदाद ठेवली असशील.

9 म्हणून मी तुला बोलावेन तेव्हा तू माझ्या शत्रूंचा पराभव कर.
तू ते करु शकशील हे मला माहीत आहे, कारण तू देव आहेस.

10 मी देवाच्या वचनाबद्दल त्याची स्तुती करतो.
परमेश्वराने मला वचन िदले म्हणून मी त्याचे गुणगान करतो.

11 माझा देवावर भरवंसा आहे म्हणून मला भीती वाटत नाही.
लोक मला त्रास देऊ शकणार नाहीत.

12 देवा, मी तुला खास वचने िदली आहेत आिण मी ती वचने पाळणार
आहे.
मी तुला माझे धन्यवाद अपर्ण करणार आहे.

13 का? कारण तू मला मृत्यूपासून वाचवलेस,
तू मला पराभवापासून वाचवलेस
म्हणून केवळ िजवंत असलेले लोकच
जो प्रकाश पाहू शकतात अशा प्रकाशात मी त्याला अनुसरने.
प्रमुख गायकासाठी “नष्ट करु नकोस” याचालीवर बसवलेले दावीदाचे

मास्कील तो शौलापासून गुहेत पळून गेला तेव्हाचे
देवा, माझ्यावर दया कर.
दयाळू हो कारण माझा आत्मा तुझ्यावर भरवंसा ठेवतो.
संकटे टळेपयर्ंत मी तुझ्याकडे रक्षणासाठी आलो आहे.

2 मी सवर्शिक्तमान परमेश्वराकडे मदतीसाठी प्राथर्ना करीत आहे
आिण देव माझी पूणर्पणे काळजी घेत आहे.

3 तो स्वगार्तून मला मदत करतो
आिण मला वाचवतो.
मला त्रास देणाऱ्या लोकांचा तो पराभव करतो.
देव त्याचे खर ेप्रेम मला दाखवतो.

4 माझे जीवन संकटात आहे,
माझ्याभोवती माझे शत्रू आहेत.
ते माणसे खाणाऱ्या िंसहाप्रमाणे आहेत.
त्यांचे दात भाल्याप्रमाणे आिण बाणाप्रमाणे तीक्ष्ण आहेत
आिण त्यांची जीभ तलवारीसारखी धारदार आहे.

5 देवा, तू स्वगार्पेक्षाही उंच आहेस
आिण तुझी मिहमा सवर् पृथ्वीवर पसरली आहे.

6 माझ्या शत्रूंनी माझ्यासाठी सापळा रचला.

ते मला सापळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करतात.
मी त्यात पडेन परतंु शेवटी
तेच त्या खड्यात पडतील.

7 परतंु देव मला सुरिक्षत ठेवील.
तो मला साहसी करील.
मी त्याचे गुणगान गाईन.

8 माझ्या आत्म्या, जागा हो.
सतारींनो आिण वीणांनो, तुमचे संगीत सुरु करा.
आपण पहाटेला जागवू या.

9 माझ्या प्रभु, मी सवार्ंकडे तुझी स्तुती करतो.
मी सवर् देशात तुझ्या स्तुतीची गीते गातो.

10 तुझे खर ेप्रेम आकाशातल्या सवार्ंत उंचावरील ढगाहून उंच आहे.
11 देव स्वगार्पेक्षा खूप गौरवी आहे.
त्याचा मिहमा सवर् पृथ्वीवर आहे.
प्रमुख गायकासाठी “नष्ट करु नको” या चालीवर आधािरत दावीताचे

िमक्ताम

न्यायाधीशांनो, तुम्ही तुमच्या िनणर्यात न्यायी आहात काय?
तुम्ही लोकांचा न्यायाने िनवाडा करीत आहात काय?

2 नाही, तुम्ही फक्त वाईट गोष्टी करण्याचाच िवचार करता.
तुम्ही या देशात िंहसक कृत्ये करीत आहात.

3 त्या वाईट लोकांनी जन्मल्याबरोबर दषु्कमर् करायला सुरुवात केली.
ते जन्मापासूनच खोटारडे होते.

4 ते सापासारखेच भयकंर आहेत आिण नागाप्रमाणे त्यांना ऐकू येत
नाही.
ते सत्य ऐकायला नकार देतात.

5 नागाला गारुड्याचे संगीत वा गाणे ऐकू येत नाही
आिण ती दषु्ट माणसे या सारखी आहेत.

6 परमेश्वरा, ती दषु्ट माणसे िंसहासारखी आहेत.
म्हणून परमेश्वरा तू त्यांचे दात पाड.

7 ते लोक वाहून जाणाऱ्या पाण्याप्रमाणे नाहीसे होवोत.
ते रस्त्यातल्या गवताप्रमाणे तुडवले जावोत.

8 चालताना िवरघळून जाणाऱ्या गोगलगायी प्रमाणे ते िवरघळून
जावोत.
जन्मत: मेलेल्या व िदवसाचा प्रकाश न पािहलेल्या बाळा प्रमाणे त्यांचे

होवो.
9 भांडे तापिवण्यासाठी काट्या पेटिवतात.
तेव्हा त्यात चटकन् जळणाऱ्या काट्यांप्रमाणे त्यांचे होवो.

10 वाईट लोकांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल जर त्यांना िशक्षा झाली
तर चांगल्या माणसाला आनदं होईल,
तो त्या दषु्टांच्या रक्तात आपले पाय धुवेल.
11 असे जेव्हा घडेल तेव्हा लोक म्हणतील “चांगल्या माणसांना त्यांचे

फळ िमळाले,
जगाला न्याय देण्यासाठी देव खरोखर आहे.”

प्रमुख गायकासाठी “नष्ट करु नकोस” या चालीवर आधारलेले दावीदाचे
िमक्ताम दावीदला मारण्यासाठी शौलाने त्याच्या घरावर नजर ठेवायला

माणसे पाठिवली त्या वेळचे.
देवा, मला माझ्या शत्रूंपासून वाचव माझ्याशी लढायला जे
लोक आले आहेत
त्यांच्यावर िवजय िमळवण्यासाठी मला मदत कर.

2 वाईट कृत्ये करणाऱ्यांपासून मला वाचव.
मला त्या खनु्यांपासून वाचव.

3 बघ, ते बलवान लोक माझी वाट पहात आहेत.
ते मला मारण्यासाठी थांबले आहेत.
परतंु मी पाप केले नाही िंकवा कुठला गुन्हा केला नाही.

4 ते माझा पाठलाग करीत आहेत परतंु मी काहीही चूक केली नाही.
परमेश्वरा, ये आिण स्वत:च बघ.

5 तू सवर्शिक्तमान परमेश्वर आहेस.
इस्राएलचा देव आहेस.
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ऊठ आिण त्या लोकांना िशक्षा कर.
त्या दषु्ट देशद्रोह्यांना अिजबात दयामाया दाखवू नकोस.

6 ते दषु्ट लोक संध्याकाळच्या वेळी गावात
येणाऱ्या कुत्र्यांसारखे गुरगुरत आिण शहरातून िफरत येतात.

7 त्यांच्या धमक्या आिण अपमािनत करणार ेशब्द ऐक.
ते अितशय दषु्ट गोष्टी बोलतात
आिण कुणी ते ऐकेल याची त्यांना पवार् नसते.

8 परमेश्वरा, त्यांना हास,
त्या सवार्ंचा उपहास कर.

9 देवा, तू माझी शक्ती आहेस.
मी तुझी वाट पाहात आहे देवा, तू माझी उंच पवार्तावरील सुरिक्षत

जागा आहेस.
10 देव माझ्यावर प्रेम करतो.
आिण तो मला िंजकण्यासाठी मदत करतो.
तो मला माझ्या शत्रूंचा पराभव करण्यासाठी मदत करील.

11 देवा, तू त्यांना फक्त मारुन टाकू नकोस नाही तर माझे लोक त्यांना
िवसरुन जातील.
माझ्या रक्षणकत्यार् तू त्यांची दाणादाण उडव आिण तुझ्या शक्तीने

त्यांचा पराभव कर.
12 ते दषु्ट लोक शाप देतात आिण खोटे बोलतात.
ते ज्या गोष्टी बोलले त्याबद्दल त्यांना िशक्षा कर.
त्यांचा अहंकार त्यांना सापळ्यात अडकवू दे.

13 रागाने तू त्यांचा नाश कर,
त्यांचा सवर्नाश कर.
नतरं लोकांना कळेल की देव याकोबाच्या लोकांवर आिण सवर् जगावर
राज्या करतो.

14 ते दषु्ट लोक गुरगुरणाऱ्या कुत्र्यांप्रमाणे
रात्री शहरातून िंहडत येतात.

15 ते खाण्यासाठी अन्न शोधतील पण त्यांना काही िमळणार नाही
आिण झोपायला जागाही िमळणार नाही.

16 परतंु मी तुझी स्तुती करणार ेगाणे गाईन.
रोज सकाळी मी तुझ्या प्रेमाचा आनदं घेईन का?
कारण तू माझी उंच पवर्तावरची सुरिक्षत जागा आहेस
आिण संकटात मी तुझ्याकडे धाव घेऊ शकतो.

17 मी तुझे गुणवणर्न करणार ेगाणे गाईन.
का? कारण तू माझी उंच पवर्तावरील सुरिक्षत जागा आहेस.
माझ्यावर प्रेम करणारा देव तूच आहेस.

प्रमुख गायकासाठी “कराराची िलली” या चालीवर बसवलेले
िशकवण्यासाठी िलहीलेले दावीदाचे िमक्ताम, अराम नहराईम आिण

अराम सोबा याच्याशी तो लढला आिण क्षाराच्या खोऱ्यात परत गेल्यावर
12,000 अदोमातील सिैनकांचा त्याने पराभव केला तेव्हाचे स्तोत्र

देवा, तू आमच्यावर रागावला होतास म्हणून तू आमचा त्याग
केलास
आिण आमचा नाश केलास.

कृपाकरुन आमच्याकडे परत ये.
2 तू पृथ्वी हादरवलीस आिण ितला दभुगंवलेस,
सार ेजग कोलमडून पडले.
आता ते पुन्हा एकत्र आण.

3 तू तुझ्या लोकांना खूप त्रास िदलास.
आम्ही दारु िपऊन झोकांड्या खाणाऱ्या आिण खाली पडणाऱ्या

लोकांप्रमाणे आहोत.
4 जे तुझी उपासना करतात त्यांना तू इशारा िदला होतास,
त्यामुळे आता ते शत्रूंपासून सुटका करुन घेऊ शकतील.

5 तू तुझी महान शक्ती वापर आिण आम्हाला वाचव.
माझ्या प्राथर्नेला उत्तर दे आिण तू ज्यांच्यावर प्रेम करतोस त्या

लोकांना वाचव.
6 देव त्याच्या मिंदरात म्हणाला
“मी यधु्द िंजकेन आिण िवजयामुळे आनदंी होईन.
मी ही जमीन माझ्या लोकांबरोबर वाटून घेईन.

मी त्यांना शखेम आिण सुक्कोथाचे खोर ेदेईन.
7 िगलाद आिण मनश्शे माझे असेल,
एफ्राईम, माझे िशरस्त्राण असेल
आिण यहुदा माझा राजदडं असेल.

8 मवाब माझे पाय धुण्याचे पात्र असेल,
अदोम माझा जोडा नेणारा गुलाम असेल.
मी पिलष्टी लोकांचा पराभव करीन आिण माझ्या िवजयाबद्दल ओरडून

सांगेन.”
9 मला त्या शिक्तशाली आिण सुरिक्षत शहरात कोण नेईल?
अदोमाशी लढायला मला कोण नेईल?
देवा, हे करण्यासाठी मला फक्त तूच मदत करु शकतोस परतंु तू
आम्हाला सोडून गेलास.
तू आमच्या सनै्याबरोबर गेला नाहीस.

11 देवा, तू आम्हाला शत्रूचा पराभव करण्यासाठी मदत कर.
कारण लोक आम्हाला मदत करु शकत नाहीत.

12 फक्त देवच आम्हाला बलवान करु शकतो
देव आमच्या शत्रूचा पराभव करु शकतो.

प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरचे दावीदाचे एक स्तोत्र
देवा, माझे प्राथर्ना गीत ऐक.
माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे.

2 मी कुठेही असलो िकतीही अशक्त
असलो तरी मी तुला मदतीसाठी हाक मारीन.
तू मला अगदी उंचावरच्या सुरिक्षत जागी घेऊन जा.
3 तूच माझी सुरिक्षत जागा आहेस.
माझ्या शत्रूंपासून माझे रक्षण करणारा तू बळकट िकल्ला आहेस.

4 तुझ्या तबंूत मला कायमचे राहायला पािहजे,
जेथे तू माझे रक्षण करु शकशील अशा िठकाणी मला लपण्याची

इच्छा आहे.
5 देवा, मी तुला काही देण्याचे वचन िदले होते ते तू ऐकले होतेस
परतंु तुझ्या उपासकांजवळ जे काही आहे ते तुझेच आहे.

6 राजाला भरपूर आयषु्य दे
त्याला कायमचे राहू दे.

7 त्याला देवाजवळ िचरकाल राहू दे.
तुझ्या खऱ्या प्रेमाने तू त्याचे रक्षण कर.

8 आिण मी तुझ्या नावाचा सदवै जयजयकार करीन.
ज्या गोष्टी करण्याचे मी वचन िदले त्या मी रोज करीन.

प्रमुख गायकासाठी यदथूूनाच्या चालीवरचे दावीदाचे स्तोत्र.
देवाने माझा उध्दार करावा म्हणून मी धीराने वाट पहात
आहे.
माझे तारण त्याच्याकडूनच येते.

2 देव माझा िकल्ला आहे.
तो मला तारतो.
देव माझी उंच डोंगरावरची सुरिक्षत जागा आहे.
खूप मोठे सनै्यदेखील माझा पराभव करु शकणार नाही.

3 िकती काळ तू माझ्यावर चाल करुन येणार आहेस?
मी एका बाजूला कललेल्या िंभतीसारखा आहे,
केव्हाही पडणाऱ्या कंुपणासारखा आहे.

4 ते लोक माझा नाश करण्याच्या योजना आखत आहेत.
ते माझ्याबद्दल खोटंनाटं सांगतात.
ते लोकांमध्ये माझ्याबद्दल चांगल बोलतात
पण गुप्तपणे ते मला शाप देतात.

5 मी अगदी धीर धरुन देवाने मला वाचवण्याची वाट बघत आहे.
देव माझी एकुलती एक आशा आहे.

6 देव माझा िकल्ला आहे. देव मला तारतो,
देव माझी उंच डोंगरावरील सुरिक्षत जागा आहे.

7 माझा गौरव आिण माझा िवजय देवाकडूनच येतो
तो माझा भक्कम िकल्ला आहे तो माझी सुरिक्षत जागा आहे.

8 लोक हो! देवावर सदवै िवश्वास ठेवा.
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तुम्ही देवाला तुमच्या सवर् समस्या सांगा.
देव आपली सुरिक्षत जागा आहे.

9 लोक खरोखरच मदत करु शकत नाहीत.
तुम्ही मदतीसाठी लोकांवर खरोखरच िवश्वास टाकू शकत नाही.
देवाशी तुलना करता ते हवेतल्या
फंुकरीसारखे न गण्य आहेत.

10 बळजबरीने वस्तू िहसकावून घेण्यात शक्तीवर िवसंबून राहू नका.
चोरी केल्यामुळे तुमच्या पदरात काही पडणार आहे
असे समजू नका ,आिण तुम्ही श्रीमतं झाल्यामुळे तुमची श्रीमतंी आता
तुमच्या कामी येईल याचाही भरवंसा ठेवू नका.

11 फक्त एकाच गोष्टीवर भरवसा ठेवण्यासारखा आहे
असे देव म्हणतो “शक्ती देवापासून येते.”

12 प्रभु, तुझे प्रेम खर ेआहे.
माणूस ज्या गोष्टी करतो त्या नुसार तू त्याला बिक्षस देतोस वा िशक्षा

करतोस.
दावीदाचे एक स्तोत्र तो यहुदाच्या रानात होता त्या वेळचे

देवा, तू माझा देव आहेस
आिण तू मला खूप हवा आहेस.
माझा आत्मा आिण माझे शरीर तुझ्यासाठी शुष्क,

बरड आिण पाणी िवरिहत जिमनी प्रमाणे तहाननेले आहे.
2 होय, मी तुला तुझ्या मिंदरात पािहले.
मी तुझी शक्ती आिण तुझे गौरव पािहले.

3 तुझे प्रेम आयषु्यापेक्षा चांगले आहे.
माझे ओठ तुझी स्तुती करतात.

4 होय, मी जीवनात तुझी स्तुती करीन
तुझ्या नावासाठी मी माझे बाहू प्राथर्नेत उभारीन.

5 चांगले अन्न खाल्ल्याप्रमाणे मी तृप्त होईन,
आिण माझे तोंड तुझी स्तुती करील.

6 अथंरुणावर झोपल्यावर मला तुझी आठवण येईल,
मध्यरात्री मी तुझी आठवण काढेन.

7 तू मला खरोखरच मदत केली आहेस.
तू माझे रक्षण केलेस म्हणून मी आनदंी आहे.

8 माझा आत्मा तुला धरुन ठेवतो
आिण तू माझा हात धरतोस.

9 काही लोक मला मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
परतंु त्यांचा नाश होईल.
ते खाली त्यांच्या थडग्यात जातील.

10 त्यांना तलवारीने मारले जाईल.
रानटी कुत्री त्यांची प्रेते खातील.

11 परतंु राजा त्याच्या देवाबरोबर आनदंात असेल
आिण ज्या लोकांनी त्यांच्या आज्ञा पाळायचे वचन िदले ते त्याची

स्तुती करतील का?
कारण त्याने त्या खोटे बोलणाऱ्यांचा पराभव केला.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र
देवा, माझे ऐक, माझ्या शत्रूंनी मला घाबरिवले आहे.
त्यांच्यापासून मला वाचव.

2 माझे माझ्या शत्रूंच्या गुप्त योजनांपासून रक्षण कर.
त्या दषु्ट लोकांपासून मला लपव.

3 त्यांनी माझ्याबद्दल अगदी वाईट खोटं सांिगतल ंआहे.
त्यांच्या िजभा धारदार तलवारी सारख्या आहेत.
त्यांचे कटू शब्द बाणाप्रमाणे आहेत.

4 ते लपून बसतात आिण त्यांचे बाण एका साध्याभोळ्या
आिण प्रामािणक माणसावर फेकतात.

5 वाईट करण्यासाठी ते एकमेकांना प्रोत्साहन देतात व सापळे
रचण्याबाबत चचार् करतात.

“आपले सापळे कोणीही बघणार नाही” असे ते एकमेकांना सांगतात.
6 लोक अितशय कुिटल असू शकतात.
लोक काय िवचार करतात ते कळणे अवघड आहे.

7 परतंु देवदेखील त्याचे “बाण” मारु शकतो
आिण त्यांना काही कळण्या आधीच वाईट लोक जखमी होतात.

8 वाईट लोक इतर लोकांना त्रासदायक गोष्टी करण्याच्या योजना
आखतात.
परतंु देव त्यांच्या योजना िनष्फळ बनवतो
आिण त्या त्रासदायक गोष्टी त्यांच्याच वाट्याला येतील असे करतो.
आिण नतंर जो कोणी त्यांना पाहातो तो मस्तक िवस्मयाने हलवतो.

9 देवाने काय केले ते लोक पाहातील.
ते इतरांना देवाबद्दल सांगतील,
त्यामुळे सगळ्यांना देवाबद्दल अिधक काही कळेल
आिण त्याला आदर देण्याचे ही त्यांना कळेल.

10 परमेश्वराची सेवा करण्यास चांगल्या व्यिक्तला आनदं वाटतो.
तो देवावर िवसंबून राहातो.
चांगल्या प्रामािणक लोकांनी हे पािहल्यावर ते देवावर िवश्वास ठेवतात.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
िसयोनातील देवा, मी तुझी स्तुती करतो.
मी कबूल केल्याप्रमाणे तुला अपर्ण करीत आहे.

2 तू केलेल्या गोष्टींबद्दल आम्ही लोकांना सांगतो.
आिण तू आमची प्राथर्ना ऐकतोस.
तू तुझ्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाची प्राथर्ना ऐकतोस.

3 जेव्हा आमची पापे आम्हांला खूप जड होतात
तेव्हा तू माफ करतोस आिण त्यांची भरपाई करतोस.

4 देवा, तू तुझ्या लोकांची िनवड केलीस.
आम्ही तुझ्या मिंदरात येऊन तुझी प्राथर्ना करावी यासाठी तू आमची

िनवड केलीस आिण आम्ही खूप आनदंी आहोत.
तुझ्या मिंदरातल्या आिण तुझ्या पिवत्र राजवाड्यातल्या
सगळ्या संुदर िवस्मयकारक गोष्टी आमच्या जवळ आहेत.

5 देवा, आम्हाला वाचव.
चांगले लोक तुझी प्राथर्ना करतात आिण तू त्यांच्या प्राथर्नेला उत्तर

देतोस.
तू त्यांच्यासाठी आश्चयर्कारक गोष्टी करतोस.
सवर् जगभरचे लोक तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात.

6 देवाने त्याच्या शक्तीने पवर्त िनमार्ण केले.
आपण त्याची शक्ती आपल्या भोवती सवर्त्र पाहतो.

7 देवाने उन्मत्त झालेल्या खवळलेल्या समुद्राला शांत केले.
देवाने पृथ्वीवर लोकांचे “महासागर” िनमार्ण केले.

8 सवर् जगातील लोक तू केलेल्या िवस्मयजनक गोष्टींनी आश्चयर्चिकत
झाले आहेत.
सूयोर्दय आिण सुयार्स्त आम्हाला खूप आनदंी बनवतात.

9 तू जिमनीची काळजी घेतोस तू ितच्यावर िंसचन करतोस
आिण ितला धान्य उगवायला सांगतोस.
देवा तू झर ेपाण्याने भरतोस
आिण िपकांना वाढू देतोस.

10 तू नांगरलेल्या जिमनीवर पाऊस पाडतोस.
तू शेतजमीन पाण्याने िभजवतोस.
तू जमीन पावसाने भुसभुशीत करतोस.
आिण तू त्यावर छोट्या रोपट्यांना उगवू देतोस.

11 तू नवीन वषार्ची सुरुवात चांगल्या हगंामाने करतोस
तू भरपूर िपकांनी गाड्या भरतोस.

12 वाळवंट आिण डोंगर गवताने भरले आहेत.
13 आिण कुरणे मेंढ्यांनी झाकली गेली आहेत.
दऱ्या धान्यांनी भरल्या आहेत.
प्रत्येक जण आनदंाने गात आहे आिण ओरडत आहे.

प्रमुख गायकासाठी स्तुितगीत
पृथ्वीवरील सार ेकाही आनदंाने देवाचा जय जयकार करीत
आहे.

2 देवाच्या गौरवी नावाचा जय जयकार करा.
स्तुितगीतांनी त्याचा सन्मान करा.
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3 त्याचे काम िकती आश्चयर्जनक आहे, चांगले आहे ते त्याला सांगा.
देवा, तुझी शक्ती महान आहे तुझे शत्रू तुझ्या पुढे नतमस्तक होतात. ते

तुला घाबरतात.
4 सगळ्या जगाला तुझी उपासना करु दे
प्रत्येकाला तुझ्या नावाचा मिहमा गाऊ दे.

5 देवाने केलेल्या गोष्टी बघा त्या गोष्टी
आम्हाला आश्चयर्चिकत करतात.

6 देवाने समुद्राचे कोरडे वाळवंट बनवले
त्याची आनदंी माणसे चालत नदीच्या पिलकडे गेली.

7 देव त्याच्या महान शिक्तमुळे जगावर राज्य करतो
देव सगळीकडच्या लोकांवर लक्ष ठेवतो,
त्याच्यािवरुध्द कुणीही बडं करु शकत नाही.

8 लोकहो! आमच्या देवाची स्तुती करा.
त्याची स्तुती करणारी गीते मोठ्याने गा.

9 देवाने आम्हाला जीवन िदले.
देव आम्हाला संरक्षण देतो.

10 लोक चांदीची अग्नी परीक्षा करतात तशी देवाने आमची परीक्षा
पािहली.

11 देवा, तू आम्हाला सापळ्यात अडकू िदलेस.
तू आमच्यावर जड ओझी लादलीस.

12 तू आमच्या शत्रूंना आमच्यावरुन चालू िदलेस.
तू आम्हाला पाण्यातून आिण आगीतून फरफटत नेलेस.
परतंु तू आम्हाला सुरिक्षत िठकाणी आणलेस.

13 म्हणून मी तुझ्या मिंदरात तुला होमबली अपर्ण करण्यासाठी बळी
घेऊन येईन.
मी संकटात होतो तेव्हा तुझ्याकडे मदत मािगतली.
मी तुला अनेक वचने िदली,
आता मी वचन िदल्याप्रमाणे तुला त्या गोष्टी देत आहे.

15 मी तुला पापापर्ण करीत आहे.
मी तुला धुपासिहत मेंढ्या अपर्ण करीत आहे.
मी तुला बलै आिण बोकड अपर्ण करीत आहे.

16 देवाची उपासना करणाऱ्या सवार्ंनो, इकडे या.
देवाने माझ्यासाठी काय केले ते मी तुम्हाला सांगतो.

17 मी त्याची प्राथर्ना केली,
मी त्याची स्तुती केली.
माझे मन शुध्द होते म्हणून
माझ्या प्रभुने माझे ऐकले.

19 देवाने माझे ऐकले.
त्याने माझी प्राथर्ना ऐकली.

20 देवाची स्तुती करा देव माझ्यापासून दरू गेला नाही.
त्याने माझी प्राथर्ना ऐकली.
देवाने मला त्याचे प्रेम दाखवले.

प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरचे दावीदाचे स्तुितगीत
देवा, मला दया दाखव, आिण आशीवार्द दे.
कृपाकरुन आमचा स्वीकार कर!

2 देवा, पृथ्वीवरील प्रत्येक माणूस तुझ्या मागार्िवषयी
समजून घेईल अशी मी आशा करतो.
तू लोकांना कसा तारतोस ते प्रत्येक देशाला बघू दे.

3 देवा, लोक तुझी स्तुती करु देत,
सवर् लोक तुझी स्तुती करु देत.

4 सगळ्या राष्ट्र ांना हषर् होऊ दे आिण ते सुखी होऊ दे.
का? कारण तू लोकांचा योग्य रीतीने न्याय करतोस
आिण तू प्रत्येक देशावर राज्य करतोस.

5 देवा, लोक तुझी स्तुती करोत,
सवर् लोक तुझी स्तुती करोत.

6 देवा, आमच्या देवा, आम्हाला आशीवार्द दे.
आमची जमीन आम्हाला खूप पीक देवो.

7 देव आम्हाला आशीवार्द देवो

आिण पृथ्वीवरील सवर् लोक देवाला घाबरोत आिण त्याला मान
देवोत.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तुितगीत
देवा, ऊठ आिण तुझ्या वऱै्यांची दाणादाण उडव.
त्याचे सगळे वरैी त्याच्यापासून दरू पळोत.

2 तुझे वरैी वाऱ्यावर दरूवर जाणाऱ्या धुरासारखे दरूवर
जावोत.
आगीत िवतळणाऱ्या मेणाप्रमाणे तुझ्या वऱै्यांचा सवर्नाश होवो.

3 परतंु चांगले लोक आनदंात आहेत.
चांगल्या लोकांचा देवाबरोबर आनदंात वेळ जातो.
चांगले लोक आनदंात जगतात आिण सुखी होतात.

4 देवासाठी गाणे म्हणा त्याच्या नावाचे गुणगान करा,
देवासाठी रस्ता तयार करा.
तो त्याच्या रथात बसून वाळवंटातून जातो त्याचे नाव याह आहे.
त्याच्या नावाची स्तुती करा.

5 देव त्याच्या पिवत्र मिंदरात अनाथांचा बाप होतो.
तो िवधवांची काळजी घेतो.

6 देव एकाकी लोकांना घर देतो,
देव त्याच्यामाणसांना तंुरुगातून बाहेर काढतो, ते फार आनदंी आहेत.
परतंु जे लोक देवाच्या िवरुध्द जातात ते त्याच्या आगीसारख्या

तुरंुगात राहातील.
7 देवा, तू तुझ्या माणसांना िमसरमधून बाहेर काढलेस.
तू वाळवंटातून चालत गेलास.

8 आिण भूमी थरथरली.
देव, इस्राएलचा देव िसनाय डोंगरावर आला आिण आकाश

िवतळायला लागले.
9 देवा, थकलेल्या जीणर् झालेल्या भूमीला पुन्हा
शक्ती येण्यासाठी तू पाऊस पाठवलास.

10 तुझे प्राणी पुन्हा त्या िठकाणी आले.
देवा, तू ितथल्या गरीब लोकांना बऱ्याच चांगल्या वस्तू िदल्यास.

11 देवाने आज्ञा केली
आिण बरचे लोक चांगली बातमी सांगण्यासाठी गेले.

12 शिक्तमान राजांची सनै्ये पळून गेली.
सिैनकांनी यधु्दातून घरी आणलेल्या वस्तंूची िवभागणी बायका घरी

करतील.
जे लोक घरीच रािहले होते ते ही संपत्तीत वाटा घेतील.

13 त्यांना कबुतराचे चांदीने मढवलेले पखं िमळतील.
त्यांना सोन्याने मढवलेले आिण चकाकणार ेपखं िमळतील.

14 देवाने साल्मोन डोंगरावर शत्रूंच्या राजाची दाणादाण उडवली
त्यांची अवस्था पडणाऱ्या िहमासारखी झाली.

15 बाशानचा पवर्त उंच सुळके असलेला मोठा पवर्त आहे.
16 बाशान, तू िसयोन पवर्ताकडे तुच्छेतेने का पाहतोस?
देवाला तो पवर्त (िसयोन) आवडतो.
परमेश्वराने कायमचे ितथेच राहाणे पसंत केले.

17 परमेश्वर पिवत्र िसयोन पवर्तावर येतो.
त्याच्या मागे त्याचे लाखो रथ असतात.

18 तो उंच पवर्तावर गेला,
त्याने कैद्यांची पलटण बरोबर नेली.
त्याने माणसांकडून जे त्याच्या िवरुध्द होते,
त्यांच्याकडूनही नजराणे घेतले.
परमेश्वर, देव तेथे राहाण्यासाठी गेला.
19 परमेश्वराची स्तुती करा.
तो रोज आपल्याला आपले ओझे वाहायला मदत करतो
देव आपल्याला तारतो.

20 तो आपला देव आहे आपल्याला तारणारा तोच तो देव आहे.
परमेश्वर, आपला देव आपल्याला मरणापासून वाचवतो.

21 देवाने त्याच्या शत्रूंचा पराभव केला हे तो दाखवून देईल.
जे त्यािवरुध्द लढले. त्यांना देव िशक्षा करील.

22 माझा धनी म्हणाला, “मी शत्रूला बाशान पवर्तावरुन परत आणीन.
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मी शत्रूला पिश्चमेकडून परत आणीन.
23 म्हणजे तुम्हाला त्यांच्या रक्तातून चालत जाता येईल.
तुमच्या कुत्र्यांना त्यांचे रक्त चाटता येईल.”

24 िवजयाच्या िमरवणकुीचे नेतृत्व करणाऱ्या देवाला लोक बघतात.
माझा देव, माझा राजा िवजयांच्या िमरवणकुीचे नेतृत्व करीत आहे, ते

लोक बघतात.
25 गायक वाजत गाजत पुढे येतील.
नतंर तरुण मुली खिंजऱ्या वाजवतील.
त्यांच्या नतंर वाद्य वाजवणार ेअसतील.

26 मोठ्या मडंळात देवाचा जय जयकार करा.
इस्राएलाच्या लोकांनो परमेश्वराची स्तुती करा.

27 छोटा बन्यामीन त्यांचे नेतृत्व करीत आहे
आिण तेथे यहूदाचे मोठे कुटंुब जबुलूनाचे नेते
आिण नफतालीचे नेते आहेत.

28 देवा, आम्हाला तुझी शक्ती दाखव.
तू पूवीर् आमच्यासाठी तुझी शक्ती वापरलीस ती दाखव.

29 राजे त्यांची संपत्ती तुझ्याकडे आणतील,
तुझ्या यरुशलेममधील प्रासादात ती आणतील.

30 त्या “प्राण्यांनी” तुला हवे ते करावे
म्हणून तू तुझ्या काठीचा उपयोग करत्या देशातील “बलैांना”
आिण “गायींना” तुझ्या आजे्ञचे पालन करायला लाव.
तू त्या देशांचा यधु्दात पराभव केला आहेस
आता त्यांना तुझ्यासाठी चांदी आणायला सांग.

31 त्यांना िमसरमधून संपत्ती आणायला सांग देवा,
इिथओिपयातल्या लोकांना त्यांची संपत्ती तुझ्याकडे आणायला भाग

पाड.
32 पृथ्वीवरच्या राजांनो, देवासाठी गाणे म्हणा,
त्याच्यासाठी स्तुितगीते गा.

33 देवासाठी गाणे म्हणा देव पुरातन आकाशातून त्याचा रथ नेतो,
त्याचा जोरदार आवाज ऐका.

34 तुमच्या इतर देवांपेक्षा हा देव अिधक शिक्तमान आहे.
इस्राएलाचा देव त्याच्या लोकांना
अिधक शिक्तमान बनवतो.

35 देव त्याच्या मिंदरात भीितदायक िदसतो.
इस्राएलचा देव त्याच्या लोकांना शक्ती आिण सामथ्यर् देतो.
देवाचे गुणगान करा.

प्रमुख गायकासाठी “भूकमल” या चालीवरचे दावीदाचे स्तोत्र.
देवा, मला माझ्या सवर् संकटांपासून वाचव.
पाणी आता माझ्या तोंडापयर्ंत चढले आहे.

2 इथे उभे राहाण्यासाठीही काही नाही.
मी बुडत चाललो आहे. िचखलात बुडत आहे.
मी खोल पाण्यात आहे आिण लाटा माझ्यावर येऊन आदळत आहेत.
मी आता लवकरच बुडणार आहे.

3 मी मदतीसाठी याचना करुन थकलो आहे.
माझा घसा दखुत आहे.
मी थांबलो आिण डोळे दखेुपयर्ंत
तुझ्या मदतीची वाट पािहली.

4 मला माझ्या डोक्यावरील केसांपेक्षाही जास्त शत्रू आहेत.
ते िवनाकारण माझा ितरस्कार करतात.
माझा नाश व्हावा म्हणून ते हरप्रकार ेप्रयत्न करतात.
माझे शत्रू माझ्यािवषयी खोटे सांगतात.
मी चोरी केली असे त्यांनी खोटेच सांिगतले
आिण नतंर मी न चोरलेल्या वस्तंूसाठी त्यांनी मला िंकमत मोजायला

भाग पाडले.
5 देवा, मी मूखार्सारखा वागलो ते तुला माहीत आहे.
मी माझी पापे तुझ्यापासून लपवून ठेवू शकत नाही.

6 प्रभु, सवर्शक्तीमान परमेश्वरा, तुझ्या भक्तांना माझी लाज वाटू देऊ
नकोस.

इस्राएलाच्या देवा, तुझी उपासना करणाऱ्यांना माझ्यामुळे अडचणीत
येऊ देऊ नकोस.

7 माझा चेहरा लाजेने झाकला गेला आहे.
मी तुझ्यासाठी ही लाज जवळ बाळगतो.

8 माझे भाऊ मला परक्याप्रमाणे वागवतात.
माझ्या आईची मुले मला परदेशी असल्याप्रमाणे वागवतात.

9 तुझ्या मदंीरािवषयीच्या माझ्या तीव्र भावना माझा नाश करीत
आहेत.
जे लोक तुझी चेष्टा करतात त्यांच्याकडून मी अपमािनत होतो.

10 मी रडतो, उपवास करतो
आिण त्यामुळे ते माझी चेष्टा करतात.

11 माझे द:ुख दाखवण्याकरता मी जाडेभरडे कपडे वापरतो
आिण लोक माझ्यािवषयी िवनोदी िकस्से सांगतात.

12 ते सावर्जिनक िठकाणी माझ्याबद्दल बोलतात.
मद्य िपणार ेलोक माझ्यावर गाणी रचतात.

13 माझ्यािवषयी म्हणशील तर परमेश्वरा,
ही माझी तुझ्यासाठी प्राथर्ना आहे,
तू माझा स्वीकार करावास असे मला वाटते.
तू मला तारशील असा िवश्वास मला वाटतो.

14 मला िचखलातून बाहेर काढ मला िचखलात बुडू देऊ नकोस.
माझा ितरस्कार करणाऱ्या लोकांपासून मला वाचव.
मला ह्या खोल पाण्यापासून वाचव.

15 लाटांमुळे मला बुडू देऊ नकोस खोल
खड्यांना माझा घास घेऊ देऊ नकोस.
थडग्याच्या जबड्यात मला जाऊ देऊ नकोस.

16 परमेश्वरा, तुझे प्रेम चांगले आहे.
मला तुझ्या खऱ्या प्रेमाने उत्तर दे.
तुझ्यातल्या सगळ्या दया बुध्दीने तू माझ्याकडे वळ आिण मला मदत

कर.
17 तुझ्या सेवाकापासून दरू जाऊ नकोस,
मी संकटात आहे, लवकर ये मला मदत कर.

18 ये माझ्या आत्म्याचा उध्दार कर.
मला माझ्या शत्रूंपासून सोडव.

19 तुला माझी लाज ठाऊक आहे.
माझे शत्रू माझा प्राण उतारा करतात ते तुला माहीत आहे.
या गोष्टी करताना तू त्यांना पािहले आहेस.

20 शरमेने मला गाडून टाकले आहे.
लाजेमुळे मी लवकरच मरणार आहे.
मी सहानुभूतीसाठी ताटकळलो आहे पण मला ती िमळाली नाही.
कुणीतरी माझे सांत्वन करले म्हणून मी वाट पािहली, पण कुणीही

आले नाही.
21 त्यांनी मला िवष िदले, अन्न नव्हे.
त्यांनी मला आंब िदली द्राक्षारस नाही.

22 त्यांचे ताट अन्नाने भरलेले आहे त्यांच्या, टेबलाजवळ बसून
जेवताना त्यांना खूप सुरिक्षत वाटते.
हेच जेवण त्यांचा नाश करो अशी माझी इच्छा आहे.

23 ते आंधळे व्हावेत आिण त्यांच्या पाठी अशक्त व्हाव्यात अशी मी
आशा करतो.

24 त्यांना तुझ्या क्रोधाची चव घेऊ दे.
25 त्यांची घर ेिरकामी कर.
त्यांत कुणालाही राहू देऊ नकोस.

26 त्यांना िशक्षा कर म्हणजे ते पळून जातील,
त्यानतंर त्यांच्याजवळ बोलण्यासाठी दखु: आिण जखमा खरोखरच

असतील.
27 त्यांनी ज्या वाईट गोष्टी केल्या त्याबद्दल त्यांना िशक्षा कर.
तू िकती चांगला असू शकतोस ते त्यांना दाखवू नकोस.

28 िजवंत माणसांच्या यादीतून त्यांचे नाव पुसून टाक.
त्यांचे नाव चांगल्या लोकांच्या यादीत िलहू नकोस.

29 मी िखन्न आिण द:ुखी आहे देवा,
मला वर उचल, मला वाचव.
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30 मी गाण्यातून देवाच्या नावाची स्तुती करीन.
मी त्याची धन्यवादाच्या गाण्यातून स्तुती करीन.

31 यामुळे देव आनिंदत होईल.
एखादा बलै मारुन संपूणर् प्राणी देवाला अपर्ण करण्यापेक्षा हे िकतीतरी

चांगले.
32 गरीबांनो तुम्ही देवाची उपासना करण्यासाठी आलात.
या गोष्टी कळल्याने तुम्हाला आनदं होईल.

33 परमेश्वर गरीबांचे, दीनांचे ऐकतो
परमेश्वराला तुरंुगातले लोक अजूनही आवडतात.

34 देवाची स्तुती करा स्वगर् आिण पृथ्वी,
समुद्र आिण त्यातील सवर् गोष्टी तुम्ही सवर् त्याची स्तुती करा.

35 परमेश्वर िसयोनाला वाचवेल.
परमेश्वर यहुदाची नगर ेपरत बसवील.
ती जमीन ज्यांच्या मालकीची होती ते लोक ितथे पुन्हा राहातील.

36 त्याच्या सेवकाच्या वंशजांना ती जमीन िमळेल.
ज्या लोकांना त्याचे नाव आवडते ते लोक ितथे राहातील.

प्रमुख गायकासाठी लोकांना आठवण देण्यासाठी िलिहलेले दावीदाचे एक
स्तोत्र.

देवा, माझा उध्दा्र कर.
देवा लवकर ये आिण मला मदत कर.

2 लोक मला मारायचा प्रयत्न करीत आहेत,
त्यांची िनराशा कर त्यांची मानखडंना कर.
लोकांना माझ्या बाबतीत वाईटगोष्टी करायच्या आहेत
ते पडावेत आिण त्यांना लाज वाटावी असी माझी इच्छा आहे.

3 लोकानी माझी चेष्टा केली त्याबद्दल त्यांना योग्य ती िशक्षा व्हावी
आिण त्यांना शरम वाटावी अशी मला आशा वाटते.

4 जे लोक तुझी उपासना करतात,
ते खूप खूप सुखी व्हावेत असे मला वाटते.
ज्या लोकांना तुझी मदत हवी आहे
त्या लोकांना नेहमी तुझी स्तुती करणे शक्य होईल अशी मला आशा

वाटते.
5 मी गरीब आिण असहाय्य माणूस आहे.
देवा, लवकर ये आिण मला वाचव.
देवा, फक्त तूच माझी सुटका करु शकतोस.
उशीर करु नकोस.

परमेश्वरा, माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
त्यामुळे माझी कधीही िनराशा होणार नाही.

2 तुझ्या चांगुलपणात तू मला वाचवशील.
तू माझी सुटका करशील, माझ्याकडे लक्ष दे आिण मला वाचव.

3 माझा िकल्ला हो, सुरिक्षत िठकाणी धावत जाण्याचे माझे घर तू हो,
तू माझे सुरिक्षत िठकाण माझा खडक आहेस.
तेव्हा मला वाचवण्याची आज्ञा दे.
4 देवा, तू मला दषु्ट लोकांपासून वाचव.
मला वाईट, पापी लोकांपासून वाचव.

5 प्रभु, तू माझी आशा आहेस मी तरुण मुलगा असल्यापासूनच
तुझ्यावर िवश्वास टाकला आहे.

6 जन्माला यायच्या आधीपासूनच मी तुझ्यावर अवलबंून आहे
मी माझ्या आईच्या शरीरात होतो
तेव्हा पासूनच तुझ्यावर िवसंबून होतो मी नेहमीच तुझी प्राथर्ना केली.

7 तू माझ्या शक्तीचा ठेवा आहेस म्हणून,
मी दसुऱ्यांसाठी एक उदाहरण झालो.

8 तू केलेल्या अद्भतु गोष्टींचे मी नेहमी गुणगान करीत असतो.
9 केवळ मी आता म्हातारा झालो आहे म्हणून मला दरू लोटू नकोस,
माझी शक्ती क्षीण होत असताना मला सोडून जाऊ नकोस.

10 माझ्या शतं्रूंनी माझ्यािवरुध्द योजना आखल्या आहेत.
ते लोक खरोखरच एकत्र आले, भेटले आिण मला मारण्याची योजना

त्यांनी आखली.
11 माझे शत्रू म्हणाले, “जा त्याला पकडा देवाने त्याला सोडले आहे
आिण कोणीही माणूस त्याला मदत करणार नाही.”

12 देवा, मला सोडून जाऊ नकोस.
देवा, त्वरा कर! ये आिण मला वाचव.

13 माझ्या शत्रूंचा पराभव कर.
ते मला इजा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
त्यांना त्याबद्दल लाज वाटावी अशी माझी इच्छा आहे.

14 नतंर मी तुझ्यावर नेहमीच िवश्वास ठेवीन
आिण मी तुझी जास्त स्तुती करीन.

15 तू िकती चांगला आहेस ते मी लोकांना सांगेन,
तू जेव्हा जेव्हा मला वाचवलेस त्याबद्दलही मी सांगेन.
ते प्रसंग मोजता न येण्याइतके अगिणत होते.

16 मी तुझ्या मोठेपणाबद्दल सांगेन, परमेश्वरा,
माझ्या प्रभु मी केवळ तुझ्याबद्दल आिण तुझ्या चांगुलपणाबद्दल

बोलेन.
17 देवा, तू मला मी लहान मुलगा होतो तेव्हापासून िशकवीत आहेस
आिण आजच्या िदवसापयर्ंत मी लोकांना तू करीत असलेल्या अद्भतु

गोष्टींबद्दल सांिगतले.
18 आता मी म्हातारा झालो आहे आिण माझे केस पांढर ेझाले आहेत.
पण देवा, तू मला सोडून जाणार नाहीस हे मला माहीत आहे.
मी प्रत्येक नव्या िपढीला तुझ्या सामथ्यार्बद्दल
आिण महानतेबद्दल सांगेन.

19 देवा, तुझा चांगुलपणा आकाशापेक्षाही उंच आहे.
देवा, तुझ्यासारखा देव कुठेही नाही.
तू अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस.

20 तू मला संकटे आिण वाईट काळ दाखिवलास
परतंु तू मला त्या प्रत्येकातून वाचिवलेस आिण मला िजवंत ठेवलेस.
मी िकतीही खोल बुडालो तरी तू मला माझ्या संकटांतून वर खेचलेस.

21 पूवीर्पेक्षाही महान गोष्टी करण्यास मला मदत कर.
माझे सांत्वन करणे चालूच ठेव.
22 आिण मी ततंुवाद्य वाजवून तुझी स्तुती करीन.
देवा, तुझ्यावर िवश्वास टाकणे शक्य आहे असे गाणे मी गाईन.
माझ्या ततंुवाद्यावर मी इस्राएलाच्या पिवत्र देवासाठी गाणी वाजवीन.

23 तू माझ्या आत्म्याचा उध्दार केलास.
माझा आत्मा आनदंी होईल.
मी माझ्या ओठांनी स्तुितगीते गाईन.

24 माझी जीभ नेहमी तुझ्या चांगुलपणाची गाणी गाईल आिण
ज्या लोकांना मला ठार मारायची इच्छा होती त्यांचा पराभव होईल

आिण ते कलिंकत होतील.
शलमोनासाठी स्तोत्र

देवा, तू राजाला तुझ्यासारखे योग्य िनणर्य घेण्यासाठी मदत
कर.
आिण राजाच्या मुलाला तुझ्या चांगुलपणा िवषयी

िशकायला मदत कर.
2 तुझ्या लोकांना चांगला न्याय िमळावा म्हणून राजाला मदत कर
तुझ्या गरीब लोकांसाठी चांगले आिण शहाणपणाचे िनणर्य घेण्यासाठी

त्याला मदत कर.
3 पृथ्वीवर सगळीकडे शांती,
आिण न्याय नांद ूदे.

4 राजाला गरीबांिवषयी न्यायी राहू दे.
त्याला असहाय लोकांना मदत करु दे.
त्यांना जे त्रास देतात त्या लोकांना त्याला िशक्षा करु दे.

5 जो वर सूयर् चमकतो आहे आिण चंद्र आकाशात आहे तोवर लोकांनी
राजाला मान द्यावा आिण त्याची भीती बाळगावी असे मला वाटते.
लोक त्याला सदवै मान देतील आिण त्याची भीती बाळगतील अशी

आशा मी करतो.
6 राजाला शेतात पडणाऱ्या पावसासारखे असू दे,
त्याला पृथ्वीवर पडणाऱ्या पजर्न्यासारखे असू दे.

7 तो जो पयर्ंत राजा आहे तो पयर्ंत चांगुलपणा उमलू दे.
जो पयर्ंत चंद्र आहे तो पयर्ंत शांती नांद ूदे.

8 त्याचे राज्य एका समुद्रापासून दसुऱ्या समुद्रापयर्ंत
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आिण यफेु्रटस नदीपासून पृथ्वीच्या दसुऱ्या टोकापयर्त वाढू दे.
9 वाळवंटात राहाणाऱ्या सवर् लोकांना त्याच्या समोर मुजर ेकरु दे.
त्याच्या सवर् शत्रूंना त्याच्यापुढे घाणीत तोंड घालून मुजर ेकरु दे.

10 ताशीर्शच्या आिण दरूदरूच्या देशांच्या राजांना त्याच्यासाठी भेटी
आणू दे.
शबा आिण सबाच्या राजांना त्याच्यासाठी खडंणी आणू दे.

11 सगळ्या राजांना आमच्या राजासमोर मुजर ेकरु दे
सगळी राष्ट्र े त्याच्या सेवेत राहू दे.

12 आमचा राजा असहाय्याला मदत करतो.
आमचा राजा गरीब आिण असहाय्य लोकांना मदत करतो.

13 गरीब आिण असहाय्य लोक त्याच्यावर अवलबंून असतात.
राजा त्यांना िजवंत ठेवतो.

14 जे दषु्ट लोक त्यांना द:ुख द्यायचा प्रयत्न करतात त्यांच्यापासून
राजा त्यांना वाचवतो.
राज्याला त्या गरीबांचे आयषु्य खूप मोलाचे वाटते.

15 राजा िचराय ुहोवो!
आिण त्याला शबाकडून सोने िमळू दे.
राज्यासाठी नेहमी प्राथर्ना करा,
त्याला रोज आशीवार्द द्या.

16 शेतात खूप धान्य िपकू द्या,
डोंगरावरही खूप धान्य उगवू द्या.
शेती लबानोन मधील शेतीसारखी सुपीक होऊ द्या
आिण शहर ेगवताने भरलेल्या शेतासारखी माणसांनी भरु द्या.

17 राजाला सदवै प्रिसध्द होऊ द्या.
जो पयर्ंत सूयर् तळपतो आहे तो पयर्त लोकांना त्याची आठवण राहू

द्या.
त्याला लोकांना आशीवार्द देऊ द्या
आिण लोकांना त्याला आशीवार्द देऊ द्या.

18 परमेश्वर देवाची, इस्राएलाच्या देवाची स्तुती करा.
फक्त देवच अशा अद्भतू गोष्टी करु शकतो.

19 त्याच्या गौरवपूणर् नावाची सदवै स्तुती करा.
त्याच्या गौरवाने सार ेजग भरु द्या.
आमेन आमेन.

20 (इशायाचा मुलगा दावीद याच्या प्राथर्ना इथे संपल्या.)

भागभाग ददुसुरासरा
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आसाफाचे स्तोत्र
देव इस्राएल बरोबर खरोखरच चांगला वागला.
शुध्द ह्रदय असलेल्या लोकांशी देव चांगला वागतो.

2 मी जवळ जवळ घसरलो
आिण पाप करायला लागलो.

3 दषु्ट लोक यशस्वी होतात हे मी पािहले
आिण मी त्या गिर्वष्ट लोकांचा मत्सर करायला लागलो.

4 ते लोक आरोग्य संपन्न आहेत.
त्यांना जीवन जगण्यासाठी लढा द्यावा लागत नाही.

5 त्या गिर्वष्ट लोकांना आपल्यासारखे द:ुखभोगावे लागत नाही.
दसुऱ्या लोकांवर येतात तशी संकटे त्यांच्यावर येत नाहीत.

6 म्हणून ते अितशय गिर्वष्ठ आिण ितरस्करणीय लोक आहेत.
ते ज्या प्रकारची आभूषणे आिण भपकेदार कपडे घालतात त्या वरुन

हे कळून येते.
7 जर त्या लोकांना एखादी गोष्ट आवडली तर ते सरळ जातात आिण

ती घेऊन येतात.
त्यांना जे काही करायची इच्छा होते ते ते करतात.

8 ते दसुऱ्यांिवषयी दषु्ट आिण वाईट गोष्टी बोलतात ते गिर्वष्ठ आिण
दरुाग्रही आहेत.

आिण दसुऱ्या लोकांचा कसा फायदा उठवायचा याचा ते सतत िवचार
करीत असतात व त्याप्रमाणे योजना आखतात.

9 आपण म्हणजेच देव असे त्या गिर्वष्ठ लोकांना वाटते
आपण पृथ्वीचे राज्यकतेर् आहोत असे त्या लोकांना वाटते.

10 म्हणून देवाची माणसे सुध्दा त्यांच्याकडे वळतात
आिण त्यांनी सांिगतलेली कामे करतात.

11 ते दषु्ट लोक म्हणतात, “आम्ही काय करतो ते देवाला माहीत नाही,
सवर्शिक्तमान देवाला ते माहीत नाही.”

12 ते गिर्वष्ठ लोक दषु्ट आहेत, पण ते श्रीमतं आहेत
आिण अिधक श्रीमतं होत आहेत.

13 मग मी माझेच मन शुध्द का करु?
मी माझे हात स्वच्छ का करु.

14 देवा, मी िदवसभर त्रास भोगतो
आिण तू मला रोज सकाळी िशक्षा देतोस.

15 देवा, मला इतर लोकांशी याबद्दल बोलायची इच्छा होती.
परतंु त्यामुळे तुझ्या माणसांचा िवश्वासघात केल्यासारखे झाले असते

हे मला माहीत होते.
16 या गोष्टी समजण्याचा मी खूप प्रयत्न केला
पण तुझ्या मिंदरात येण्यापूवीर् ते माझ्यासाठी फारच कठीण होते.

17 मी देवाच्या मिंदरात गेलो
आिण नतंर मला कळले.

18 देवा, तू त्या लोकांना खरोखरच एका धोकादायक पिरिस्थतीत
टाकले आहेस.
खाली पडून सवर्नाश ओढवून घेणे त्यांना फारच सोपे झाले आहे.

19 अचानक संकटे येऊ शकतात
आिण नतंर त्या गिर्वष्ठ माणसांचा नाश होतो.
भयकंर गोष्टी घडू शकतात
आिण मग त्यांचा सवर्नाश होतो.

20 परमेश्वरा, ते लोक म्हणजे झोपून
उठल्यावर िवसर पडणाऱ्या स्वप्नासारखे आहेत.
आपल्या स्वप्नात येणाऱ्या राक्षसाप्रमाणे
तू त्या लोकांना अदृष्य करशील.

21 मी फार मूखर् होतो.
मी श्रीमतं आिण दषु्ट माणसांचा िवचार केला आिण मी गोंधळून गेलो.
देवा, मी गोंधळलो होतो आिण तुझ्यावर रागावलो होतो.
मी एखाद्या मूखर् आिण अज्ञानी प्राण्यासारखा वागलो.

23 मला जे जे लागेल ते सवर् माझ्याजवळ आहे.
मी नेहमी तुझ्या जवळ असतो.
देवा, तू नेहमी माझा हात धरतोस.

24 देवा, तू मला मागर् दाखव तू मला चांगला उपदेश कर
आिण नतंर तू मला गौरवाप्रत नेशील.

25 देवा, स्वगार्तही तू माझ्याजवळ असशील आिण जेव्हा तू जवळ
असशील
तेव्हा या पृथ्वीवरचे मला आणखी काय हवे असणार?

26 कदािचत् माझ्या शरीराचा आिण मनाचा नाश होईल
परतंु माझ्याजवळ मला आवडत असलेला खडक आहे.
देव सदवै माझ्याजवळ असतो.

27 देवा, जे लोक तुला सोडून जातात ते लोक हरवतील.
जे लोक तुझ्याशी प्रामािणक नाहीत त्यांचा तू नाश करशील.

28 मी मात्र देवाकडे आलो आहे.
आिण ती माझ्यासाठी अितशय चांगली गोष्ट आहे.
मी परमेश्वराला माझा प्रभु आिण माझी सुरिक्षत जागा बनवले.
देवा, तू माझ्यासाठी ज्या गोष्टी केल्यास त्याबद्दल सांगण्यासाठी मी
आलो आहे.

आसाफाचे मास्कील
देवा, तू आम्हाला कायमचाच सोडून गेलास का?
देवा, तू तुझ्या माणसांवर अजूनही रागावलेला आहेस का?

2 तू खूप िदवसांपूवीर् ज्या लोकांना िवकत घेतलेस त्यांची
आठवण ठेव.
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तू आम्हाला वाचवलेस आता आम्ही तुझे आहोत.
ज्या िसयोनाच्या डोंगरावर तू रािहलास त्याची आठवण तुला होते का?
3 देवा, ये आिण या प्राचीन अवशेषांमधून चाल.
शत्रूंनी ज्या पिवत्र जागेचा नाश केला ितथे परत ये.

4 शत्रूंनी मिंदरात यधु्द गजर्ना केल्या.
ते यधु्द िंजकले आहे हे दाखिवण्यासाठी त्यांनी मिंदरात झेंडे

फडकवले.
5 फावड्याने गवत कापणाऱ्यासारखे
शत्रुचे सिैनक िदसत होते.

6 देवा, त्यांनी कुऱ्हाडीचा आिण हातोडीचा उपयोग करुन
तुझ्या मिंदरातील कोरीव काम तोडून टाकले.

7 त्या सिैनकांनी तुझे पिवत्र स्थान जाळून टाकले.
तुझ्या नावाला गौरव प्राप्त करुन देण्यासाठी
ते मिंदर बांधले होते पण त्यांनी ते मातीत िमळवले.

8 शत्रूंनी आमचा संपूणर् नाश करायचे ठरवले.
त्यांनी देशातील प्रत्येक पिवत्र स्थान जाळून टाकले.

9 आम्हाला आमचे एकही िचन्ह िदसू शकले नाही.
आता कोणी संदेष्टे रािहले नाही.
कुणालाही काय करावे ते कळत नाही.

10 देवा, आणखी िकती काळ शत्रू आमची चेष्टा करणार आहेत?
तू त्यांना कायमचीच तुझ्या नावाचा अनादर करायची परवानगी देणार

आहेस का?
11 देवा, तू आम्हाला इतकी मोठी िशक्षा का िदलीस?
तू तुझी महान सत्ता वापरलीस आिण आमचा संपूणर् नाश केलास.

12 देवा, तू खूप काळापासून आमचा राजा आहेस
या देशात लढाया िंजकायला तू आम्हाला मदत केलीस.

13 देवा, लाल समुद्र दभुागण्यासाठी
तू तुझ्या शक्तीचा उपयोग केलास.

14 समुद्रातल्या मोठ्या राक्षसांचा तू पराभव केलास िलव्याथानाचे
डोके तू ठेचलेस
आिण त्याचे शरीर प्राण्यांना खाण्याकरता ठेवून िदलेस.

15 तू नद्या नाल्यांना पाणी आणतोस
आिण तूच नद्या कोरड्या करतोस.

16 देवा, तू िदवसावर आिण रात्रीवर िनयतं्रण ठेवतोस.
सूयर् आिण चंद्र तूच िनमार्ण केलेस.

17 पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्ट तूच सीिमत केलीस.
तूच उन्हाळा आिण िहवाळा िनमार्ण केलास.

18 देवा, या गोष्टींची आठवण ठेव.
शत्रूंनी तुझा प्राण उतारा केला ते लक्षात असू दे.
ती मूखर् माणसे तुझ्या नावाचा ितरस्कार करतात.

19 त्या जगंली प्राण्यांना तुझे कबुतर घेऊ देऊ नकोस.
तुझ्या गरीब माणसांना कायमचे िवसरु नकोस.

20 आपला करार आठव या देशातील
प्रत्येक अधंाऱ्या कोपऱ्यात िंहसा आहे.

21 देवा, तुझ्या माणसांना वाईट वागणकु िमळाली.
त्यांना आणखी द:ुख होणार नाही असे पाहा.
गरीब आिण असहाय्य लोक तुझी स्तुती करतात.

22 देवा, ऊठ! आिण यधु्द कर!
त्या मूखार्ंनी तुला आव्हान िदले याची आठवण ठेव.

23 तुझ्या शत्रूंच्या आरोळ्या िवसरु नकोस
त्यांनी तुझा पुन्हा पुन्हा अपमान केला आहे.
प्रमुख गायकासाठी “नष्ट करु नकोस” या चालीवरचे आसाफाचे स्तोत्र

देवा, आम्ही तुझी स्तुती करतो.
आम्ही तुझी स्तुती करतो.
तू जवळ आहेस आिण लोक तू करत असलेल्या अद्भतु

गोष्टींबद्दल सांगतात.
2 देव म्हणतो “मी न्यायदानाची वेळ िनवडली,
मी बरोबर न्याय करीन.

3 पृथ्वी आिण ितच्यावरील सार ेकाही थरथर कापेल

आिण पडायला येईल पण मी त्याला िस्थरता देईन.”
4 “काही लोक गिर्वष्ठ असतात.
ते शक्तीशाली आिण महत्वपूणर् आहेत असे त्यांना वाटते,
परतंु मी त्यांना सांगतो, ‘फुशारक्या मारु नका.
एवढे गिर्वष्ठ बनू नका.’”

6 या पृथ्वीवर एखाद्या व्यक्तीला मोठा बनवू शकेल
अशी कोणतीही शक्ती नाही.

7 देव न्यायाधीश आहे. कोणी मोठे व्हायचे ते देवच ठरवतो.
देव एखाद्याला वर उचलतो आिण त्याला मोठे बनवतो.
देव एखाद्याला खाली उतरवतो आिण त्याला मोठा करत नाही.

8 देव दषु्टांना शासन करण्यास तयार आहे.
परमेश्वराच्या हातात पेला आहे.
तो पेला िवषयकु्त द्राक्षारसाने भरलेला आहे.
तो तो द्राक्षारस ओतेल आिण दषु्ट लोक तो शेवटच्या थेंबापयर्ंत

िपतील.
9 मी नेहमी लोकांना याबद्दल सांगेन.
मी इस्राएलाच्या देवाचे गुणगान करीन.

10 मी दषु्टांकडून सत्ता काढून घेईन
आिण मी चांगल्या लोकांकडे सत्ता देईन.

प्रमुख गायकासाठी ततंुवाद्यावरचे आसाफाचे स्तोत्र
यहुदातील लोकांना देव माहीत आहे.
इस्राएलमधील लोक देवाच्या नावाला मान देतात.

2 देवाचे मिंदर शालेममध्ये आहे.
देवाचे घर िसयोन डोंगरावर आहे.

3 देवाने त्या िठकाणी धनुष्य बाण, ढाली, तलवारी
आिण इतर शस्त्रांचा नाश केला.

4 देवा, तू ज्या डोंगरावर शत्रूचा पराभव केलास
त्या डोंगरावरुन परतताना तू वभैवशाली िदसतोस.

5 त्या सिैनकांना आपण खूप बलवान आहोत असे वाटत होते.
परतंु आता ते रणांगणावर मरुन पडले आहेत.
त्यांची शरीर ेआता त्यांच्या जवळच्या वस्तू ओरबाडल्या गेल्यामुळे
उघडी पडली आहेत.
या शूर सिैनकांपकैी कुणीही स्वत:चे रक्षण करु शकला नाही.

6 याकोबाचा देव त्या सिैनकांवर ओरडला
आिण ते सनै्य त्यांचा रथ आिण घोडे यांच्यासकट मरुन पडले.

7 देवा, तू भयकारी आहेस.
तू रागावतोस तेव्हा तुझ्यािवरुध्द कुणीही उभा राहू शकत नाही.

8 परमेश्वर न्यायाधीश म्हणून उभा ठाकला.
त्याने त्याचे िनणर्य जाहीर केले.
देवाने देशातल्या दीन लोकांना वाचवले त्याने स्वगार्तून िनणर्य िदला.
सवर् पृथ्वी शांत आिण घाबरलेली होती.

10 तू जेव्हा दषु्टांना िशक्षा करतोस, तेव्हा देवा लोक तुला मान देतात.
तू तुझा क्रोध दाखवतोस आिण वाचलेले लोक शिक्तमान होतात.

11 लोकहो! तुम्ही तुमच्या परमेश्वराला, देवाला वचने िदलीत.
आता तुम्ही जी वचने िदलीत ती पूणर् करा.
प्रत्येक िठकाणचे लोक देवाला घाबरतात आिण त्याला मान देतात.
ते देवासाठी भेटी आणतात.

12 देव मोठ्या नेत्यांचा सुध्दा पराभव करतो.
पृथ्वीवरचे सवर् राजे त्याला घाबरतात.
प्रमुख गायकासाठी यदथूून सुरावर आधारलेले आसाफाचे स्तोत्र.

मी देवाला मदतीसाठी जोरात हाक मारली,
देवा मी तुझी प्राथर्ना करतो. माझ्याकडे लक्ष दे.

2 माझ्या प्रभु, मी संकटात असतो तेव्हा तुझ्याकडे येतो.
मी रात्रभर तुझ्यापयर्ंत पोहोंचण्याचा प्रयत्न केला.
माझ्या आत्म्याने शांत व्हायला नकार िदला.

3 मी देवाचा िवचार करतो आिण मला काय वाटते ते त्याला
सांगण्याचा प्रयत्न करतो,
पण मला ते शक्य नाही.
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4 तू मला झोपू देत नाहीस, मी काही तरी बोलायचा प्रयत्न केला
पण मी फारच गोंधळलेल्या मनिस्थतीत होतो.

5 मी सतत भूतकाळाचा िवचार करीत रािहलो.
खूप िदवसांपूवीर् घडलेल्या घटनांचा मी िवचार करत होतो.

6 रात्री मी माझ्या गाण्याचा िवचार करण्याचा प्रयत्न करतो.
मी स्वःतशीच बोलतो आिण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो.

7 मी आश्चयर् करतो, “आमचा प्रभु आपल्याला कायमचा सोडून गेला
का?
तो आपल्याला कधी तरी परत घेईल का?

8 देवाचे प्रेम कायमचे नाहीसे झाले का?
तो आपल्याशी कधी तरी परत बोलेल का?

9 देव दयेचा अथर् िवसरला का?
त्याच्या कृपेचे आता रागात पिरवतर्न झाले का?”

10 नतंर मी िवचार केला, “जी गोष्ट मला राहून राहून खटकते आहे
ती ही सवर्शिक्तमान सवोर्च्च असा देव त्याची शक्ती घालवून बसला

आहे का?”
11 परमेश्वराने काय केले ते मला आठवते आहे.
देवा, खूप पूवीर् तू ज्या अद्भतू गोष्टी केल्यास त्या मला आठवतात.

12 तू केलेल्या गोष्टींचा मी िवचार केला.
मी त्या गोष्टींबद्दल िवचार केला.

13 देवा, तुझे मागर् पिवत्र आहेत,
देवा, तुझ्यासारखा महान कोणीही नाही.

14 अद्भतु गोष्टी करणारा देव तूच आहेस.
तू लोकांना तुझी महान शक्ती दाखवलीस.

15 तू तुझ्या शक्तीने लोकांना वाचवलेस.
तू याकोबाच्या आिण योसेफाच्या वंशजांना वाचवलेस.

16 देवा, पाण्याने तुला पािहले आिण ते घाबरले,
खोल पाणी भयाने थरथरले.

17 दाट ढगांनी पाणी खाली सोडले,
लोकांनी वरच्या उंच ढगातला गडगडाट ऐकला.
नतंर तुझे िवजांचे बाण ढगातून चमकू लागले.

18 ितथे ढगांचा भयानक गडगडाट होत होता.
िवजांनी जगाला प्रकाशमय केले होते.
पृथ्वी हलली आिण थरथरली.

19 देवा, तू खोल पाण्यातून चाललास.
तू खोल समुद्र ओलांडलास, पण तुझे पाऊल कुठेही उमटले नाही.

20 तू मोशेच्या आिण अहरोनच्या मदतीने
तुझ्या माणसांना मेंढ्यांप्रमाणे मागर्दशर्न केलेस.

आसाफाचे मास्कील.
लोकहो! माझी िशकवण ऐका,
मी काय सांगतो ते ऐका!

2 मी तुम्हांला ही गोष्ट सांगेन.
मी तुम्हांला ही जुनी गोष्ट सांगेन.

3 आम्ही ती गोष्ट ऐकली आिण आम्हाला ती चांगली माहीत आहे.
आमच्या वाडविडलांनी आम्हाला ती गोष्ट सांिगतली होती.

4 आिण आम्ही ती िवसरणार नाही.
आमचे लोक शेवटच्या िपढीपयर्ंत ती गोष्ट सांगत राहातील.
आम्ही परमेश्वराची स्तुती करु
आिण त्याने केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल सांगत राहू.

5 परमेश्वराने याकोबा बरोबर करार केला.
देवाने इस्राएलला कायदा िदला.
देवाने आमच्या पूवर्जांना आज्ञा िदल्या.
त्याने आमच्या पूवर्जांना त्यांच्या वंशजांना िनयम िशकवायला

सांिगतला.
6 नवीन मुले जन्माला येतील, तीच पुढे मोठी होतील आिण ती

त्यांच्या मुलांना गोष्टी सांगतील
या प्रमाणे लोकांना अगदी शेवटच्या िपढीपयर्ंत िनयम समजेल.

7 म्हणून ते सगळे लोक देवावर िवश्वास ठेवतील.
देवाने जे केले ते ते िवसरणार नाहीत.

ते अत्यतं सावधिगरीने त्याच्या आज्ञा पाळतील.
8 जर लोकांनी त्यांच्या देवाच्या आज्ञा त्यांच्या मुलांना िशकिवल्या तर

ती मुले त्यांच्या पूवर्जांसारखी होणार नाहीत.
त्यांचे पूवर्ज देवािवरुध्द गेले.
त्यानी देवाच्या आज्ञा पाळायचे नाकारले.
ते लोक फार हट्टी होते ते देवाच्या आत्म्याशी प्रामािणक नव्हते.

9 एफ्राइमच्या लोकांजवळ शस्त्रे होती.
परतंु ते रणांगणावरुन पळून गेले.

10 त्यांनी देवाबरोबर झालेला त्यांचा करार पाळला नाही.
त्यांनी त्याची िशकवण आचरायला नकार िदला.

11 एफ्राईमचे लोक देवाने केलेल्या महान गोष्टी िवसरले.
देवाने दाखवलेल्या अद्भतु गोष्टी ते िवसरले.

12 िमसर देशातल्या सोअन प्रांतात देवाने
त्यांच्या वाडविडलांना त्याची महान शक्ती दाखवली.

13 देवाने लाल समुद्र दभुगंला आिण लोकांना पिलकडे नेले.
पाणी एखाद्या िंभतीसारखे त्यांच्या दोन्ही बाजूला उभे होते.

14 देव रोज त्यांना उंच मेघाच्या साहायाने िदवसा
व रात्री अग्नीच्या प्रकाशात मागर् दाखवीत नेत असे.

15 देवाने वाळवंटात पाषाण फोडला
त्याने लोकांना पृथ्वीच्या गभार्तून पाणी िदले.

16 देवाने खडकातून नदीसारखे
खळखळणार ेपाणी बाहेर आणले.

17 परतंु लोकांनी देवािवरुध्द पाप करणे चालूच ठेवले.
ते वाळवंटात सुध्दा सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या िवरुध्द गेले.

18 नतंर त्या लोकांनी देवाची परीक्षा घ्यायचे ठरवले.
त्यांनी त्यांची भूक भागवण्यासाठी देवाकडे अन्नाची मागणी केली.

19 त्यांनी देवािवरुध्द तक्रारी केल्या.
ते म्हणाले, “देव आम्हांला वाळवंटात अन्न देऊ शकेल का?

20 त्याने दगडाला प्रहार केला आिण त्यातून पुरासारखे पाणी बाहेर
येऊ लागले
तो आम्हांला भाकरी आिण मांस नक्कीच देईल.”

21 त्या लोकांनी म्हटलेले परमेश्वराने ऐकले.
देव याकोबावर फार रागावला देव इस्राएलवर फार रागावला.
22 का? कारण लोकांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला नाही.

देव त्यांना वाचवील यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही.
23 पण नतंर देवाने ढग बाजूला केले
आिण त्यातून त्याने त्यांच्यावर अन्नासाठी मान्नाचा वषार्व केला.
आकाशाचे दरवाजे उघडावेत तसा हा प्रकार होता
आिण आकाशातील गोदामातून धान्याचा वषार्व होत रािहला.

25 लोकांनी देवदतूाचे अन्न खाल्ले.
देवाने त्यांचे समाधान करण्यासाठी भरपूर अन्न पाठवले.

26 देवाने पूवेर्कडचा घोंगावणारा वारा पाठवला
आिण त्यांच्यावर लावे पक्षी पावसाप्रमाणे कोसळले
देवाने दिक्षणेकडून वारा वाहायला लावला
आिण िनळे आकाश काळे झाले कारण आकाशात खूप पक्षी होते.

28 ते पक्षी छावणीच्या अगदी मध्य भागी,
त्या लोकांच्या तबंूच्या अवती भोवती पडले.

29 त्यांच्याकडे भरपूर खायला होते
परतंु त्यांनी त्यांच्या भुकेलाच पाप करायला लावले.

30 त्यांना त्यांची भूक आवरली नाही,
म्हणून त्यांनी ते पक्षी रक्त काढल्यािशवायच खाल्ले.

31 देव त्यांच्यावर खूप रागावला आिण त्याने त्यांतल्या अनेकांना
मारुन टाकले.
त्यातल्या अनेक िनरोगी तरुण माणसांना देवाने मारले.

32 परतंु लोकांनी पुन्हा पाप केले.
देव ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्यांवर ते अवलबंून रािहले नाहीत.

33 म्हणून देवाने त्यांचे कवडी मोलाचे
आयषु्य भयानक संकटात संपवले.

34 देवाने जेव्हा जेव्हा त्यातल्या काहींना ठार मारले तेव्हा तेव्हा
उरलेले लोक पुन्हा त्याच्याकडे वळले.
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ते देवाकडे धावत परतले.
35 देव त्यांचा खडक आहे याची आठवण त्यांना आली.
सवर्शिक्तमान देवाने त्यांना वाचवले याची त्यांना आठवण झाली.

36 आपण देवावर प्रेम करतो असे ते म्हणाले परतंु ते खोटे बोलले,
ते मनापासून बोलत नव्हते.

37 त्यांचे मन खरोखरच देवाजवळ नव्हते.
ते कराराशी प्रामािणक नव्हते.

38 परतंु देव दयाळू होता.
देवाने त्यांना त्यांच्या पापांबद्दल क्षमा केली आिण त्याने त्यांचा नाश

केला नाही.
देवाने अनेक वेळा स्वत:चा राग आवरला.
त्याने स्वत:ला खूप राग येऊ िदला नाही.

39 ती केवळ माणसेच आहेत याची देवाने आठवण ठेवली.
लोक वाऱ्याप्रमाणे आहेत. तो वाहातो आिण ओसरतो.

40 त्या लोकांनी वाळवंटात देवाला अनेक संकटांत टाकले
त्यांनी त्याला खूप द:ुखी केले.

41 मग लोकांनी पुन्हा पुन्हा देवाच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेतली,
त्यांनी इस्राएलाच्या पिवत्र परमेश्वराला खूप द:ुख िदले.

42 ते लोक देवाची शक्ती िवसरले.
देवाने त्यांचा िकती वेळा त्यांच्या शत्रूंपासून बचाव केला हे ते िवसरले.

43 िमसर देशातल्या चमत्कारा बाबत ते िवसरले.
सोअन प्रांतातला चमत्कारही ते िवसरले.

44 देवाने नद्यांचे रक्तात रुपांतर केले.
िमसरमधले लोक पाणी िपऊ शकले नाहीत.

45 देवाने चावणाऱ्या माशांचे थवे पाठवले.
ते िमसरमधल्या लोकांना चावले, देवाने बेडूक पाठवले.
त्यांनी िमसरमधल्या लोकांच्या आयषु्याचा नाश केला.

46 देवाने त्यांची िपके नाकतोड्यांच्या हवाली केली
आिण इतर झाडांवर टोळ धाड पाठवली.

47 देवाने त्यांच्या द्राक्षवेलींचा नाश करण्यासाठी गारांचा पाऊस
पाडला
आिण झाडांचा नाश करण्यासाठी त्याने बफार्चा उपयोग केला.

48 देवाने गारांच्या वषार्वाने त्यांच्या प्राण्यांचा नाश केला
आिण त्यांच्या पशुधनावर त्याने वीज पाडली.

49 देवाने िमसरच्या लोकांना आपला राग दाखवला.
त्याने त्याचे िवध्वंसक दतू त्यांच्यािवरुध्द पाठवले.

50 देवाने आपला राग व्यक्त करण्यासाठी एक मागर् शोधला.
त्याने त्या लोकांपकैी कुणालाही जगू िदले नाही.
त्याने त्यांना एका भयकंर रोगाचे बळी केले.

51 देवाने िमसरमध्ये जन्मलेल्या सवर् पिहल्या मुलांना मारुन टाकले.
त्याने हाम कुटंुबात जन्मलेल्या पिहल्या मुलांनाही मारले.

52 नतंर देवाने इस्राएलला मेंढपाळा सारखे नेले.
त्याने त्याच्या लोकांना मेंढ्यासारखे वाळवंटात नेले.

53 त्याने त्याच्या माणसांना काळजीपूवर्क मागर्दशर्न केले
देवाच्या माणसांना कशाचीच भीती वाटली नाही.
देवाने त्यांच्या शत्रूंना लाल समुद्रात बुडिवले.

54 देवाने त्याच्या माणसांना त्याच्या पिवत्र देशात
त्याने त्याच्या सामथ्यार्ने घेतलेल्या डोंगरावर नेले.

55 देवाने इतर देशांना ती जमीन सोडून जायला भाग पाडले.
देवाने प्रत्येक कुटंुबाला जिमनीचा त्यांचा िहस्सा िदला.
देवाने इस्राएलाच्या प्रत्येक कुटंुबाला राहायला स्वःतचे घर िदले.

56 परतंु त्यांनी सवर्शिक्तमान देवाची परीक्षा घेतली आिण त्याचे त्याला
खूप वाईट वाटले.
त्या लोकांनी देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.

57 इस्राएलाच्या लोकांनी देवाकडे पाठ िफरवली.
जसे त्याचे पूवर्ज त्याच्यािवरुध्द गेले तसेच ते त्याच्या िवरुध्द गेले.
ते वाकवलेल्या धनुष्याप्रमाणे अितशय वाईट होते.

58 इस्राएलाच्या लोकांनी प्राथर्नेसाठी उंच जागा बांधल्या आिण
देवाला क्रोिधत केले.
त्यांनी चुकीच्या देवाचे पुतळे केले आिण देवाला असूया आणली.

59 देवाने हे ऐकले आिण तो खूप रागावला,
देवाने इस्राएलला पूणर्पणे िझडकारले.

60 देवाने िशलोहचा पिवत्र तबंू सोडून िदला.
देव लोकांच्या बरोबर त्यांच्या तबंूत रािहला.

61 देवाने इतर देशांना त्याच्या माणसांना पकडू िदले.
शत्रूंनी देवाचे “संुदर रत्न” घेतले.

62 देवाने त्याच्या माणसांवरचा त्याचा राग व्यक्त केला,
त्याने त्यांना यधु्दात मरु िदले.

63 तरुण माणसे जळून मेली आिण ज्या मुलींशी ते लग्न करणार होते
त्यांनी िववाहाची गाणी म्हटली नाहीत.

64 याजक मारले गेले पण िवधवा
त्यांच्यासाठी रडल्या नाहीत.

65 शेवटी आमचा प्रभु झोपेतून उठलेल्या माणसासारखा,
खूप द्राक्षारस प्यायलेल्या सिैनकासारखा उठला.

66 देवाने त्याच्या शत्रूंना माघार घ्यायला भाग पाडले आिण त्यांचा
पराभव केला.
देवाने त्याच्या शत्रूचा पराभव केला आिण त्यांना कायमची नामुष्की

आणली.
67 परतंु देवाने योसेफाच्या कुटंुबाला िझडकारले,
देवाने एफ्राईमच्या कुटंुबाचा स्वीकार केला नाही.

68 नाही, देवाने यहुदाच्या कुटंुबाला िनवडले,
देवाने त्याच्या आवडत्या िसयोन पवर्ताची िनवड केली.

69 देवाने त्याचे पिवत्र मिंदर उंच पवर्तावर बांधले.
देवाने त्याचे मिंदर पृथ्वीसारखे कायमचे राहील असे बांधले.

70 देवाने दावीदाला स्वत:चा खास सेवक म्हणून िनवडले.
दावीद मेंढ्यांच्या वाड्यांचे रक्षण करीत होता.
परतंु देवाने त्याला त्याच्या कामापासून दरू नेले.

71 दावीद मेंढ्यांची काळजी घेत होता.
परतंु देवाने त्याला त्या कामापासून दरू नेले.
देवाने दावीदाला त्याच्या माणसांकडे, याकोबाच्या माणसांकडे,
इस्राएलाच्या माणसांकडे आिण देवाच्या मालमत्तेकडे लक्ष देण्याचे

काम करायला सांिगतले.
72 आिण दावीदाने त्यांना शुध्द मनाने मागर् दाखवला,
त्याने त्यांना शहाणपणाने मागर् दाखवला.

आसाफाचे स्तोत्र
देवा, काही लोक तुझ्या माणसांशी लढायला आले.
त्या लोकांनी तुझ्या पिवत्र मिंदराचा नाश केला.
त्यांनी यरुशलेम उध्वस्त केले.

2 शत्रूंनी तुझ्या सेवकांची प्रेते रानटी पक्ष्यांना खाण्यासाठी ठेवली
त्यांनी तुझ्या भक्तांची प्रेते रानटी पशंूना खाण्यासाठी ठेवली.

3 देवा, शत्रूंनी तुझी इतकी माणसे मारली की रक्त पाण्यासारखे
वाहायला लागले.
प्रेते पुरायला एखादा माणूसही उरला नाही.

4 आमच्या भोवतालच्या लोकांनी आमचा पाणउतारा केला
आमच्या भोवतालची माणसे आम्हाला पाहून हसली आिण त्यांनी

आमची चेष्टा केली.
5 देवा, तू आमच्यावर कायमचाच रागावणार आहेस का?
देवा, तुझे भावनोद्रेक आम्हाला आगीत असेच जाळत राहणार आहेत

का?
6 देवा, तू तुझा राग ज्या देशांना तू माहीत नाहीस अशा देशांकडे

वळव.
जे देश तुझी उपासना करीत नाहीत अशा देशांकडे तुझा राग वळव.

7 त्या देशांनी याकोबाचा नाश केला
त्यांनी याकोबाच्या देशाचा सवर्नाश केला.

8 देवा, कृपा करुन आमच्या पूवर्जांनी केलेल्या पापाची िशक्षा
आम्हाला करु नकोस.
आम्हांला लवकरात लवकर तुझी दया दाखव.
आम्हांला तुझी खूप खूप गरज आहे.

9 देवा, रक्षणकत्यार्, आम्हाला मदत कर.
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आम्हाला वाचव त्यामुळे तुझ्या नावाला गौरव प्राप्त होईल.
आमची पापे तुझ्या नावाच्या भल्यासाठी पुसून टाक.

10 इतर देशांना “कुठे आहे तुमचा देव?
तो तुम्हाला मदत करु शकत नाही का?”
असे म्हणू देऊ नकोस.
देवा, त्या लोकांना िशक्षा कर म्हणजे आम्ही ते बघू शकू.
तुझ्या सेवकांना मारल्याबद्दल त्यांना िशक्षा कर.
11 कैद्यांच्या कण्हण्याकडे लक्ष दे देवा,
मारण्यासाठी ज्यांची िनवड झाली होती त्या लोकांना तुझ्या

सामथ्यार्ने वाचव.
12 देवा, आमच्या भोवतालच्या माणसांनी आम्हांला
जो त्रास िदला त्याबद्दल त्यांना सात वेळा िशक्षा दे.
तुझा अपमान केल्याबद्दल त्यांना िशक्षा कर.

13 आम्ही तुझी माणसे आहोत, आम्ही तुझ्या कळपातल्या मेंढ्या
आहोत.
आम्ही सदवै तुझी स्तुती करु.
देवा, आम्ही अगदी सवर्काळ तुझी स्तुती करु.

प्रमुख गायकासाठी “भूकमळे” या चालीवर बसवलेले आसाफाचे स्तोत्र.
इस्राएलाच्या मेंढपाळा, माझे ऐक.
तू योसेफाच्या मेंढ्यांना (माणासांना) मागर् दाखवतोस.
राजा म्हणून तू करुबांच्या आसनावर बसतोस.

आम्हाला तुला बघू दे.
2 इस्राएलाच्या मेंढपाळा, तुझे मोठेपण एफ्राइम आिण बन्यामीन व

मनश्शे यांच्यासमोर दाखव.
ये आिण आम्हाला वाचव.

3 देवा, आमचा पुन्हा स्वीकार कर
आिण आम्हाला वाचव.

4 सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा, तू आमच्या प्राथर्ना कधी ऐकशील?
आमच्यावर तू सदवै रागावलेलाच राहाणार आहेस का?

5 तू तुझ्या लोकांना अन्न म्हणून अश्रू िदलेस.
तेच त्यांचे प्यायचे पाणी होते.

6 तू आम्हाला आमच्या शेजाऱ्यांच्या भांडणाचे िनिमत्त केलेस.
आमचे शत्रू आम्हाला हसतात.

7 सवर्शिक्तमान देवा, पुन्हा आमचा स्वीकार कर.
आमचा स्वीकार कर आिण आम्हाला वाचव.

8 भूतकाळात तू आम्हाला अितशय महत्वाच्या वनस्पती सारखे
वागवलेस.
तू तुझी ही “वेल” िमसर देशाच्याबाहेर आणलीस.
तू इतर लोकांना ही जमीन सोडून जायला भाग पाडलेस
आिण तू तुझी “वेल” इथे लावलीस.

9 तू त्या “वेलीसाठी” जमीन तयार केलीस.
त्या “वेलीची” मुळं जोमाने वाढावीत म्हणून प्रयत्न केलेस.
थोड्याच अवधीत ती वेल सवर् देशभर पसरली.
10 ितने डोंगरांना आच्छादनू टाकले,
मोठ्या देवदारुच्या वृक्षांवर सुध्दा ितच्या पानांनी छाया घातली.

11 ितच्या वेली भूमध्य समुद्रापयर्ंत पसरल्या,
ितचे कोंब यफेु्रटस नदीपयर्ंत गेले.

12 देवा, तुझ्या “वेलीचे” रक्षण करणाऱ्या िंभती तू का पाडून
टाकल्यास?
आता जो कोणी ितथून जातो तो ितची द्राके्ष तोडतो.

13 रानडुकर ेयेऊन तुझ्या “वेलीवर” चालतात.
रानटी पशू येतात आिण ितची पाने खातात.

14 सवर्शािक्तमान देवा, परत ये स्वगार्तून खाली
तुझ्या “वेलीकडे” बघ आिण ितचे रक्षण कर.

15 देवा, तू तुझ्या हाताने कापलेल्या “वेलीकडे” बघ.
तू वाढवलेल्या तुझ्या लहान वेलाकडे बघ.

16 तुझी “वेल” वाळलेल्या शेणाप्रामाणे (गोवरीप्रमाणे) आगीत जळून
गेली
तू ितच्यावर रागावला होतास आिण तू ितचा नाश केलास.

17 देवा, तुझ्या उजव्या बाजूला उभ्या असलेल्या तुझ्या मुलाला मदत
कर.
तू वाढवलेल्या तुझ्या मुलाला मदत कर.

18 तो तुला सोडून परत जाणार नाही.
त्याला जगू दे आिण तो तुझ्या नावाचा धावा करले.

19 सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवा, आमच्याकडे परत ये.
आमचा स्वीकार कर. आम्हाला वाचव.
प्रमुख गायकासाठी िगत्तीथ चालीवर बसवलेले आसाफये स्तोत्र.

आनदंी राहा आिण आमची शक्ती असलेल्या देवासमोर गाणे
गा,
इस्राएलाच्या देवासमोर आनदंाने ओरडा.

2 संगीताची सुरुवात करा.
डफ वाजवा.
सतार आिण वीणा वाजवा.

3 अमावस्येला एडक्याच्या िंशगाचा कणार् वाजवा.
पौिर्णमेला ही एडक्याच्या िंशगाचा कणार् वाजवा.
याचवेळी आपला सण सुरु होतो.

4 हा इस्राएल देशाचा िनयम आहे.
देवाने याकोबाला हीच आज्ञा केली.

5 जेव्हा देवाने त्याला िमसरमधून दरू नेले
तेव्हा त्याने योसेफाबरोबर हा करार केला.
िमसरमध्येच आम्ही आम्हाला न समजणारी भाषा ऐकली.
6 देव म्हणतो, “मी तुमच्या खांद्यावरचे ओझे उचलले.
तुमच्या खांद्यावरची कामगाराची टोपली तुम्हाला टाकायला लावली.

7 तुम्ही लोक संकटात होता.
तुम्ही मदतीसाठी हाका मारल्या आिण मी तुमची मुक्तता केली.
मी वादळी ढगात लपलो होतो आिण मी तुम्हाला उत्तर िदले.
मी मरीबाच्या पाण्याजवळ तुमची परीक्षा घेतली.”

8 “लोकहो! माझे ऐका, मी तुम्हाला माझा करार देईन
इस्राएल कृपा करुन माझे ऐक.

9 परदेशी लोक ज्या चुकीच्या देवाची पूजा करतात
त्यापकैी कुठल्याही देवाची पूजा करु नकोस.

10 मी, परमेश्वरच तुमचा देव आहे
मी तुम्हाला िमसरच्या प्रदेशातून बाहेर आणले.
इस्राएल, तुझे तोंड उघड मग मी तुला खायला घालीन.”
11 “परतंु माझ्या लोकांनी माझे ऐकले नाही.
इस्राएलने माझी आज्ञा पाळली नाही.

12 म्हणून मी त्यांना जे करायची इच्छा होती ते करु िदले.
इस्राएलने सुध्दा त्याला हवे ते केले.

13 जर माझ्या लोकांनी माझे ऐकले,
जर इस्राएल माझ्या इच्छे प्रमाणे रािहला,

14 तर मी त्यांच्या शत्रूंचा पराभव करीन.
जे लोक इस्राएलवर संकटे आणतात त्यांना मी िशक्षा करीन.

15 परमेश्वराचे शत्रू भीतीने थरथर कापतील.
त्यांना कायमची िशक्षा होईल.

16 देव त्याच्या माणसांना सगळ्यात चांगला गहू देईल.
देव त्याच्या माणसांना त्यांचे समाधान होईपयर्ंत मध देईल.”

आसाफाचे स्तोत्र
देव देवांच्या सभेत उभा राहातो.
तो देवांच्या सभेत न्यायाधीश आहे.

2 देव म्हणतो, “तू िकती काळपयर्ंत लोकांना िवपरीत न्याय
देणार आहेस?
दषु्टांना तू आणखी िकती काळ िशक्षा न करताच सोडून देणार

आहेस?”
3 “गरीबांना आिण अनाथांना संरक्षण दे.
त्या गरीब लोकांच्या हक्कांचे रक्षण कर.

4 त्या गरीब, असहाय्य लोकांना मदत कर.
त्यांचे दषु्टांपासून रक्षण कर.”
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5 “काय घडते आहे ते त्यांना कळत नाही.
त्यांना काही समजत नाही.
ते काय करीत आहेत ते त्यांना कळत नाही.
त्यांचे जग त्यांच्या भोवती कोसळत आहे.”

6 मी (देव) म्हणतो, “तुम्ही देव आहात
तुम्ही सवर्शिक्तमान देवाची मुले आहात.”

7 परतंु तुम्ही मरणार आहात इतर लोक मरतात त्याप्रमाणे तुम्ही
मराल,
इतर पुढारी मरतात त्याप्रमाणे तुम्ही मराल.

8 देवा, ऊठ! तू न्यायाधीश हो.
देवा, तू सवर् देशांचा पुढारी हो.

आसाफाचे स्तोत्र
देवा, गप्प राहू नकोस.
तुझे कान बदं करु नकोस.
देवा, कृपा करुन काही तरी बोल.

2 देवा, तुझे शत्रू तुझ्यािवरुध्द योजना आखत आहेत.
ते लवकरच हल्ला करतील.

3 ते तुझ्या लोकांिवरुध्द गुप्त योजना आखत आहेत.
ते तू ज्या माणसांवर प्रेम करतोस त्या माणसांिवरुध्दच्या योजनाची

चचार् करत आहेत.
4 ते शत्रू म्हणत आहेत, “या त्यांचा पूणर्िनपात करु.
यानतंर कोणालाही ‘इस्राएल’ या शब्दाची आठवण सुध्दा येणार

नाही.”
5 देवा, ते सगळे लोक तुझ्यािवरुध्द आिण
तू आमच्याशी केलेल्या करारा िवरुध्द लढण्यासाठी एकत्र आले.

6 ते शत्रू आमच्याशी लढण्यासाठी एकत्र आले,
अदोम आिण इश्माएलीचे लोक, मवाब आिण हागारचे वंशज गाबाल,
अम्मोन अमालेकचे लोक, पलेशेथ आिण सोरचे लोक.
ते सगळे लोक आमच्याशी लढायला एकत्र आले.
8 अश्शूरही त्यांना िमळाले.
त्यांनी लोटाच्या वंशजांना खूप बलशाली बनवले.

9 देवा, तू जसा िमद्यानचा, सीसरा व याबीन यांचा
िकशोन नदीजवळ पराभव केलास तसाच तू शत्रूचा पराभव कर.

10 तू त्यांचा एन-दोर येथे पराभव केलास
आिण त्यांची प्रेते जिमनीवर कुजली आिण त्यांचे खत बनले.

11 देवा, शत्रूच्या प्रमुखाचा पराभव कर.
तू ओरबे व जेब यांचे जे केलेस तेच त्यांचेही कर जेबह व सलमुन्ना

यांचे जे केलेस तसेच त्यांचे ही कर.
12 देवा, ते लोक आम्हाला जबरदस्तीने तुझ्या वस्तीवरुन जायला

सांगत होते
म्हणजे त्यांना ितचा ताबा घेता येईल.

13 देवा, तू त्यांना गवतासारखे वाऱ्यावर उडवून लाव वाऱ्याने
वाळलेल ंगवत इतरत्र पसरत ंतस तू त्यांना पसरवून दे.

14 अग्नी जसा जगंलाचा व डोंगराचा नाश करतो
तसा तू शत्रूचा नाश कर.

15 देवा, वादळात धूळ जशी उडून जाते, तसे तू त्या लोकांचा पाठलाग
करुन त्यांना उडवून लाव.
त्यांना गदगदा हलव आिण तुफानात उडवून दे.

16 देवा, आपण खरोखरच अशक्त आहोत हे त्यांना कळून येऊ दे.
नतंर त्यांना तुझ्या नावाचा धावा करायची इच्छा होईल.

17 देवा, त्या लोकांना खूप घाबरवून सोड आिण त्यांना कायमचे
लिज्जत कर.
त्यांना काळीमा फास आिण त्यांचा नाश कर.

18 नतंर त्यांना तू देव आहेस हे कळेल.
तुझे नाव यहोवा आहे हे त्यांना कळेल.
तू सवर्शिक्तमान देवच सवर् जगाचा देव आहेस
हे ही त्यांना कळेल.

प्रमुख गायकासाठी िगत्तीथच्या चालीवर बसवलेले कोरहाच्या मुलांचे
स्तुितगीत.

सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, तुझे मिंदर खरोखरच संुदर आहे.
2 परमेश्वरा, मला वाट पहाण्याचा मनस्वी कंटाळा आला

आहे.
मला तुझ्या मिंदरात यायचे आहे.
माझ्यातला कण कण िजवंत देवाजवळ जायला उत्सुक आहे.
3 सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, माझ्या राजा, माझ्या देवा, िचमण्यांना
आिण पाकोळ्यांना देखील घर ेअसतात.
ते पक्षी तुझ्या िंसहासनाजवळ त्यांचे घरटे बांधतात
आिण ितथे त्यांना िपल्ले होतात.

4 तुझ्या मिंदरात राहाणार ेलोक खूप सुखी असतात.
ते नेहमी तुझी स्तुती करतात.

5 जे लोक तुला त्यांच्या शक्तीचा स्त्रोत मानतात ते खूप सुखी
असतात,
ते तुला त्यांचे नेतृत्व करु देतात.

6 ते बाका दरीतून जातात तेव्हा देव ितला
झऱ्याचे िशिशरातल्या पावसाने िनमार्ण
केलेल्या जलाशयांचे स्वरुप देतो.

7 लोक देवाला भेटण्यासाठी िसयोनाला जाताना
एका शहरातून दसुऱ्या शहरात जातात.

8 सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक
याकोबाच्या देवा, माझे ऐक.

9 देवा, आमच्या रक्षणकत्यार्चे रक्षण कर.
तू िनवडलेल्या राजाला दया दाखव.

10 तुझ्या मिंदरातला एक िदवस इतर िठकाणच्या हजार िदवसांपेक्षा
चांगला आहे.
माझ्या देवाच्या प्रवेशद्वारापाशी उभे राहाणे हे वाईट माणसाच्या घरात

राहाण्यापेक्षा चांगले आहे.
11 परमेश्वर आमचा रक्षणकतार् आिण आमचा गौरवशाली राजा आहे.
देव आम्हाला दयेचा आिण गौरवाचा आशीवार्द देतो
जे लोक परमेश्वराची प्राथर्ना करतात
आिण त्याचे ऐकतात त्यांना परमेश्वर प्रत्येक चांगली गोष्ट देतो.

12 सवर्शिक्तमान परमेश्वरा,
जे लोक तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात ते खरोखरच सुखी असतात.

प्रमुक गायकासाठी कोरहाच्या मुलांचे स्तुितगीत
परमेश्वरा, तुझ्या देशाला दया दाखव.
याकोबाचे लोक परदेशात कैदी आहेत.
कैद्यांना त्यांच्या देशात परत आण.

2 परमेश्वरा, तुझ्या माणसांना क्षमा कर.
त्यांची पापे पुसून टाक.

3 परमेश्वरा, रागावणे सोडून दे.
क्रोिधत होऊ नकोस.

4 देवा, तारणहारा, आमच्यावर रागावणे सोडून दे.
आिण आमचा पुन्हा स्वीकार कर.

5 तू आमच्यावर कायमचा रागावणार आहेस का?
6 कृपा करुन आम्हाला पुन्हा जगू दे.
तुझ्या लोकांना सुखी कर.

7 परमेश्वरा, आम्हाला वाचव आिण
तू आमच्यावर प्रेम करतोस ते दाखव.

8 परमेश्वर देव काय म्हणाला ते मी ऐकले.
तो म्हणाला की त्याच्या लोकांसाठी येथे शांती असेल,
जर ते त्यांच्या मूखर् जीवन पध्दतीकडे परत वळले नाहीत तर त्याच्या

भक्तांना शांती लाभेल.
9 देव लवकरच त्याच्या भक्तांना वाचवील.
आम्ही परत मानाने आमच्या जिमनीवर राहू.

10 देवाचे खर ेप्रेम त्याच्या भक्तांना भेटेल.
चांगुलपणा आिण शांती त्यांचे चंुबन घेऊन त्यांचे स्वागत करील.
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11 पृथ्वीवरचे लोक देवाशी प्रामािणक राहातील
आिण स्वगार्तला तो देव त्यांच्याशी चांगला वागेल.

12 परमेश्वर आपल्याला खूप चांगल्या गोष्टी देईल.
जमीन खूप चांगली िपके देईल.

13 देवाच्या समोर चांगुलपणा जाईल
आिण त्याच्यासाठी मागर् तयार करील.

दावीदाची प्राथर्ना
मी गरीब, असहाय्य माणूस आहे.
परमेश्वरा माझे ऐक आिण माझ्या प्राथर्नेला उत्तर दे.

2 परमेश्वरा मी तुझा भक्त आहे.
कृपा करुन माझे रक्षण कर.
मी तुझा सेवक आहे.
तू माझा देव आहेस.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे म्हणून मला वाचव.
3 माझ्या प्रभु, माझ्यावर दया कर
मी िदवसभर तुझी प्राथर्ना करीत आहे.

4 प्रभु, माझे जीवन तुझ्या हाती िदले आहे.
मला सुखी कर, मी तुझा सेवक आहे.

5 प्रभु, तू चांगला आिण दयाळू आहेस.
तुझी माणसे तुला मदतीसाठी हाका मारतात, तू त्या माणसांवर

खरोखरच प्रेम करतो.
6 परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक.
दयेसाठी माझी प्राथर्ना ऐक.

7 परमेश्वरा, मी तुझी संकट काळात प्राथर्ना करीत आहे.
तू मला उत्तर देशील हे मला माहीत आहे.

8 देवा, इथे तुझ्यासारखा कुणीही नाही.
तू जे केलेस ते कोणीही करु शकणार नाही.

9 प्रभु तूच प्रत्येकाला िनमार्ण केलेत.
ते सवर् येतील आिण तुझी उपासना करतील आिण तुझ्या नावाला

मान देतील अशी मी आशा करतो.
10 देवा, तू महान आहेस.
तू अद्भतु गोष्टी करतोस.
तू आिण फक्त तूच देव आहेस.

11 परमेश्वरा, मला तुझे मागर् िशकव.
मी जगेन व तुझी सत्ये पाळीन.
तुझ्या नावाचा जप ही माझ्या आयषु्यातली
सगळ्यात महत्वाची गोष्ट करायला मला मदत कर.

12 देवा, माझ्या प्रभु मी अगदी मनापासून तुझी स्तुती करतो.
मी तुझ्या नावाला सदवै मान देईन.

13 देवा, तुझे माझ्यावर खूप प्रेम आहे
तू माझे मृत्यूलोकापासून रक्षण करतोस.

14 गिर्वष्ठ लोक माझ्यावर हल्ला करतात.
देवा, वाईट लोकांचा समूह मला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे
आिण ते लोक तुला मान देत नाहीत.

15 प्रभु, तू दयाळू आिण कृपाळू देव आहेस.
तू सहनशील िनष्ठावान आिण प्रेमपूणर् आहेस.

16 देवा, तू माझे ऐकतोस हे मला दाखव.
तू माझ्यावर दया कर.
मी तुझा दास आहे.
मला शक्ती दे.
मी तुझा सेवक आहे मला वाचव.

17 देवा, तू मला वाचवणार आहेस याची प्रचीती मला दाखव.
माझ्या शत्रूंना ती खूण िदसेल आिण ते िनराश होतील.
तू माझी प्राथर्ना ऐकलीस आिण तू मला मदत करणार आहेस हे

यावरुन िदसून येईल.
कोरहाच्या मुलाचे स्तुितगीत

देवाने आपले मिंदर यरुशलेमच्या पिवत्र डोंगरावर बांधले.
2 परमेश्वराला िसयोनचे द्वार इस्राएलमधल्या इतर

िठकाणापेक्षा अिधक आवडते.
3 हे देवाच्या नगरी लोक तुझ्याबद्दल आश्चयर्जनक गोष्टी सांगतात.
4 देव त्याच्या सवर् माणसांची यादी ठेवतो त्यापकैी काही िमसर आिण

बाबेल मध्ये राहातात.
त्यापकैी काहींचा जन्म पलेशेथ, सोर आिण कूश येथे झाला.

5 िसयोनात जन्मलेल्या प्रत्येकाला देव ओळखतो.
सवर्शिक्तमान देवाने ते नगर बांधले.

6 देव त्याच्या सवर् लोकांिवषयीची यादी ठेवतो.
प्रत्येकाचा जन्म कुठे झाला ते त्याला माहीत आहे.

7 देवाचे लोक यरुशलेमला खास सण साजरा करण्यासाठी जातात.
ते खूप आनदंी आहेत.
ते गाणी गातात, नाच करतात.
ते म्हणतात, “सगळ्या चांगल्या गोष्टी यरुशलेम मधून येतात.”
कोरहाच्या मुलाचे स्तुतीगीत प्रमुख गायकासाठी हेमान एज्राही याचे

दःुखद आजारािवषयीचे मास्कील
परमेश्वरा, देवा, तू माझा तारणारा आहेस.
मी रात्रंिदवस तुझी प्राथर्ना करीत आहे.

2 कृपा करुन माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे.
दयेखातर माझी प्राथर्ना ऐक.

3 माझ्या आत्म्याला हे द:ुख पुरसेे आहे.
मी आता लवकरच मरणार आहे.

4 लोक मला आताच मृत आहे असे समजून वागवतात.
मी जगायला अगदी शिक्तहीन आहे असे समजून वागवतात.

5 मला तू मृत माणसात शोध.
मी थडग्यात असलेल्या प्रेतासारखा आहे.
ज्याला तू िवसरलास असा एक मृतात्मा, तुझ्यापासून
आिण तुझ्या िनगराणीपासून दरू गेलेला असा एक.

6 तू मला जिमनीतल्या त्या खड्यांत टाकलेस.
होय, तूच मला त्या अधंाऱ्या जागेत ठेवलेस.

7 देवा, तू माझ्यावर रागावला होतास
आिण तू मला िशक्षा केलीस.

8 माझे िमत्र मला सोडून गेले.
ज्याला कोणीही स्पशर् करु इच्छीत नाही.
अशा माणसाप्रमाणे ते मला टाळतात.
मी घरात बदं झालो आहे आिण मी बाहेर पडू शकत नाही.

9 अित दःुखाने रडल्यामुळे माझे डोळे दखुत आहेत.
परमेश्वरा, मी सतत तुझी प्राथर्ना करीत आहे.
माझे बाहू उभारुन मी तुझी प्राथर्ना करत आहे.
10 परमेश्वरा, तू मृतांसाठी चमत्कार करतोस का?
भुते उठून तुझी स्तुती करतात का? नाही.

11 थडग्यातले मृत लोक तुझ्या प्रेमाबद्दल बोलू शकत नाहीत.
मृत्यलुोकांतील मृतलोक तुझ्या इमानीपणािवषयी बोलू शकत नाहीत.

12 अधंारात पडलेले मृतलोक तुझी अद्भतु कृत्ये पाहू शकत नाहीत.
िवस्मृतीच्या जगातले मृतलोक तुझ्या चांगुलपणािवषयी बोलू शकत

नाहीत.
13 परमेश्वरा, मी तुला मदत करण्यािवषयी िवचारत आहे.
प्रत्येक िदवशी पहाटे मी तुझी प्राथर्ना करतो.

14 परमेश्वरा, तू माझा त्याग का केलास?
तू माझे ऐकायला नकार का देतोस?

15 मी तरुणपणापासूनच अशक्त आिण आजारी आहे.
मी तुझा राग सोसला आहे आिण मी असहाय्य आहे.

16 परमेश्वरा, तू माझ्यावर रागावला होतास
आिण िशक्षा मला मारुन टाकीत आहे.

17 द:ुख आिण वेदना सदवै माझ्याबरोबर असतात.
मी माझ्या द:ुखात आिण वेदनात बुडून मरत आहे असे मला वाटते.

18 आिण परमेश्वरा, तूच माझ्या आप्तेष्टांना आिण इष्ट िमत्रांना मला
सोडून जाण्यास भाग पाडलेस.
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केवळ भयाण अधंकार माझी सोबत करत माझ्याजवळ रािहला.
एथान एज्राहीचे मास्कील

मी सदवै परमेश्वराच्या प्रेमाचे गाणे गाईन
मी सदवै त्याच्या इमानदारीचे गाणे गाईन.

2 परमेश्वरा, तुझे प्रेम सावर्कािलक आहे यावर माझा िवश्वास
आहे.
तुझी इमानदारी आकाशा इतकी अथांग आहे.

3 देव म्हणाला, “मी िनवडलेल्या राजाशी करार केला.
मी दावीदला, माझ्या सेवकाला वचन िदले.

4 दावीद, मी तुझा वंश चालू राहील असे करीन.
तुझे राज्य सदवै राहील असे मी करीन.”

5 परमेश्वरा, तू अद्भतु गोष्टी करतोस याबद्दल स्वगर् तुझी स्तुती करतात.
लोक तुझ्यावर अवलबंून राहू शकतात.
पिवत्र लोकांची सभा याबद्दलचे गाणे गाते.

6 स्वगार्तला कोणीही परमेश्वरा समान नाही.
“देवा” पकैी कुणाचीही परमेश्वराशी तुलना होऊ शकत नाही.

7 देव पिवत्र लोकांना भेटतो.
ते देवदतू त्याच्या सभोवती असतात.
ते देवाला घाबरतात आिण त्याला मान देतात.
ते भयग्रस्त होऊन त्याच्या भोवती उभे राहातात.

8 सवर्शािक्तमान परमेश्वरा, देवा, तुझ्यासारखा कुणीही इथे नाही.
आम्ही तुझ्यावर संपूणर् िवश्वास टाकू शकतो.

9 तू गवार्ने समुद्रावर राज्य करतोस
तू त्याच्या क्रोिधत लाटांना शांत करु शकतोस.

10 देवा, तू राहाबचा पराभव केलास
तू तुझ्या बलवान बाहूनंी तुझ्या शत्रूंना इतस्तत पांगवलेस.

11 देवा, स्वगार्तल्या आिण पृथ्वीवरच्या सवर्गोष्टी तुझ्या आहेत, तूच
जग
आिण त्यातल्या सवर्गोष्टी िनमार्ण केल्यास.

12 उत्तरकेडच्या आिण दिक्षणेकडच्या सवर् गोष्टी तूच िनमार्ण केल्यास
ताबोर पवर्त
आिण हामोर्न पवर्त तुझ्या नावाचा जयजयकार करतात.

13 देवा, तुझ्याजवळ शक्ती आहे.
तुझीशक्ती महान आहे.
िवजय तुझाच आहे.

14 तुझे राज्य सत्य आिण न्याय यावर वसलेले आहे.
प्रेम आिण सत्य तुझ्या िंसहासनासमोर सेवक आहेत.

15 देवा, तुझे इमानी भक्त खरोखरच सुखी आहेत.
ते तुझ्या दयेच्या प्रकाशात जगतात.

16 तुझे नाव त्यांना नेहमी आनदं देते.
ते तुझ्या चांगुलपणाची स्तुती करतात.

17 तू त्यांची अद्भतु शक्ती आहेस.
त्यांची शक्ती तुझ्यापासूनच येते.

18 परमेश्वरा, तू आमचा रक्षणकतार् आहेस.
इस्राएलचा पिवत्र देव आमचा राजा आहे.

19 तू तुझ्या भक्तांशी दृष्टांतात बोललास आिण म्हणालास,
“मी गदीर्तला एक माणूस िनवडला आिण त्या माणसाला महत्व िदले.
मी त्या तरुण सिैनकाला बलवान केले.

20 माझा सेवक दावीद मला सापडला
आिण मी त्याला माझ्या खास तेलाने अिभषेक केला.

21 मी दावीदाला माझ्या उजव्या हाताने आधार िदला
आिण माझ्या शक्तीने मी त्याला बलवान केले.

22 त्या िनवडलेल्या राजाचा शत्रू पराभव करु शकला नाही.
दषु्टलोक त्याचा पराभव करु शकले नाहीत.

23 मी त्याच्या शत्रूंना संपवले, जे लोक माझ्या िनवडलेल्या
राजाचा ितरस्कार करीत होते त्यांचा मी पराभव केला.

24 माझ्या िनवडलेल्या राजावर मी नेहमी प्रेम करीन आिण त्याला
मदत करीन.
मी त्याला नेहमी सामथ्यर्वान बनवेन.

25 मी माझ्या िनवडलेल्या राजाला समुद्राच्या हाती सोपवले,
तो नद्यांना काबूत ठेवेल.

26 तो मला म्हणेल, ‘तुम्ही माझे वडील आहात
तू माझा देव आहेस माझा खडक माझा तारणारा आहेस.’

27 आिण मी त्याला माझा पिहला मुलगा बनवेन.
तो पृथ्वीवरचा महान राजा असेल.

28 माझे प्रेम त्या राजाचे सदवै रक्षण करले
त्याच्या बरोबरचा माझा करार कधीही संपणार नाही.

29 त्याचा वंश सदवै चालू राहील.
स्वगर् असेपयर्ंत त्याचे राज्य असेल.

30 जर त्याचे वंशज माझा कायदा पाळायचे थांबवतील आिण
माझ्या आज्ञा पाळणे बदं करतील तर मी त्यांना िशक्षा करने.

31 जर त्या िनवडलेल्या राजाच्या
वंशजांनी माझे िनयम मोडले.

32 आिण माझ्या आज्ञांकडे दलुर्क्ष केले
तर मी त्यांना जबरदस्त िशक्षा करने.

33 परतंु त्या लोकांवरचे माझे प्रेम मी कधीच बाजूला करणार नाही.
मी त्यांच्याशी नेहमी िनष्ठावान राहीन.

34 मी दावीदाशी झालेला माझा करार मोडणार नाही.
मी आमचा करार बदलणार नाही.

35 माझ्या पिवत्रतेतून मी त्याला वचन िदले आहे
आिण मी दावीदशी खोटे बोलणार नाही.

36 दावीदाचा वंश सदवै चालू राहील.
त्याचे राज्य सूयर् असे पयर्ंत राहील.

37 ते चंद्राप्रमाणे सदवै राहील.
आकाश या कराराचा पुरावा आहे त्या करारावर तुम्ही िवश्वास ठेवू

शकता.”
38 पण देवा, तू तुझ्या िनवडलेल्या राजावर रागावलास
आिण तू त्याला एकटे सोडून िदलेस.

39 तू तुझा करार पाळला नाहीस.
तू राजाचा मुकुट धुळीत फेकून िदलास.

40 तू राजाच्या नगरातील िंभती पाडल्यास.
तू त्याचे सवर् िकल्ले उध्वस्त केलेस.

41 लोक जाता जाता त्याच्या वस्तू चोरतात.
त्याचे शेजारी त्याला हसतात.

42 तू राजाच्या सवर् शत्रूंना आनदंी केलेस.
तू त्याच्या शत्रूंना यधु्द िंजकू िदलेस.

43 देवा, तू त्यांना स्वःतचे रक्षण करायला मदत केलीस.
तू तुझ्या राजाला यधु्द िंजकायला मदत केली नाहीस.

44 तू त्याला यधु्द िंजकू िदले नाहीस.
तू त्याचे िंसहासन जिमनीवर फेकलेस.

45 तू त्याचे आयषु्य कमी केलेस.
तू त्याला शरम आणलीस.

46 परमेश्वरा, हे िकती काळ चालणार आहे?
तू आमच्याकडे सदवै दलुर्क्ष करणार आहेस का?
तुझा राग अग्नीसारखा सदवै धुमसत राहाणार आहे का?

47 माझे आयषु्य िकती लहान आहे ते लक्षात ठेव
तू आम्हाला छोटे आयषु्य जगण्यासाठी व नतंर मरुन जाण्यासाठी

िनमार्ण केलेस.
48 कोणीही माणूस जगून कधीही मरणार नाही असे होणार नाही.
कोणीही थडगे चुकवू शकणार नाही.

49 देवा, तू पूवीर् दाखवलेले प्रेम कुठे आहे?
तू दावीदाला त्याच्या कुटंुबाशी इमान राखण्याचे वचन िदले होतेस.

50 प्रभु, तुमच्या सेवकाचा लोकांनी कसा अपमान केला होता ते
लक्षात ठेवा.
परमेश्वरा, तुझ्या शत्रूंनी केलेल्या सवर् अपमानांना मला तोंड द्यावे
लागले.
त्या लोकांनी तू िनवडलेल्या राजाचा अपमान केला.

52 परमेश्वराला सदवै दवुा द्या.
आमेन आमेन.
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(स्तोत्रसिंहता 90-106)

देवाचा माणूस मोशे याची प्राथर्ना
प्रभु तू सदवै आमचे घर बनून रािहला आहेस.

2 देवा, पवर्त जन्मण्याआधी आिण
पृथ्वी व जग िनमार्ण होण्याआधी तूच देव होतास देवा,

तू पूवीर् होतास आिण पुढे देखील असशील.
3 तूच लोकांना या जगात आणतोस आिण
तूच त्यांची पुन्हा माती करतोस.

4 तुझ्यासाठी हजारो वषेर्
म्हणजे कालचा िदवस, कालची रात्र.

5 तू आम्हाला झाडून टाकतोस. आमचे आयषु्य स्वप्नासारखे आहे.
सकाळ झाली की आम्ही मेलेलो असतो.
आम्ही गवतासारखे आहोत.

6 गवत सकाळी उगवते आिण
संध्याकाळी ते वाळते व मरणाला टेकते.

7 देवा, तू रागावतोस तेव्हा आमचा नाश होतो.
आम्हाला तुझ्या रागाची भीती वाटते.

8 तुला आमच्या सवर् पापांची मािहती आहे.
देवा, तू आमचे प्रत्येक गुप्त पाप पाहतोस.

9 तुझा राग आमचे आयषु्य संपवू शकतो एखाद्या कुजबुजी सारखे
आमचे आयषु्य िवरुन जाऊ शकते.

10 आम्ही कदािचत् 70 वषेर् जगू आिण
जरा सशक्त असलो तर 80 वषेर्.
आमचे आयषु्य कठोर पिरश्रम आिण द:ुख यांनी भरलेले आहे
आिण नतंर आमचे आयषु्य अविचत् संपते आिण आम्ही उडून जातो.

11 देवा, तुझ्या रागाच्या संपूणर् शक्तीची कुणालाच जाणीव नाही.
परतंु देवा, आमची भीती आिण तुझ्याबद्दलचा आदर तुझ्या

रागाइतकाच महान आहे.
12 आमचे आयषु्य खरोखरच िकती छोटे आहे
ते आम्हाला िशकव म्हणजे आम्ही खरखेरु ेशहाणे बनू शकू.

13 परमेश्वरा, नेहमी आमच्याकडे परत
ये तुझ्या सेवकाशी दयेने वाग.

14 तुझ्या प्रेमाने आम्हांला रोज सकाळी न्हाऊ घाल.
आम्हाला सुखी होऊ दे आिण समाधानाने आयषु्य जगू दे.

15 तू आम्हाला आयषु्यात खूप संकटे आिण िखन्नता िदलीस.
आता आम्हांला सुखी कर.

16 तू तुझ्या सेवकांसाठी कोणत्या अद्भतु गोष्टी करु
शकतोस ते त्यांना बघू दे.

17 देवा, प्रभु, आमच्यावर दया कर.
आम्ही जे जे करतो त्यात आम्हाला यश दे.

तुम्ही लपण्यासाठी परात्पर देवाकडे जाऊ शकता.
तुम्ही संरक्षणासाठी सवर्शिक्तमान देवाकडे जाऊ शकता.

2 मी परमेश्वराला म्हणतो, “तू माझी सुरिक्षत जागा आहेस,
माझा िकल्ला,
माझा देव आहेस मी तुझ्यावर िवश्वास ठेवतो.”

3 देव तुम्हाला अविचत् येणाऱ्या संकटांपासून
आिण भयानक रोगांपासून वाचवेल.

4 तुम्ही रक्षणासाठी देवाकडे जाऊ शकता.
पक्षी जसा आपले पखं पसरुन िपल्लांचे रक्षण करतो तसा
तो तुमचे रक्षण करील देव तुमचे रक्षण करणारी ढाल आिण िंभत

असेल.
5 रात्री तुम्हाला घाबरण्यासारखे काहीही नसेल
आिण तुम्हाला िदवसाही शत्रूंच्या बाणांची भीती वाटणार नाही.

6 अधंारात येणाऱ्या रोगाची िंकवा दपुारी येणाऱ्या भयानक

आजाराची तुम्हाला भीतीवाटणार नाही.
7 तुम्ही 1,000 शत्रूंचा पराभव कराल,
तुमचा उजवा हात 10,000 शत्रू सिैनकांचा पराभव करले.
तुमचे शत्रू तुम्हाला स्पशर्सुध्दा करु शकणार नाहीत.

8 तुम्ही नुसती नजर टाकलीत तरी
त्या दषु्टांना िशक्षा झालेली तुम्हाला िदसेल.

9 का? कारण तुम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवता.
परात्पर देवाला तुम्ही तुमची सुरिक्षत जागा बनवले आहे.

10 तुमचे काहीही वाईट होणार नाही.
तुमच्या घरात रोगराई असणार नाही.

11 देव तुमच्यासाठी त्याच्या दतूांना आज्ञा देईल
आिण तुम्ही िजथे िजथे जाल ितथे ते तुमचे रक्षण करतील.

12 तुम्हाला दगडाची ठेच लागू नये म्हणून
ते त्यांच्या हातांनी तुम्हाला धरतील.

13 तुमच्याजवळ िंसहावरुन आिण
िवषारी सापांवरुन चालण्याची शक्ती असेल.

14 परमेश्वर म्हणतो, “जर एखादा माणूस माझ्यावर िवश्वास ठेवेल, तर
मी त्याचे तारण करीन.
जे माझे अनुयायी माझी उपासना करतात त्यांचे मी रक्षण करतो.

15 माझे भक्त मला मदतीसाठी हाक मारतात आिण मी त्यांना ओ देतो.
ते संकटात असतील तेव्हा मी त्यांच्याजवळ असेन.
मी त्यांची सुटका करीन आिण त्यांना मान देईन.

16 मी माझ्या भक्तांना खूप आयषु्य देईन.
आिण त्यांना वाचवीन.”

शब्बाथचे स्तुितगीत.
परमेश्वराची स्तुती करणे चांगले असते.
परात्पर देवा, तुझ्या नावाचे उपकारस्मरण करणे चांगले

असते.
2 तुझ्या प्रेमा बद्दल सकाळी गाणे आिण
रात्री तुझ्या इमानीपणाबद्दल जयजयकार करणे चांगले असते.

3 देवा, तुझ्यासाठी दहा तारांच्या वीणेवर
आिण सतारीवर संगीत वाजवणे चांगले असते.

4 परमेश्वरा, तू ज्या गोष्टी केल्यास त्यामुळे तू आम्हाला खरोखरच
सुखी केले आहेस,
आम्ही त्याबद्दल आनदंाने गातो.

5 परमेश्वरा, तू फारच महान गोष्टी केल्यास
तुझे िवचार समजून घेणे आम्हाला फार जड जाते.

6 तुझ्याशी तुलना करता माणसे म्हणजे मूखर् जनावर ेआहेत.
ज्याला काहीही कळू शकत नाही अशा मूखार्सारखे आम्ही आहोत.

7 वाईट लोक तणाप्रमाणे जगतात आिण मरतात.
ते ज्या कवडीमोलाच्या गोष्टी करतात,
त्या गोष्टींचा कायमचा नाश होतो.

8 परतंु परमेश्वरा, तुला सदवै मान िमळेल.
9 परमेश्वरा, तुझ्या सगळ्या शत्रूंचा नाश होईल.
वाईट गोष्टी करणाऱ्या सवर् लोकांचा नाश होईल.

10 पण तू मला बलवान बनवशील.
मी ताकदवान िंशग असलेल्या मेंढ्यासारखा असेन.
पण तू माझी माझ्या खास कामासाठी िनवड केलीस.
तू तुझे ताजेतवाने करणार ेतेल माझ्यावर ओतलेस.

11 मी माझे शत्रू माझ्याभोवती बघतो.
ते भल्या मोठ्या बलैाप्रमाणे माझ्यावर चालकरुन येण्याच्या तयारीत
आहेत.
ते माझ्याबद्दल काय बोलतात ते मी ऐकतो.

12 परतंु चांगला माणूस वाढणाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमाणे असतो.
चांगला माणूस लबानोनमधल्या मोठ्या देवदार वृक्षासारखा असतो.
चांगली माणसे परमेश्वराच्या मिंदरात लावलेल्या मजबूत वृक्षासारखी
असतात.
आमच्या देवाच्या मिंदरातील अगंणात ती झपाट्याने वाढतील.

14 ते जुने झाल्यावरही फळे देत राहातील.
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ते सशक्त िहरव्या झाडासारखे असतील.
15 परमेश्वर चांगला आहे हे प्रत्येकाला दाखवण्यासाठी ती (चांगली

माणसे) तेथे आहेत
तो माझा खडक असून तो काहीही चुकीचे करत नाही.

परमेश्वर राजा आहे.
त्याने ऐश्वयर् आिण सामथ्यर् वस्त्राप्रमाणे पांघरले आहे.
तो सज्ज आहे त्यामुळे सवर् जग सुरिक्षत आहे.

ते कंिपत होणार नाही.
2 देवा, तुझे राज्य कायमचे अिस्तत्वात रािहले आहे.
देवा, तू सदवै जीवंत आहेस.

3 परमेश्वरा, नद्यांचा आवाज प्रचंड मोठा आहे.
आदळणाऱ्या लाटांचा आवाज खूप मोठा आहे.

4 समुद्राच्या आदळणाऱ्या लाटा फार ताकदवान आहेत आिण
त्यांचा आवाज खूप मोठा आहे.
परतंु वरचा परमेश्वर अिधक ताकदवान आहे.

5 परमेश्वरा, तुझे िनयम सदवै राहातील.
तुझे पिवत्र मिंदर खूप काळ उभे राहील.

परमेश्वरा, तू लोकांना शासन करणारा देव आहेस.
असा तू देव आहेस जो येतो आिण लोकांसाठी शासन

आणतो.
2 तू संपूणर् पृथ्वीचा न्यायाधीश आहेस.
गिर्वष्ठ दषु्ट माणसांना योग्य अशी िशक्षा दे.

3 परमेश्वरा, दषु्ट लोक िकती काळ मजा करीत राहाणार आहेत?
परमेश्वरा िकती काळ?

4 आणखी िकती काळ हे गुन्हेगार त्यांनी केलेल्या
गुन्ह्यांबद्दल गौरवोद्गार काढणार आहेत?

5 परमेश्वरा, ते तुझ्या माणसांना त्रास देतात.
त्यांनी तुझ्या माणसांना यातना भोगायला लावल्या.

6 ते दषु्ट लोक िवधवांना आिण आपल्या देशात आलेल्या परकीयांना
ठार मारतात.
ते अनाथ मुलांचा खून करतात.

7 आिण ते म्हणतात की या वाईट गोष्टी करताना परमेश्वर त्यांना बघत
नाही.
ते म्हणतात की जे काही घडते आहे ते इस्राएलाच्या देवाला माहीत

नाही.
8 तुम्ही दषु्ट लोक, मूखर् आहात.
तुम्ही तुमचा धडा कधी िशकणार?
तुम्ही वाईट लोक िकती मूखर् आहात!
तुम्ही समजण्याचा प्रयत्न केलाच पािहजे.

9 देवानेच आपले कान केलेत
तेव्हा त्यालाही कान असलेच पािहजेत
आिण जे काही घडते ते तो ऐकू शकतो.
देवानेच आपले डोळे केलेत.
तेव्हा त्यालाही डोळे असलेच पािहजेत
आिण जे काही घडते ते तो पाहू शकतो.

10 देव त्या लोकांना िशस्त लावेल.
देव लोकांना काय करायचे ते िशकवेल.

11 लोक काय िवचार करतात ते देवाला माहीत असते.
लोक म्हणजे वाऱ्याचा झोत आहे हे देवाला माहीत आहे.

12 परमेश्वर ज्या माणसाला िशस्त लावेल तो सुखी होईल.
देव त्या माणसाला जगण्याचा योग्यमागर् िशकवेल.

13 देवा, तू त्या माणसाला संकटात शांत राहाण्यास िशकवशील.
तू त्या माणसाला वाईट लोक थडग्यात जाईपयर्ंत शांत राहाण्यास

मदत करशील.
14 परमेश्वर त्याच्या माणसांना सोडून जाणार नाही.
तो त्याच्या माणसांना मदत केल्यािशवाय सोडून जाणार नाही.

15 न्याय प्रस्थािपत होईल आिण तो न्यायीपणा आणेल आिण
नतंर प्रामािणक आिण चांगले लोक तेथे येतील.

16 वाईट लोकांशी लढायला मला कोणीही मदत केली नाही.

वाईट कृत्य करणाऱ्या लोकांशी लढण्यासाठी माझ्या बरोबरीने
कोणीही उभे रािहले नाही.

17 आिण जर परमेश्वराने मला मदत केली
नसतीतर मी मेलो असतो.

18 मी पडायला आलेलो आहे हे मला माहीत आहे,
पण परमेश्वराने त्याच्या भक्तांना आधार िदला.

19 मी खूप िंचताग्रस्त आिण उदास होतो.
परतंु परमेश्वरा, तू माझे सांत्वन केलेस.

20 देवा, तू दषु्ट न्यायाधीशांना मदत करीत नाहीस.
ते वाईट न्यायाधीश कायद्याचा दरुुपयोग करुन लोकांचे आयषु्य

कठीण करतात.
21 ते न्यायाधीश चांगल्या माणसांवर हल्ला करतात.
ते िनरपराधी लोक अपराधी आहेत असे म्हणतात आिण त्यांना ठार

मारतात.
22 परतंु परमेश्वर माझी उंच पवर्तावरची सुरिक्षत जागा आहे.
देव माझा खडक माझी सुरिक्षत जागा आहे.

23 देव त्या दषु्ट न्यायाधीशांना त्यांनी केलेल्या वाईटकृत्याबद्दल िशक्षा
करले.
त्यांनी पाप केले म्हणून देव त्यांचा नाश करले.
परमेश्वर आपला देव त्या दषु्ट न्यायाधीशांचा सवर्नाश करले.

चला, परमेश्वराची स्तुती करु या.
जो खडक आपल्याला वाचवतो त्याचे गुणगान करु या.

2 परमेश्वराला धन्यावाद देणारी गाणे गाऊ या.
त्याला आनदंी स्तुती गीते गाऊ या.

3 का? कारण परमेश्वर मोठा देव आहे,
इतर “देवांवर” राज्य करणारा तो महान राजा आहे.

4 सगळ्यांत खोल दऱ्या आिण
सवार्ंत उंच पवर्त परमेश्वराचे आहेत.

5 महासागरही त्याचाच आहे-त्यानेच तो िनिर्मणर् केला.
देवाने स्वःतच्या हाताने वाळवंट िनमार्ण केले.

6 चला, आपण त्याची वाकून उपासना करु या.
ज्या देवाने आपल्याला िनमार्ण केले त्याची स्तुती करु या.

7 तो आपला देव आहे आिण आपण त्याची माणसे.
आपण जर त्याचा आवाज ऐकला तर आपण त्याची मेंढर ेहोऊ.

8 देव म्हणतो, “तू मिरबात आिण मस्साच्या वाळवंटात
जसा हटवादी होतास तसा होऊ नकोस.

9 तुझ्या पूवर्जांनी माझी परीक्षा पािहली,
त्यांनी माझी पारख केली आिण मी काय करु शकतो ते त्यांना

िदसले.
10 मी त्या लोकांच्या बाबतीत चाळीस वषेर् सहनशील रािहलो
आिण ते प्रमािणक नव्हते हे मला माहीत आहे.
त्या लोकांनी माझी िशकवण आचरणात आणायचे नाकारले.

11 म्हणून मी रागावलो आिण शपथ घेतली की
ते माझ्या िवसाव्याच्या जागेत प्रवेश करणार नाही.”

परमेश्वराने ज्या नवीन गोष्टी केल्या त्यांची स्तुती करण्यासाठी
नवे गाणे गा.
सगळ्या जगाने परमेश्वराच्या स्तुतीचे गाणे गावे.

2 परमेश्वराला गाणे गा.
त्याच्या नावाचा जयजयकार करा.
चांगली बात्तमी सांगा.
तो रोज आपला उध्दार करतो ते सांगा.

3 लोकांना सांगा की देव खरोखरच अद्भतु आहे.
देव सगळीकडे ज्या िवस्मयजनक गोष्टीकरतो त्याबद्दल सांगा.

4 परमेश्वर महान आहे आिण स्तुतीला योग्य आहे.
तो इतर “देवांपेक्षा” भयकंर आहे.

5 इतर देशांतले “देव” केवळ पुतळे आहेत.
पण परमेश्वराने मात्र स्वगर् िनमार्ण केला.

6 त्याच्या समोर संुदर तेजोवलय असते.
देवाच्या पिवत्र मिंदरात शक्ती आिण सौंदयर् असते.

7 कुटंुबानो आिण राष्ट्र ांनो,
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परमेश्वरासाठी स्तुतीपर आिण गौरवपर गीते गा.
8 परमेश्वराच्या नावाचा जयजयकार करा.
तुमची अपर्णे घेऊन मिंदरात जा.

9 परमेश्वराची त्याच्या संुदर मिंदरात उपासना करा.
पृथ्वीवरचा प्रत्येक माणूस परमेश्वराची उपासना करो.
10 सगळ्या राष्ट्र ांना सांगा की परमेश्वर राजा आहे म्हणून जगाचा नाश

होणार नाही.
परमेश्वर लोकांवर न्यायाने राज्य करले.
11 स्वगार्ंनो, सुखी राहा!
पृथ्वीमाते आनदंोत्सव कर.
समुद्र आिण त्यातील प्राण्यांनो आनदंोत्सव करा.

12 शेते आिण त्यात उगवणार ेसवर् सुखी व्हा.
जगंलातल्या वृक्षांनो गा आिण सुखी व्हा.

13 परमेश्वर येत आहे म्हणून आनदंी व्हा.
परमेश्वर जगावर राज्य करायला येत आहे.
तो जगावर न्यायाने आिण सत्याने राज्य करले.

परमेश्वर राज्य करतो आिण पृथ्वी आनिंदत होते.
दरूदरूचे प्रदेश आनिंदत होतात.

2 परमेश्वराच्या भोवती दाट काळे ढग आहेत.
चांगुलपणा आिण न्याय त्याच्या राज्याला मजबुती आणतात.

3 अग्नी परमेश्वराच्या पुढे जातो
आिण शत्रूंचा नाश करतो.

4 त्याची वीज आकाशात चमकते.
लोक ती बघतात आिण घाबरतात.

5 परमेश्वरा समोर पवर्त मेणासारखे िवतळतात.
ते पृथ्वीच्या मालकासमोर िवतळतात.

6 आकाशांनो, त्याच्या चांगुलपणा िवषयी सांगा
प्रत्येक माणसाला देवाचे वभैव बघू द्या.

7 लोक त्यांच्या मूतीर्ची पूजा करतात.
ते त्यांच्या “देवाला” नावजतात.
परतंु त्या लोकांना लाज वाटेल.
त्यांचे “देव” परमेश्वरापुढे झुकतील आिण त्याची प्राथर्ना करतील.

8 िसयोन ऐक आिण आनदंी हो यहुदाच्या शहरांनो, आनदंी व्हा का?
कारण परमेश्वर योग्य िनणर्य घेतो.

9 परात्पर परमेश्वरा, तू खरोखरच पृथ्वीचा राजा आहेस.
तू इतर “देवापेक्षा” खूपच चांगला आहेस.

10 जे लोक परमेश्वरावर प्रेम करतात त्यांना वाईट गोष्टी आवडत
नाहीत म्हणून देव त्याच्या लोकांना वाचवतो.
देव त्याच्या भक्तांना दषु्टांपासून वाचवतो.

11 चांगल्या लोकांवर प्रकाश
आिण सुख चमकते.

12 चांगल्या माणसांनो, परमेश्वरात आनदंी व्हा.
त्याच्या पिवत्र नावाला मान द्या.

स्तुितगान

परमेश्वराने नवीन आिण अद्भतु गोष्टी केल्या
म्हणून त्याच्यासाठी नवीन गाणे गा.
त्याच्या पिवत्र उजव्या बाहूने

त्याच्याकडे िवजय परत आणला.
2 परमेश्वराने राष्ट्र ांना त्याची उध्दाराची शक्ती दाखवली.
परमेश्वराने त्यांना त्याचा चांगुलपणा दाखवला.

3 त्याच्या भक्तांना इस्राएलाच्या लोकांशी असलेला देवाचा
प्रामािणकपणा आठवला.
दरूच्या प्रदेशातील लोकांना देवाची वाचवण्याची शक्ती िदसली.

4 पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसा, परमेश्वराचा जयजयकार कर.
त्वरनेे त्याचे गुणवणर्न करायला सुरुवात कर.

5 वीणे, परमेश्वराची स्तुती करा.
वीणेच्या झकंारांनो, त्याची स्तुती करा.

6 कणेर् आिण िंशग वाजवून आपल्या राजाचे,
परमेश्वराचे गुणवणर्न करा.

7 समुद्र, पृथ्वी आिण त्यावरील सवर् वस्तंूना
जोर जोरात गाऊ द्या.

8 नद्यांनो, टाळ्या वाजवा पवर्तांनो,
सगळ्यांनी बरोबर गाणे गा.

9 परमेश्वरासमोर गा.
कारण तो जगावर राज्य करायला येत आहे.
तो जगावर न्यायाने राज्य करले,
तो लोकांवर चांगुलपणाने राज्य करले.

परमेश्वर राजा आहे
म्हणून राष्ट्र ांना भीतीने थरथरु द्या.
देव करुबांच्यावर राजा म्हणून बसतो

म्हणून जगाला भीतीने थरथरु द्या.
2 िसयोन मधला परमेश्वर महान आहे.
तो सवर् लोकांवरचा महान नेता आहे.

3 सवर् लोकांना तुझ्या नावाचा जयजयकार करु दे.
देवाचे नाव भीतीदायक आहे.
देव पिवत्र आहे.

4 बलवान राजाला न्यायीपणा आवडतो.
देवा, तू चांगुलपणा िनमार्ण केलास तू चांगुलपणा आिण
प्रमािणकपणा याकोबमध्ये (इस्राएलमध्ये) आणलास.

5 परमेश्वर, आपला देव त्याची स्तुती करा आिण
त्याच्या पिवत्र पादासनाजवळ त्याची उपासना करा.

6 मोशे आिण अहरोन हे त्याचे याजक होते
आिण शमुवेल त्याचे नाव घेणाऱ्यांपकैी एक होता.
त्यांनी परमेश्वराची प्राथर्ना केली
आिण त्याने त्यांना उत्तर िदले.

7 देव उंच ढगांतून बोलला.
त्यांनी त्याच्या आज्ञा पाळल्या
आिण देवाने त्यांना िनयम िदले.

8 परमेश्वरा, देवा, तू त्यांच्या प्राथर्नेला उत्तर िदलेस,
तू त्यांना दाखवलेस की तू क्षमाशील देव आहेस
आिण तू वाईट गोष्टी केल्याबद्दल लोकांना िशक्षा करतोस.

9 त्याच्या पिवत्र पवर्तासमोर वाका आिण त्याची प्राथर्ना करा.
परमेश्वर, आपला देव खरोखरच पिवत्र आहे.

धन्यवाद स्तोत्र.
हे पृथ्वी, परमेश्वरासाठी गा.

2 परमेश्वराची सेवा करताना आनदंी राहा.
परमेश्वरासमोर आनदंी गाणी घेऊन या.

3 परमेश्वरच देव आहे हे लक्षात घ्या.
त्यानेच आपल्याला िनमार्ण केले.
आपण त्याची माणसे आहोत.
आपण त्याची मेंढर ेआहोत.

4 त्याच्या शहरात धन्यवादाची गाणी घेऊन या.
त्याच्या मिंदरात स्तुितगीते घेऊन या.
त्याला मान द्या.
त्याच्या नावाचा जयजयकार करा.

5 परमेश्वर चांगला आहे.
त्याचे प्रेम िचरजंीव आहे.
आपण त्याच्यावर कायम िवश्वास टाकू शकतो.

दािवदाचे गीत
मी प्रेम आिण न्याय याबद्दल गाईन,
परमेश्वरा, मी तुला गाण्यातून आळवीन.

2 मी अगदी कसोशीने पिवत्र शुध्द आयषु्य जगेन.
परमेश्वरा, तू माझ्याकडे कधी येशील?

3 मी माझ्यासमोर कुठलीही मूतीर् ठेवणार नाही.
जे लोक असे तुझ्यािवरुध्द जातात त्यांचा मला ितरस्कार वाटतो.
मी तसे करणार नाही.

4 मी प्रामािणक राहीन.
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मी वाईट कृत्ये करणार नाही.
5 जर एखादा माणूस त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल गुप्तपणे वाईट गोष्टी बोलत
असेल तर मी त्या माणसाला थांबवेन.
मी लोकांना गिर्वष्ठ होऊ देणार नाही आिण
ते इतरांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटू देणार नाही.

6 ज्यांच्यावर िवश्वास टाकता येईल अशा माणसांना मी देशभर शोधेन
आिण केवळ त्याच लोकांना मी माझी सेवा करु देईन.
जे लोक शुध्द आयषु्य जगतात तेच माझे सेवक होऊ शकतील.

7 मी खोटे बोलणाऱ्यांना माझ्या घरात थारा देणार नाही.
मी खोटारड्यांना माझ्याजवळ िफरकू देणार नाही.

8 मी या देशात राहाणाऱ्या वाईट लोकांचा नेहमी नाश करने.
दषु्ट लोकांनी परमेश्वराचे शहर सोडून जावे यासाठी मी त्यांच्यावर

जबरदस्ती करने.
द:ुखी माणसाची प्राथर्ना तो अगदी दबुळा असतो आिण त्याला त्याची

कैिफयत परमेश्वरासमोर मांडायची असते तेव्हाचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक आिण
माझ्या मदतीसाठी मारलेल्या हाकेकडे लक्ष दे.

2 परमेश्वरा, मी संकटात असताना माझ्याकडे पाठ िफरवू
नकोस.
माझ्याकडे लक्ष दे.
मी मदतीसाठी ओरडेन तेव्हा मला लगेच ओ दे.

3 माझे आयषु्य धुराप्रमाणे िनघून जात आहे.
हळू हळू िवझत चाललेल्या आगीप्रमाणे माझे आयषु्य आहे.

4 माझी शक्ती िनघून गेली आहे.
मी वाळलेल्या, मरणाला टेकलेल्या गवताप्रमाणे आहे.
मी जेवण करण्याचे सुध्दा िवसरलो.

5 माझ्या दखुामुळे माझे वजन कमी होत आहे.
6 मी वाळवंटात राहणाऱ्या घुबडाप्रमाणे एकाकी आहे.
जुन्या पडझड झालेल्या इमारतीतल्या घुबडाप्रमाणे मी एकाकी आहे.

7 मी झोपू शकत नाही.
मी छपरावर असलेल्या एकाकी पक्ष्याप्रमाणे आहे.

8 माझे शत्रू नेहमी माझा अपमान करतात.
ते माझी चेष्टा करतात आिण मला शाप देतात.

9 माझे अन्न हे माझे सवार्ंत मोठे द:ुख आहे.
माझे अश्रू माझ्या पेयात पडतात.

10 का? कारण परमेश्वरा, तू माझ्यावर रागावला आहेस.
तू मला वर उचललेस पण नतंर मला दरू फेकून िदलेस.

11 िदवस अखेरीला पडणाऱ्या लांब सावल्यांप्रमाणे माझे आयषु्य
आता जवळ जवळ संपत आले आहे.
मी वाळलेल्या आिण मरायला टेकलेल्या गवतासारखा आहे.

12 पण परमेश्वरा, तू सदवै असशील
तुझे नाव सदा सवर्काळ राहील.

13 तू उंच जाशील आिण िसयोन पवर्ताचे सांत्वन करशील.
तू िसयोनला दया दाखवण्याची वेळ आता आली आहे.

14 तुझ्या सेवकांना िसयोनचे दगड आवडतात.
त्यांना त्या शहराची धूळपण आवडते.

15 लोक परमेश्वराच्या नावाची उपासना करतील.
देवा, पृथ्वीवरील सवर् राजे तुला मान देतील.

16 परमेश्वर िसयोन पुन्हा बांधेल लोक
पुन्हा त्याचे गौरव बघतील.

17 देवाने िजवंत ठेवलेल्या लोकांच्या प्राथर्नेला तो उत्तर देईल.
देव त्यांची प्राथर्ना ऐकेल.

18 पुढील िपढीसाठी या गोष्टी िलहून ठेव
आिण पुढे ते लोक परमेश्वराची स्तुती करतील.

19 परमेश्वर त्या वरच्या पिवत्र जागेतून खाली पाहील.
परमेश्वर स्वगार्तून खाली पृथ्वीकडे पाहील.

20 आिण तो कैद्यांची प्राथर्ना ऐकेल.
ज्यांना मृत्यदुडं झाला आहे त्यांना तो सोडवेल.

21 नतंर िसयोनमधले लोक परमेश्वराबद्दल सांगतील.

ते यरुशलेममध्ये त्याच्या नावाची स्तुती करतील.
22 सगळी राष्ट्र े एकत्र येतील राज्ये
परमेश्वराची एकत्र सेवा करतील.

23 मला माझ्या शक्तीने दगा िदला.
माझे आयषु्य कमी झाले.

24 म्हणून मी म्हणालो, “मला तरुणपणी मरु देऊ नकोस.
देवा, तू कायमचाच जगणार आहेस!

25 तू खूप पूवीर् जग िनमार्ण केलेस.
तू तुझ्या हातांनी आकाश िनमार्ण केलेस.

26 जग आिण आकाश संपेल पण तू मात्र सदवै असशील.
ते कापडाप्रमाणे जीणर् होतील आिण
कपड्यांसारखे तू त्यांना बदलशील ते सगळे बदलले जातील.

27 पण देवा, तू मात्र कधीच बदलला जाणार नाहीस.
तू सवर्काळ राहाशील.

28 आज आम्ही तुझे सेवक आहोत.
आमची मुले इथे राहातील
आिण त्यांचे वंशजसुध्दा तुझी उपासना करायला इथे असतील.”

दावीदाचे स्तोत्र
माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर.
माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पिवत्र नावाची

स्तुती करु दे.
2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आिण
तो खरोखरच दयाळू आहे हे िवसरु नकोस.

3 देवा, आम्ही केलेल्या सवर् पापांबद्दल क्षमा कर.
तो आमचे सवर् आजार बर ेकरतो.

4 देव थडग्यापासून आमचे आयषु्य वाचवतो आिण
तो आम्हांला प्रेम आिण सहानुभूती देतो.

5 देव आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो.
तो आम्हाला गरुडासारखे परत तरुण बनवतो.

6 परमेश्वर न्यायी आहे. जे लोक इतरांकडून द:ुखी झाले आहेत
त्यांना देव न्याय देतो, त्यांच्यासाठी देव न्याय आणतो.

7 देवाने मोशेला िनयम िशकवले,
देव ज्या सामथ्यर्शाली गोष्टी करु शकतो त्या त्याने इस्राएलला

दाखवल्या.
8 परमेश्वर सहानुभूितपूणर् आिण दयाळू आहे.
देव सहनशील आिण प्रेमाचा सागर आहे.

9 परमेश्वर नेहमीच टीका करीत नाही.
परमेश्वर आमच्यावर सदवै रागावलेला राहात नाही.

10 आम्ही देवािवरुध्द पाप केले
पण त्याने आम्हाला त्या पापाला साजेशी िशक्षा केली नाही.

11 देवाचे त्याच्या भक्तांबद्दलचे प्रेम
हे स्वगर् पृथ्वीवर िजतक्या उंचीवर आहे िततके आमच्यावर आहे.

12 आिण देवाने आमची पापे
पूवर् आिण पिश्चम एकमेकींपासून िजतक्या अतंरावर आहेत िततक्या

अतंरावर नेऊन ठेवली.
13 वडील मुलांच्या बाबतीत िजतके दयाळू असतात
िततकाच दयाळू परमेश्वर त्याच्या भक्तांच्या बाबतीत असतो.

14 देवाला आमच्याबद्दल सार ेकाही माहीत असते.
आम्ही धुळीपासून िनमार्ण झालो आहोत हे देवाला माहीत आहे.

15 आमचे आयषु्य कमी आहे हे देवाला माहीत आहे.
त्याला माहीत आहे की आम्ही गवताप्रमाणे आहोत.

16 आम्ही एखाद्या छोट्या रानफुलासारखे आहोत हे देवाला माहीत
आहे.
ते फूल लवकर वाढते.
गरम वारा वाहायला लागला की ते मरते आिण थोड्याच वेळात ते

फूल कुठे वाढत होते ते देखील कुणी सांगू शकत नाही.
17 परतंु परमेश्वराने त्याच्या भक्तांवर नेहमीच प्रेम केले
आिण तो सदवै त्याच्या भक्तांवर प्रेम करीत राहाणार आहे.
देव त्यांच्या मुलांशी आिण
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मुलांच्या मुलांशीदेखील चांगला वागणार आहे.
18 जे लोक देवाचा करार पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो.
जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो.

19 देवाचे िंसहासन स्वगार्त आहे
आिण तो सवार्ंवर राज्य करतो.

20 देवदतूांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
देवदतूांनो, तुम्ही देवाची आज्ञा पाळणार ेसामथ्यर्वान सिैनक आहात.
तुम्ही देवाचे ऐकता आिण त्याची आज्ञा पाळता.

21 परमेश्वराच्या सगळ्या सनै्यांनो देवाची स्तुती करा.
तुम्ही त्याचे सेवक आहात.
देवाला जे हवे ते तुम्ही करा.

22 परमेश्वराने सगळीकडच्या सवर् वस्तू केल्या.
देव चराचरावर राज्य करतो. आिण त्या सगळ्यांनी परमेश्वराची स्तुती

केली पािहजे.
माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.

माझ्या आत्म्या, परमेश्वराची स्तुती कर.
परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू खूप महान आहेस.
तू तेज आिण गौरव पांघरले आहेस.

2 माणसाने अगंरखा घालावा तसा तू प्रकाश घालतोस.
तू आकाशाला पडद्या प्रमाणे पसरिवतोस.

3 देवा, तू तुझे घर त्यांच्यावर बांधतोस.
तू दाटढगांचा रथाप्रमाणे उपयोग करतोस आिण
वाऱ्याच्या पखंावर बसून तू आकाशातून संचार करतोस.

4 देवा, तू तुझ्या दतूांना वाऱ्यासारखे बनवलेस
आिण तुझ्या सेवकांना अग्नीसारखे.

5 देवा, तू पृथ्वीला ितच्या पायावर अशा तऱ्हेने उभारलेस की
ितचा कधीही नाश होणार नाही.

6 तू ितला पाण्याने गोधडीसारखे आच्छादलेस,
पाण्याने डोंगरही झाकले गेले.

7 परतंु तू आज्ञा केलीस आिण पाणी ओसरले.
देवा, तू पाण्याला दटावलेस आिण ते ओसरले.

8 पाणी डोंगरावरुन खाली दरीत वाहात गेले
आिण नतंर ते तू त्याच्यासाठी केलेल्या जागेत गेले.

9 तू समुद्राला मयार्दा घातलीस आिण
आता पाणी पृथ्वीला कधीही झाकून टाकणार नाही.

10 देवा, तू पाण्याला ओढ्यातून झऱ्यात जायला लावतोस.
ते डोंगरातल्या झऱ्यातून खाली वाहात जाते.

11 झर ेसगळ्या रानटी श्वापदांना पाणी देतात.
रानगाढवे देखील ितथे पाणी िपण्यासाठी येतात.

12 पानपक्षी तेथे वस्ती करतात.
ते जवळच्याच झाडांच्या फांद्यांवर बसून गातात.

13 देव डोंगरावर पाऊस पाठवतो.
देवाने केलेल्या गोष्टी पृथ्वीला जे काही हवे ते सवर् देतात.

14 देव जनावरांना खाऊ घालण्यासाठी गवत उगवतो.
तो वाढवण्यासाठी आपल्याला वनस्पती देतो.
त्या वनस्पती आपल्याला जिमनीतून अन्न देतात.

15 देव आपल्याला आनिंदत करणारा द्राक्षारस देतो.
आपली कातडी मऊ करणार ेतेल देतो
आिण आपल्याला बलवान बनवणार ेअन्न देतो.

16 लबानोन मधले मोठे देवदार वूक्ष परमेश्वराचे आहेत.
परमेश्वराने ती झाडे लावली आिण तो त्यांना लागणार ेपाणी देतो.

17 पक्षी त्या झाडांत आपली घरटी बांधतात.
मोठे करकोचे देवदारूच्या झाडातच राहातात.

18 रानबकऱ्या उंच पवर्तावर राहातात.
मोठ मोठे खडक कोल्ह्यासारख्या प्राण्याची लपून बसायची जागा

आहे.
19 देवा, तू आम्हाला सण केव्हा येतो ते कळण्यासाठी चंद्र िदलास
आिण सूयार्ला केव्हा मावळायचे ते नेहमीच कळते.

20 तू काळोखाला रात्र केलेस अशा वेळी रानटी जनावर ेबाहेर येतात
आिण इकडे ितकडे िफरतात.

21 िंसह हल्ला करताना गजर्ना करतात.
जणू काही ते देवाकडे तू देत असलेल्या अन्नाची मागणी करीत आहेत.

22 नतंर सूयर् उगवतो आिण प्राणी
आपापल्या घरी परत जाऊन िवश्रांती घेतात.

23 नतंर लोक त्यांचे काम करायला जातात
आिण ते संध्याकाळपयर्ंत काम करतात.

24 परमेश्वरा, तू अनेक अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस.
तू केलेल्या गोष्टींनी पृथ्वी भरली आहे.
तू केलेल्या गोष्टींत आम्हाला तुझे शहाणपण िदसते.
25 समुद्राकडे बघ, तो िकती मोठा आहे!
आिण त्यात िकती तरी गोष्टी राहातात.
ितथे लहान मोठे प्राणी आहेत.
मोजता न येण्याइतके.

26 समुद्रात जहाजे जातात आिण िलव्याथान,
तू िनमार्ण केलेला समुद्रप्राणी, समुद्रात खेळतो.

27 देवा, या सगळ्या गोष्टी तुझ्यावर अवलबंून आहेत.
तू त्यांना योग्य वेळी अन्न देतोस.

28 देवा, तू सवर् प्राणीमात्रांना त्यांचे अन्न देतोस.
तू तुझे अन्नाने भरलेले हात उघडतोस आिण ते त्यांची तृप्ती होईपयर्ंत

खातात.
29 आिण जेव्हा तू त्यांच्यापासून दरू जातोस तेव्हा ते घाबरतात.
त्यांचे आत्मे त्यांना सोडून जातात.
ते अशक्त बनतात आिण मरतात आिण त्यांच्या शरीराची परत माती

होते.
30 पण परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझा आत्मा पाठवतोस तेव्हा ते सशक्त

होतात
आिण तू जमीन पुन्हा नव्या सारखी करतोस.

31 परमेश्वराचे वभैव सदवै राहो!
परमेश्वराला त्याने केलेल्या गोष्टींपासून आनदं िमळो.

32 परमेश्वराने पृथ्वीकडे नुसते बिघतले तरी ती थरथर कापते.
त्याने पवर्ताला नुसता हात लावला तरी त्यातून धूर येईल.

33 मी आयषु्यभर परमेश्वराला गाणे गाईन.
मी िजवंत असे पयर्ंत परमेश्वराचे गुणगान करीन.

34 मी ज्या गोष्टी बोललो त्यामुळे त्याला आनदं झाला असेल असे
मला वाटते.
मी परमेश्वराजवळ आनदंी आहे.

35 पाप पृथ्वीवरुन नाहीसे होवो.
दषु्ट लोक कायमचे िनघून जावोत.
माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.
परमेश्वराची स्तुती कर.

परमेश्वराला धन्यावाद द्या.
त्याच्या नावाचा धावा करा.
राष्ट्र ांना तो करत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दल सांगा.

2 परमेश्वराला गाणे गा; त्याची स्तुितगीते गा.
तो ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्याबद्दल सांगा.

3 परमेश्वराच्या पिवत्र नावाचा अिभमान बाळगा.
तुम्ही लोक परमेश्वराला शोधत आला, सुखी व्हा.

4 शक्तीसाठी परमेश्वराकडे जा.
मदतीसाठी नेहमी त्याच्याकडे जा.

5 तो ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो त्याची आठवण ठेवा त्याचे
चमत्कार
आिण त्याचे शहाणपणाचे िनणर्य याची आठवण ठेवा.

6 तुम्ही त्याचा सेवक अब्राहाम याचे वंशज आहात.
तुम्ही याकोबाचे, देवाने िनवडलेल्या माणसाचे वंशज आहात.

7 परमेश्वर आपला देव आहे.
परमेश्वर सवर् जगावर राज्य करतो.

8 परमेश्वर देवाच्या कराराची सदवै आठवण ठेवा.
हजारो िपढ्या त्याच्या आज्ञांची आठवण ठेवा.

9 देवाने अब्राहामा बरोबर करार केला.
देवाने इसहाकाला वचन िदले.
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10 नतंर त्याने याकोबासाठी िनयम केला.
देवाने इस्राएल बरोबर करार केला.
तो सदवै राहील.

11 देव म्हणाला, “मी तुला कनानची जमीन देईन.
ती जमीन तुझ्या मालकीची होईल.”

12 अब्राहामाचे कुटंुब लहान होते, तेव्हा देवाने हे वचन िदले.
ते केवळ काही वेळ ितथे घालवणार ेपरके लोक होते.

13 ते एका राष्ट्र ातून दसुऱ्या राष्ट्र ात,
एका राज्यातून दसुऱ्या राज्यात प्रवास करत होते.

14 पण देवाने लोकांना त्यांना वाईट वागणूक देऊ िदली नाही.
देवाने राजांना त्यांना दखु: न देण्याची ताकीद िदली.

15 देव म्हणाला, “मी िनवडलेल्या माणसांना दखु: देऊ नका.
माझ्या संदेष्ट्यांचे काही वाईट करु नका.”

16 देवाने त्या देशात दषु्काळ आणला.
लोकांना खायला पुरसेे अन्न नव्हते.

17 पण देवाने योसेफ नावाच्या माणसाला त्यांच्या पुढे पाठवले.
योसेफ गुलामा सारखा िवकला गेला.

18 त्यांनी योसेफाच्या पायाला दोर बांधले.
त्यांनी त्याच्या मानेभोवती लोखडंी कडे घातले.

19 योसेफाने सांिगतलेल्या गोष्टी प्रत्यक्ष घडेपयर्ंत तो गुलामच रािहला.
परमेश्वराच्या संदेशामुळे योसेफ बरोबर होता हे िसध्द् झाले.

20 तेव्हा िमसरच्या राजाने त्याला मोकळे सोडले.
राष्ट्र ांच्या प्रमुखाने त्याला तुरंुगातून बाहेर काढले.

21 त्याने योसेफाला आपल्या घराचा मुख्य नेमले.
योसेफाने त्याच्या मालकीच्या सवर् वस्तंूची काळजी घेतली.

22 योसेफाने इतर प्रमुखांना सूचना िदल्या.
योसेफाने वृध्दांना िशकवले.

23 नतंर इस्राएल िमसरमध्ये आला.
याकोब हामच्या देशातच रािहला.

24 याकोबाचे कुटंुब खूप मोठे झाले.
ते त्यांच्या शत्रूंपेक्षा खूप बलवान झाले.

25 म्हणून िमसरचे लोक याकोबाच्या कुटंुबाचा द्वेष करु लागले.
त्यांनी त्याच्या गुलामांिवरुध्द योजना आखल्या.

26 म्हणून देवाने त्याचा सेवक मोशे आिण
देवाने िनवडलेला त्याचा याजक अहरोन यांना पाठिवले.

27 देवाने मोशे आिण अहरोन यांचा हामच्या देशात
अनेक चमत्कार करण्यात उपयोग करुन घेतला.

28 देवाने अितशय दाट काळोख पाठवला,
पण िमसरमधल्या लोकांनी त्याचे ऐकले नाही.

29 म्हणून देवाने पाण्याचे रक्तात रुपांतर केले
आिण सगळे मासे मेले.

30 त्यांचा देश बेडकांनी भरुन गेला.
राजाच्या शयनकक्षात देखील बेडूक होते.

31 देवाने आज्ञा केली आिण
माशा व िचलटे आली. ती सगळीकडे होती.

32 देवाने पावसाचे गारात रुपांतर केले.
सवर् देशांत िवजा पडल्या.

33 देवाने त्यांच्या द्राक्षांच्या वेली व अजंीराची झाडे नष्ट केली.
देवाने त्यांच्या देशातले प्रत्येक झाड नष्ट केले.

34 देवाने आज्ञा केली आिण टोळ व नाकतोडे आले.
ते संख्येने इतके होते की ते मोजता येत नव्हते.

35 टोळ व नाकतोड्यांनी देशातली सवर् झाडे खाऊन टाकली.
त्यांनी शेतातली सवर् िपके खाल्ली.

36 आिण नतंर देवाने त्यांच्या देशातल्या सवर् पिहल्या अपत्यांना ठार
मारले.
देवाने त्यांच्या मोठ्या मुलांना मारले.

37 नतंर देवाने त्यांच्या माणसांना िमसरबाहेर काढले.
त्यांनी बरोबर सोने आिण चांदी आणली.
देवाचा कुठलाही माणूस ठेच लागून पडला नाही.

38 देवाचे लोक गेल्याचे पाहून िमसरला आनदं झाला.

कारण त्यांना देवाच्या लोकांची भीती वाटत होती.
39 देवाने ढग पांघरुणासारखे पसरले.
देवाने अग्नीच्या खांबाचा रात्री प्रकाशासाठी उपयोग केला.

40 लोकांनी अन्नाची मागणी केली आिण देवाने लावे आणले.
देवाने त्यांना स्वगार्तली भाकरी भरपूर िदली.

41 देवाने खडक फोडला आिण त्यातून पाणी उसळून बाहेर आले.
वाळवटांत नदी वाहू लागली.

42 देवाला त्याच्या पिवत्र वचनाची आठवण होती.
देवाला त्याचा सेवक अब्राहाम याला िदलेल्या वचनाची आठवण

आली.
43 देवाने त्याच्या माणसांना िमसरमधून बाहेर आणले.
लोक आनदंाने नाचत बागडत, गाणी म्हणत बाहेर आले.

44 देवाने त्याच्या माणसांना इतर लोक राहात असलेला देश िदला.
देवाच्या माणसांना इतरांनी काम करुन िमळवलेल्या वस्तू िमळाल्या.

45 देवाने असे का केले?
त्याच्या माणसांनी त्याचे िनयम पाळावे म्हणून त्यांनी त्याची
िशकवण काळजीपूवर्क आचरावी म्हणून,
परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याला धन्यवाद द्या.
देवाचे प्रेम सदवै राहील.

2 परमेश्वर खरोखरच िकती महान आहे याचे वणर्न कुणीही करु
शकणार नाही.
देवाची िजतकी स्तुती करायला हवी िततकी कुणीही करु शकणार

नाही.
3 जे लोक देवाच्या आज्ञा पाळतात ते सुखी असतात.
ते लोक सदवै चांगली कृत्ये करतात.

4 परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझ्या माणसांशी दयाळू असतोस तेव्हा माझी
आठवण ठेव.
मलाही वाचवायचे आहे हे लक्षात ठेव.

5 परमेश्वरा, तू तुझ्या माणसांसाठी
ज्या चांगल्यागोष्टी करतोस त्यांत मला वाटेकरी होऊ दे.
मला तुझ्या माणसांबरोबर आनदंी होऊ दे.
मला ही तुझ्या माणसांबरोबर तुझा अिभमान वाटू दे.

6 आम्ही आमच्या पूवर्जांसारखेच पाप केले.
आम्ही चुकलो.
आम्ही दषु्कृत्ये केली.

7 परमेश्वरा, िमसरमधले आमचे पूवर्ज
तू केलेल्या चमत्कारांपासून काहीही िशकले नाहीत.
ते लाल समुद्राजवळ होते तेव्हा
आमचे पूवर्ज तुझ्यािवरुध्द गेले.

8 परतंु देवाने आमच्या पूवर्जांचा उध्दार केला तो केवळ त्याच्या नावा
खातर,
देवाने त्याची महान शक्ती दाखिवण्यासाठी त्यांना वाचवले.

9 देवाने आज्ञा केली आिण लाल समुद्र कोरडा झाला.
देवाने आमच्या पूवर्जांना खोल समुद्रातून वाळवंटासारख्या कोरड्या

प्रदेशात नेले.
10 देवाने आमच्या पूवर्जांना त्यांच्या शत्रूंपासून वाचवले.
देवाने त्यांची त्यांच्या शत्रूंपासून सुटका केली.

11 देवाने त्यांच्या शत्रूंना समुद्रात झाकून टाकले.
शत्रूंपकैी एकही जण सुटू शकला नाही.

12 नतंर आमच्या पूवर्जांचा देवावर िवश्वास बसला.
त्यांनी त्याच्यावर स्तुितसुमने उधळली.

13 परतंु आमचे पूवर्ज लवकरच देवाने केलेल्या गोष्टी
िवसरले त्यांनी देवाचा उपदेश ऐकला नाही.

14 आमचे पूवर्ज वाळवंटात भुकेले झाले
आिण त्यांनी शुष्क झालेल्या भूमीत देवाची परीक्षा पािहली.

15 परतंु देवाने त्यांना त्यांनी मािगतलेल्या गोष्टी िदल्या.
पण त्याने त्यांना भयानक रोगही िदला.

16 लोकांना मोशेचा मत्सर वाटला.
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त्यांनी अहरोनचा, परमेश्वराच्या पिवत्र याजकाचा हेवा केला.
17 म्हणून देवाने त्या मत्सरी लोकांना िशक्षा केली.
जमीन दभुगंली आिण ितने दाथानला िगळले.
नतंर ती िमटली आिण ितने अिबरामच्या समुदायाला झाकून टाकले.
18 नतंर अग्नीने त्या जमावाला जाळले.
अग्नीने त्या दषु्टांना जाळून टाकले.

19 त्या लोकांनी होरबे पवर्तावर सोन्याचे वासरु केले.
त्यांनी मूतीर्पूजा केली.

20 त्या लोकांनी त्याच्या वभैवशाली देवाची गवतखाणाऱ्या
बलैाच्या मूतीर्बरोबर अदलाबदल केली.

21 देवाने आमच्या पूवर्जांना वाचवले.
पण ते मात्र त्याला पूणर्पणे िवसरले.
ज्या देवाने िमसरमध्ये चमत्कार केले त्या देवाला ते िवसरले.

22 देवाने हामच्या देशात अद्भतु गोष्टी केल्या.
देवाने लाल समुद्राजवळ भयानक गोष्टी केल्या.

23 देवाला त्या लोकांचा नाश करायची इच्छा होती.
परतंु मोशेने त्याला थोपवले.
मोशे देवाचा िनवडलेला सेवक होता.
देव खूप रागावला होता.
पण मोशेने त्याचा मागर् अडिवला म्हणून देवाने लोकांचा नाश केला

नाही.
24 परतंु नतंर त्या लोकांनी कनानच्या संुदर देशात जायला नकार

िदला.
त्या देशात राहाणाऱ्या लोकांचा पराभव करायला देव मदत करले

यावर िवश्वास ठेवायला त्यांनी नकार िदला.
25 आमच्या पूवर्जांनी देवाचे
ऐकायला नकार िदला.

26 म्हणून देवाने शपथ घेतली की
ते वाळवंटात मरतील.

27 देवाने वचन िदले की मी दसुऱ्या लोकांना त्यांच्या वंशजांचा पराभव
करु देईन.
देवाने वचन िदले की मी आमच्या पूवर्जांना िभन्निभन्न राष्ट्र ांमध्ये

िवखरवून टाकीन.
28 नतंर बआल पौर येथे देवाचे लोक बआलची पूजा करण्यास एकत्र

जमले.
ते जगंली भोजनावळीत सामील झाले आिण मेलेल्या लोकांना अपर्ण

केलेले बळी त्यांनी खाल्ले.
29 देव त्याच्या माणसांवर खूप रागावला,
देवाने त्यांना खूप आजारी पाडले.

30 पण फीनहासने देवाची प्राथर्ना केली
आिण देवाने आजार थांबवला.

31 फीनहासने चांगली गोष्ट केली हे देवाला माहीत होते.
व याची सदवै आठवण ठेवील.

32 मरीबा येथे लोक खूप रागावले
आिण त्यांनी मोशेला काही तरी वाईट करायला लावले.

33 त्या लोकांनी मोशेला खूप अस्वस्थ केले
म्हणून मोशे िवचार करण्यासाठी न थांबता बोलला.

34 परमेश्वराने लोकांना कनानमध्ये राहाणाऱ्या इतर देशाचा नाश
करायला सांिगतले.
पण इस्राएलच्या लोकांनी देवाची आज्ञा पाळली नाही.

35 ते इतर लोकांत िमसळले आिण
ते लोक जे करीत होते तेच त्यांनीही केले.

36 ते लोक देवाच्या माणसांसाठी सापळा बनले.
ते लोक ज्या देवाची प्राथर्ना करीत होते त्याच देवाची पूजा करायला

देवाच्या माणसांनी सुरुवात केली.
37 देवाच्या माणसांनी स्वःतचीच
मुले मारली आिण मुले त्या राक्षसांना अपर्ण केली.

38 देवाच्या माणसांनी िनरपराध लोकांना ठार मारले.
त्यांनी स्वतच्या मुलांना ठार मारले
आिण त्यांना त्या खोट्या देवाला अपर्ण केले.

39 म्हणून देवाची माणसे त्या इतर माणसांबरोबर अमगंल झाली.
देवाची माणसे त्यांच्या देवाशी प्रामािणक रािहली नाहीत
आिण इतर लोकांनी जी कृत्ये केली तीच त्यांनीही केली.

40 देव त्याच्या माणसांवर रागावला.
देवाला त्यांचा कंटाळा आला.

41 देवाने त्याच्या माणसांना इतर देशांना देऊन टाकले.
देवाने त्याच्या शत्रूंना त्यांच्यावर राज्य करु िदले.

42 देवाच्या माणसांच्या शत्रूंनी त्यांना आपल्या काबूत ठेवले
आिण त्यांचे आयषु्य कठीण केले.

43 देवाने त्याच्या माणसांना खूप वेळा वाचवले.
पण ते देवािवरुध्द गेले आिण त्यांना जे करायचे होते ते त्यांनी केले.
देवाच्या माणसांनी खूप वाईट गोष्टी केल्या.

44 पण जेव्हा जेव्हा देवाची माणसे संकटात होती
तेव्हा तेव्हा त्यांनी देवाला मदतीसाठी हाक मारली
आिण प्रत्येक वेळी देवाने त्यांची प्राथर्ना ऐकली.
45 देवाने नेहमी आपल्या कराराची आठवण ठेवली
आिण आपल्या महान प्रेमाने त्यांचे सात्वन केले.

46 इतर देशांनी त्यांना कैदी बनवले
पण देवाने त्यांना त्याच्या माणसांशी दयाळू राहायला सांिगतले.

47 परमेश्वरा, देवा आमचे रक्षण कर इतर देशातून
आम्हाला गोळाकर म्हणजे आम्ही तुझ्या पिवत्र नावाचे आभार मानू
आिण तुझे गुणगान करु.
48 परमेश्वराला, इस्राएलाच्या देवाला धन्यवाद द्या.
देव नेहमी राहात आला आहे आिण तो सदवै राहाणार आहे.
आिण सगळे लोक म्हणाले, “आमेन!”
परमेश्वराची स्तुती करा.

भागभाग पांचवापांचवा

(स्तोत्रसिंहता 107-150)

परमेश्वराला धन्यवाद द्या.
कारण तो चांगला आहे.
त्याचे प्रेम कायम राहाणार आहे.

2 परमेश्वराने ज्याचा उध्दार केला आहे अशा प्रत्येक माणसाने हे शब्द
म्हटले पािहजेत.
परमेश्वराने त्यांना त्यांच्या शत्रूपासून वाचवले.

3 परमेश्वराने त्याच्या माणसांना वेगवेगळ्या देशातून गोळा करुन
आणले.
त्याने त्यांना पूवर्-पिश्चम, उत्तर-दिक्षण या िदशांतून आणले.

4 त्यांतले काही वाळवंटात िफरले.
ते राहण्यासाठी जागा शोधत होते पण त्यांना शहर सापडले नाही.

5 ते खूप भुकेले आिण तान्हेले होते
आिण अशक्त होत होते.

6 नतंर त्यांनी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारली
आिण त्याने त्यांना त्यांच्या संकटातून वाचवले.

7 देव त्यांना सरळ जेथे त्यांना राहायचे होते त्या शहरात घेऊन गेला.
8 परमेश्वराला त्याच्या प्रेमाबद्दल आिण
तो ज्या अद्भतु गोष्टी लोकांसाठी करतो त्याबद्दल धन्यवाद द्या.

9 देव तान्हेल्या आत्म्याचे समाधान करतो.
देव भुकेल्या आत्म्याला चांगल्या वस्तंूनी भरतो.

10 देवाची काही माणसे कैदी होती
आिण काळ्याकुटृ तुरंुगात गजांच्या आडबदं होती.

11 का? कारण ते देवाने सांिगतलेल्या गोष्टीं िवरुध्द भांडले.
त्यांनी परात्पर देवाचा उपदेश ऐकायला नकार िदला.

12 त्या लोकांनी केलेल्या गोष्टींबद्दल देवाने त्यांचे आयषु्य कठीण केले.
ते अडखळले आिण पडले.
त्यांना मदत करायला तेथे कुणीही नव्हते.
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13 ते लोक संकटात होते म्हणून त्यांनी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक
मारली
आिण त्याने त्यांना त्यांच्या संकटापासून वाचवले.

14 देवाने त्यांना त्यांच्या अधंार कोठडीतूनबाहेर काढले,
ज्या दोराने त्यांना बांधले होते तो दोर देवाने तोडला.

15 त्याच्या प्रेमाबद्दल आिण तो लोकांसाठी
ज्याअद्भतु गोष्टी करतो त्याबद्दल परमेश्वराला धन्यवाद द्या.

16 देव आपल्याला आपल्या शत्रूंचा पराभव करायला मदत करतो.
देव त्यांचे तांब्याचे दरवाजे मोडू शकतो.
देव त्यांच्या दरवाज्यावरचे लोखडंीगज तोडू शकतो.

17 पापयकु्त जीवन पध्दतीमुळे काही लोक मूखर् बनतात.
आिण अपराधी भावनेमुळे त्यांना पीडा होते.

18 त्या लोकांनी खायचे नाकारले
आिण ते जवळ जवळ मेले.

19 ते संकटात होते म्हणून त्यांनी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक
मारली.
आिण त्याने त्यांना संकटातून वाचवले.

20 देवाने आज्ञा केली आिण
त्यांना बर ेकेले, म्हणून ते लोक थडग्यात जाण्यापासून बचावले.

21 परमेश्वराला त्याच्या प्रेमाबद्दल व तो लोकांसाठी
करत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दल धन्यवाद द्या.

22 परमेश्वराने जे काही केले त्याबद्दल त्याला धन्यवाद म्हणून बळी
अपर्ण करा.
परमेश्वराने केलेल्या गोष्टी आनदंाने सांगा.

23 काही लोक बोटीतून समुद्रापार जातात.
त्यांचे व्यवसाय त्यांना महासागरापार घेऊन गेले.

24 त्या लोकांनी परमेश्वर काय करु शकतो ते पािहले.
त्याने समुद्रावर ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या त्या त्यांनी पािहल्या.

25 देवाने आज्ञा केली आिण जोराचा वारा वाहायला लागला,
लाटा उंच उंच जायला लागल्या.

26 लाटांनी त्यांना खूप उंच आकाशापयर्ंत उंच नेले
आिण खोल समुद्रात खाली टाकले.
वादळ इतके भयकंर होते की लोकांचे धयैर् नाहीसे झाले.
27 ते अडखळत होते आिण प्यायलेल्या माणसासारखे पडत होते.
खलाशी म्हणून असलेले त्यांचे कसब िनरुपयोगी होते.

28 ते संकटात सापडले म्हणून त्यांनी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक
मारली
आिण त्याने त्यांना संकटापासून वाचवले.

29 देवाने वादळ थांबवले. त्याने लाटांना शांत केले.
30 समुद्र शांत झाला म्हणून खलाशी आनिंदत झाले.
देवाने त्यांना सुरिक्षतपणे त्यांच्या इिच्छत स्थळी आणून पोहोचवले.

31 परमेश्वराला त्याच्या प्रेमाबद्दल
आिण तो लोकांसाठी करीत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दल धन्यवाद

द्या.
32 देवाची मोठ्या सभेत स्तुती करा.
वयोवृध्द प्रमुख एकत्र येतात तेव्हा त्याची स्तुती करा.

33 देवाने नदीचे वाळवंटात रुपांतर केले.
देवाने झऱ्यांचे वाहाणे बदं केले.

34 देवाने सुपीक जिमनीचे क्षारयकु्त ओसाड जिमनीत रुपांतर केले.
का? कारण त्या िठकाणी वाईट लोक राहात होते.

35 देवाने वाळवंटाचे पाण्याची तळी असलेल्या जिमनीत रुपांतर केले.
देवाने कोरड्या जिमनीतून पाण्याचे झर ेवाहायला लावले.

36 देवाने भुकेल्या लोकांना चांगल्या प्रदेशातून नेले
आिण त्यांनी ितथे राहाण्यासाठी शहर वसवले.

37 त्या लोकांनी त्यांच्या शेतात बी पेरले त्यांनी त्यांच्या शेतात द्राक्षं
पेरली
आिण त्यांना चांगले उत्पन्न आले.

38 देवाने त्या लोकांना आशीवार्द िदला.
त्यांचे कुटंुब वाढले.
त्यांच्या जवळ खूप जनावर ेहोती.

39 अिरष्टे आिण संकटे यांमुळे त्यांची कुटंुब लहान
आिण अशक्त रािहली.

40 देवाने त्यांच्या प्रमुखाला लिज्जत केले
आिण ओशाळवाणे वाटायला लावले
आिण त्याला खाली पाहायला लावले.
देवाने त्यांना रस्ते नसलेल्या वाळवंटातून िंहडायला लावले.

41 पण नतंर देवाने त्या गरीब लोकांची संकटातून मुक्तता केली
आिण आता त्यांची कुटंुब मेंढ्यांच्या कळपासारखी मोठी आहेत.

42 चांगले लोक हे बघतात आिण आनदंी होतात.
पण दषु्ट लोक ते बघतात आिण काय बोलावे ते त्यांना सुचत नाही.

43 जर एखादा माणूस शहाणा असला तर त्याला या गोष्टी आठवतील
नतंर त्याला देवाचे प्रेम म्हणजे खरोखर काय ते कळून येईल.

दावीदाचे एक स्तुितगीत.
देवा, मी तयार आहे.
मी गुणगान गायला मनापासून तयार आहे.

2 वीणांनो आिण सतारींनो,
आपण सुयार्ला जाग आणू या.

3 परमेश्वरा, आम्ही तुझी इतर देशांत स्तुती करु.
आम्ही इतर लोकांत तुझी स्तुती करु.

4 परमेश्वरा, तुझे प्रेम आकाशापेक्षाही उंच आहे.
तुझे प्रेम सवार्ंत उंच अशा ढगापेक्षाही उंच आहे.

5 देवा, स्वगार्च्याही वर उंच जा.
सवर् जगाला तुझे वभैव पाहू दे.

6 देवा, तुझ्या िमत्रांना वाचवण्यासाठी हे कर आिण माझ्या प्राथर्नेला
उत्तर दे.
आिण तुझी महान शक्ती उध्दार करण्यासाठी वापर.

7 देव त्याच्या मिंदरात बोलला,
“मी यधु्द िंजकेन आिण िवजयाबद्दल आनदंी होईन.
मी ही जमीन माझ्या माणसांत वाटून टाकीन.
मी त्यांना शखेम आिण सुक्कोथाचे खोर ेदेईन.

8 िगलाद आिण मनश्शे माझी असतील.
एफ्राईम माझे िशरस्त्राण असेल.
यहुदा माझा राजदडं असेल.

9 मावब माझे पाय धुण्याचे पात्र असेल.
अदोम माझी पादत्राणे नेणारा सेवक असेल.
मी पिलष्ट्यांचा पराभव करीन आिण िवजयाबद्दल हषर्नाद करीन.”

10 मला शत्रूच्या िकल्ल्यात कोण नेईल?
मला अदोमशी लढायला कोण नेईल?

11 देवा, फक्त तूच मला या गोष्टी करायला मदत करु शकतोस.
पण तू आम्हाला सोडून गेलास.
तू आमच्या सनै्याबरोबर गेला नाहीस.

12 देवा, आम्हाला आमच्या शत्रूंचा पराभव करायला मदत कर.
लोक आम्हांला मदत करु शकत नाहीत.

13 फक्त देवच आम्हाला बलवान करु शकतो.
देव आमच्या शत्रूंचा पराभव करु शकतो.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तोत्र.
देवा, माझ्या प्राथर्नेला
तुझे कान बदं करु नकोस.

2 दषु्ट लोक माझ्यािवषयी खोटंनाटं सांगत आहेत.
ते माझ्याबद्दल असत्य गोष्टी सांगत आहेत.

3 लोक माझ्याबद्दल द्वेषयकु्त गोष्टी सांगत आहेत.
ते कारण नसताना माझ्यावर हल्ला करत आहेत.

4 मी त्यांच्यावर प्रेम केले पण ते माझा द्वेष करतात म्हणून देवा,
मी आता तुझी प्राथर्ना करतो.

5 मी त्या लोकांसाठी चांगल्या गोष्टी केल्या
पण ते माझ्यासाठी वाईट गोष्टी करत आहेत.
मी त्यांच्यावर प्रेम केले पण ते माझा द्वेष करत होते.

6 “माझ्या शत्रूंनी वाईट गोष्टी केल्या त्याबद्दल त्यांना िशक्षा कर.
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ते चुकले आहेत हे िसध्द करण्यासाठी एखादा माणूस शोध.
7 माझा शत्रू चुकला आिण तो अपराधी आहे हे न्यायाधीशांना ठरवू दे.
माझा शत्रू जे काही बोलतो त्यामुळे त्याची पिरिस्थती अिधकच

िबघडते.
8 माझ्या शत्रूला लवकर मरु दे.
त्याचा व्यवसाय दसुऱ्या माणसाला िमळू दे.

9 माझ्या शत्रूच्या मुलांना अनाथ
आिण त्याच्या बायकोला िवधवा कर.

10 त्यांना त्यांचे घर गमावू दे
आिण त्यांना िभकारी होऊ दे.

11 माझ्या शत्रूंच्या धनकोंना त्याच्याकडचे सगळे घेऊ दे
आिण परक्यांना त्याच्या सवर् श्रमांचे फळ घेऊ दे.

12 माझ्या शत्रूंशी कुणीही दयाळू असू नये असे मला वाटते.
त्याच्या मुलांना कुणी दया दाखवू नये असे मला वाटते.

13 माझ्या शत्रूचा संपूणर् नाश कर.
पुढच्या िपढीला त्याचे नाव सवर् गोष्टीवरुन काढून टाकू दे.

14 परमेश्वराला माझ्या शत्रूच्या विडलांच्या पापांची आठवण करुन
िदली जाईल असे मला वाटते,
त्याच्या आईची पापे कधीही पुसली जाऊ नयेत असे मला वाटते.

15 परमेश्वराला त्या पापांची सदवै आठवण राहील अशी मी आशा
करतो.
आिण तो लोकांवर माझ्या शत्रूला पूणर्पणे िवसरुन जायची शक्ती देईल

अशी मी आशा करतो.
16 का? कारण त्या दषु्ट माणसाने कधीही काहीही चांगले केले नाही,
त्याने कधीच कुणावर प्रेम केले नाही.
त्याने गरीब, असहाय्य लोकांचे आयषु्य कष्टी केले.

17 त्या दषु्ट माणसाला दसुऱ्या लोकांचे वाईट कर
असे सांगायला आवडायचे म्हणून त्या वाईट गोष्टी त्या माणसालाच

होऊ दे.
तो दषु्ट माणूस लोकांचे भले होवो
असे कधीही म्हणाला नाही, म्हणून त्याचेही भले होऊ देऊ नकोस.

18 शाप हेच त्याचे कपडे असू दे.
शाप हेच त्याचे िपण्याचे पाणी असू दे.
शाप हेच त्याच्या शरीरावरचे तेल असू दे.

19 शाप त्या दषु्ट माणसांच्या शरीराभोवती गंुडाळण्याचे वस्त्र असू दे,
आिण शापच त्यांच्या कमर ेभोवतीचा पट्टा असू दे.”

20 परमेश्वर या सगळ्या गोष्टी माझ्या शत्रूंच्या बाबतीत करील अशी मी
आशा करतो.
जे लोक मला ठार मारायचा प्रयत्न करीत आहेत,
त्या सवार्ंना परमेश्वर या गोष्टी करले अशी मी आशा करतो.

21 परमेश्वरा, तू माझा प्रभु आहेस म्हणून
तुझ्या नावाला गौरव प्राप्त होईल अशा रीतीने मला वागव.
माझ्यावर तुझे खूप प्रेम आहे म्हणून मला वाचव.
22 मी फक्त एक गरीब, असहाय्य माणूस आहे.
मी खरोखरच दखुी: आहे आिण माझे ह्रदयिवदीणर् झाले आहे.

23 िदवसाच्या शेवटी येणाऱ्या लांब सावल्यांप्रमाणे माझे आयषु्य संपले
आहे असे मला वाटते.
कुणीतरी झटकून टाकलेल्या िकड्याप्राणे मी आहे असे मला वाटते.

24 मी भुकेला असल्यामुळे माझ्या गुडघ्यातली शक्ती क्षीण झाली
आहे.
माझे वजन घटते आहे आिण मी बारीक होत आहे.

25 वाईट लोक माझा अपमान करतात.
ते माझ्याकडे बघतात आिण त्यांच्या माना हलवतात.

26 परमेश्वरा, देवा, मला मदत कर.
तुझे खर ेप्रेम दाखव आिण माझा उध्दार कर.

27 नतंर त्या लोकांना तू मला मदत केल्याचे कळेल.
तुझ्या शक्तीनेच मला मदत केली हे त्यांना कळेल.

28 ते वाईट लोक मला शाप देतात.
परतंु परमेश्वरा, तू मला आशीवार्द देऊ शकतोस.

त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला म्हणून त्यांचा पराभव कर नतंर मी, तुझा
सेवक आनदंी होईन.

29 माझ्या शत्रूंना लाज आण.
त्यांना त्यांची लाजच अगंरख्या प्रमाणे घालायला लाव.

30 मी परमेश्वराला धन्यवाद िदले.
खूप लोकांसमोर मी त्याची स्तुती केली.

31 का? कारण परमेश्वर असहाय्य लोकांच्या मदतीसाठी उभा राहातो
जे लोक त्यांना ठार मारायची िशक्षा देतात त्यांच्यापासून देव त्यांना

वाचवतो.
दावीदाचे एक स्तुतीगीत.

परमेश्वर माझ्या प्रभुला म्हणाला,
“मी तुझ्या शत्रूंना तुझ्या िनयतं्रणाखाली ठेवीन.
माझ्याजवळ माझ्या उजव्या बाजूला बस.”

2 परमेश्वर तुझे राज्य वाढवायला मदत करले.
तुझे राज्य िसयोनपाशी सुरु होईल आिण ते तू तुझ्या शत्रूंवर त्यांच्या

देशात जाऊन राज्य करशील.
3 तू तुझ्या सनै्याची जमवाजमव करशील
त्यावेळी तुझे लोक स्वयसेंवक बनून दाखल होतील.
त्यांचा खास पोशाख पिरधान करतील आिण भल्या पहाटे एकत्र
जमतील.
हे तरुण लोक जिमनीवर जसे दव पडते त्याप्रमाणे तुझ्याभोवती

असतील.
4 परमेश्वराने वचन िदले आहे
आिण आता तो त्याचे मन बदलणार नाही.

“तू सदवै याजक रािहला आहेस
मलिकसदेक होता तसा याजक तू आहेस.”

5 माझा प्रभु तुझ्या उजव्या बाजूला आहे.
तो रागावेल तेव्हा इतर सवर् राजांचा पराभव करील.

6 देव सवर् राष्ट्र ांचा न्यायिनवाडा करील.
सवर् जमीन प्रेतांनी झाकली जाईल
आिण बलवान राष्ट्र ांच्या नेत्यांना देव िशक्षा करील.

7 राजा वाटेत झऱ्याचे पाणी िपतो.
तो खरोखरच त्याचे मस्तक उचलेल आिण अितशय सामथ्यर्वान

होईल.
परमेश्वराची स्तुती करा िजथे चांगले लोक एकत्र येतात
त्या सभेत मी परमेश्वराला अगदी मनापासून धन्यवाद

िदले.
2 परमेश्वर अद्भतु गोष्टी करतो देवाकडून येणाऱ्या
चांगल्या गोष्टी लोकांना हव्या असतात.

3 देव खरोखरच तेजस्वी उत्कृष्ट आिण अद्भतु गोष्टी करतो.
त्याचा चांगुलपणा सदवै असतो.

4 परमेश्वर कृपाळू आिण दयाळू आहे
हे आपल्या लक्षात राहावे म्हणून देव अद्भतु गोष्टी करीत असतो.

5 देव त्याच्या भक्तांना अन्न देतो.
देवाला त्याचा करार नेहमी आठवतो.

6 देवाने ज्या सामथ्यर्वान गोष्टी केल्या
त्यावरुन तो आपल्या माणसांना त्यांची जमीन देत आहे हे कळून

आले.
7 देव जे करतो ते चांगले आिण न्यायी असते.
त्याच्या सवर् आज्ञांवर िवश्वास ठेवणे शक्य असते.

8 देवाच्या आज्ञा सवर्काळ असतात.
त्या आज्ञा देण्यामागची देवाची कारणे खरी आिण शुध्द होती.

9 देव आपल्या माणसांना वाचवतो.
देवाने आपला करार सवर्काळासाठी केला, देवाचे नाव भीितदायक

आिण पिवत्र आहे.
10 शहाणपणाची सुरुवात देवाबद्दलच्या भीतीने आिण आदराने होते.
जे लोक देवाचे आज्ञाधारक असतात ते शहाणे असतात.
देवाला सदवै स्तुितगीते गायली जातील.
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परमेश्वराची स्तुती करा.
जो माणूस परमेश्वराला िभतो आिण त्याचा आदर करतो
तो आनदंी राहील.

त्या माणसाला देवाच्या आज्ञा आवडतात.
2 त्याचे वंशज पृथ्वीवर महान होतील.
चांगल्या लोकाच्या वंशजांना खरोखरच आशीवार्द लाभतील.

3 त्या माणसाचे कुटंुब श्रीमतं होईल
आिण त्याचा चांगुलपणा सदवै राहील.

4 चांगल्या लोकांना देव म्हणजे अधंारात चमकणारा प्रकाश वाटतो.
देव चांगला, दयाळू आिण कृपाळू आहे.

5 माणसाने दयाळू आिण उदार असणे चांगले असते.
माणसाने त्याच्या व्यापार उद्दोगात सचोटीने वागणे चांगले असते.

6 तो माणूस कधीही पडणार नाही.
चांगला माणूस सदवै आठवणीत राहील.

7 त्याला वाईट बातमीची भीती वाटणार नाही.
त्या माणसाचा िवश्वास दृढ असेल कारण त्याचा परमेश्वरावर िवश्वास

आहे.
8 ज्याच्याजवळ दृढ िवश्वास आहे त्याला भीती वाटणार नाही.
तो त्याच्या शत्रूचा पराभव करले.

9 तो माणूस सहजपणे गरीबांना वस्तू देतो
आिण त्याचा चांगुलपणा सदवै असतो.

10 दषु्ट लोक हे बघतात आिण रागावतात.
ते रागाने त्यांचे दांत खातील आिण
नतंर ते नाहीसे होतील दषु्ट लोकांना जे खूप हवेहवेसे वाटते ते

िमळणार नाही.
परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या सेवकांनो त्याची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान करा.

2 परमेश्वराचे नाव आता आिण
सदवै धन्य व्हावे असे मला वाटते.

3 पूवेर्ला सूयर् उगवतो ितथपासून ते तो िजथे मावळतो ितथपयर्ंत
परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान व्हावे असे मला वाटते.

4 परमेश्वर सगळ्या देशांपेक्षा उंच आहे.
त्याचे तेज आकाशापेक्षा उंच जाते.

5 कुणीही माणूस आमचा देव, जो परमेश्वर आहे त्याच्यासारखा नाही.
देव स्वगार्त उंच बसतो.

6 देव आमच्या वर इतका उंच आहे की त्याला आकाश
आिण पृथ्वी यांकडे खाली वाकून बघावे लागते.

7 देव गरीब लोकांना घाणीतून वर उचलतो.
देव िभकाऱ्यांना कचऱ्याच्या िढगातून काढतो.

8 आिण देव त्या लोकांना महत्व देतो.
देव त्या लोकांना महत्वाचे नेते बनवतो.

9 स्त्रीला मूल होत नसेल तर देव ितला मुले देईल
आिण ितला आनदंी करले.
परमेश्वराची स्तुती करा.

इस्राएलने िमसर देश सोडला.
याकोबाने (इस्राएल) तो परका देश सोडला.

2 यहुदा त्याचे िनवडक राष्ट्र  बनले इस्राएल त्याचे राज्य
झाले.

3 लाल समुद्राने हे पािहले आिण तो पळून गेला.
यादेर्न नदी वळली आिण पळाली.

4 पवर्त मेंढ्यांसारखा नाचला.
टेकड्या कोकरासारख्या नाचल्या.

5 लाल समुद्रा, तू का पळून गेलास?
यादेर्न नदी तू का वळलीस आिण का पळून गेलीस?

6 पवर्तांनो तुम्ही मेंढ्यांसारखे का नाचलात?
आिण टेकड्यांनो तुम्ही कोकरासारखे का नाचलात?

7 पृथ्वी प्रभुसमोर, याकोबाच्या
देवासमोर थरथर कापली.

8 देवानेच खडकातून पाणी वहायला लावले.

देवानेच कठीण खडकातून झर ेवाहायला लावले.
परमेश्वरा, आम्हाला कुठलाही सन्मान िमळायला नको.
सन्मान तुझा आहे, तुझ्या प्रेमामुळे आिण
आमच्या तुझ्यावर असलेल्या िवश्वासामुळे सन्मान तुझा

आहे.
2 आमचा देव कुठे आहे,
याचा राष्ट्र ांना का िवचार पडावा?

3 देव स्वगार्त आहे
आिण त्याला हवे ते तो करतो.

4 त्या देशांचे “देव” सोन्या चांदीचे नुसते पुतळे आहेत.
कुणीतरी केलेले ते नुसते पुतळे आहेत.

5 त्या पुतळ्यांना तोंड आहे पण बोलता येत नाही.
त्यांना डोळे आहेत पण बघता येत नाही.

6 त्यांना कान आहेत पण ऐकू येत नाही,
त्यांना नाक आहे पण वास घेता येत नाही.

7 त्यांना हात आहेत पण हाताने स्पशर् करत नाही.
त्यांना पाय आहेत पण चालता येत नाही
आिण त्यांच्या घशातून कुठलाही आवाज येत नाही.

8 ज्या लोकांनी असे पुतळे केले आिण त्यावर जे िवश्वास ठेवतात
ते त्या पुतळ्यांसारखेच होतात.

9 इस्राएलच्या लोकांनो, परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा.
परमेश्वरच त्यांची शक्ती आिण ढाल आहे.

10 अहरोनच्या कुटंुबा, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
परमेश्वरच त्यांची शक्ती आिण ढाल आहे.

11 परमेश्वराच्या भक्तांनो, परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा.
परमेश्वराच त्यांची शक्ती आिण ढाल आहे.

12 परमेश्वर आमची आठवण ठेवतो.
परमेश्वर आम्हाला आशीवार्द देईल.
परमेश्वर इस्राएलला आशीवार्द देईल.
परमेश्वर अहरोनच्या कुटंुबाला आशीवार्द देईल.

13 परमेश्वर त्याच्या लहान आिण
मोठ्या भक्तांना आशीवार्द देईल.

14 परमेश्वर तुला आिण तुझ्या मुलांना अिधकािधक आशीवार्द देईल.
अशी मी आशा करतो.

15 परमेश्वरानेच स्वगर् व पृथ्वी िनमार्ण केली
आिण परमेश्वर तुमचे स्वागत करतो.

16 स्वगर् परमेश्वराचा आहे.
पण त्यांने लोकांना पृथ्वी िदली.

17 मृत लोक परमेश्वराची स्तुती करीत नाहीत.
जे लोक खाली थडग्यात आहेत ते परमेश्वराची स्तुती करीत नाहीत.

18 पण आता आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो
आिण आम्ही त्याला सदवै धन्य मानू.
परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वर माझी प्राथर्ना ऐकतो
ते मला खूप आवडते.

2 मी त्याला मदतीसाठी हाक मारतो
आिण ती तो ऐकतो ते मला खूप आवडते.

3 मी जवळ जवळ मेलो होतो.
मृत्यूचे दोर माझ्या भोवती आवळले गेले होते.
माझ्या भोवती थडगे आवळले जात होते.
मी खूप घाबरलो होतो आिण िंचितत झालो होतो.

4 नतंर मी परमेश्वराचे नाव घेतले.
मी म्हणालो, “परमेश्वरा, मला वाचव.”

5 परमेश्वर खूप चांगला आिण कृपाळू आहे.
देव दयाळू आहे.

6 परमेश्वर असहाय्य लोकांची काळजी घेतो.
मला कोणाची मदत नव्हती आिण परमेश्वराने माझा उध्दार केला.

7 माझ्या आत्म्या शांत हो!
परमेश्वर तुझी काळजी घेतो आहे.

8 देवा, तू माझ्या आत्म्याला मृत्यूपासून वाचवलेस

स्तोत्रसंिहता 112:2 388 स्तोत्रसंिहता 116:8



117

118

119

तू माझे अश्रू थोपिवलेस.
तू मला पतनापासून वाचिवलेस.

9 मी सजीवांच्या भूमीत परमेश्वराची
सेवा करणे चालूच ठेवीन.

10 “माझा सत्यानाश झाला”
असे मी म्हणालो तरी मी िवश्वास ठेवणे चालूच ठेवले.

11 मी घाबरलो होतो तेव्हा सुध्दा मी म्हणालो होतो,
सगळे लोक खोटारडे आहेत.

12 मी परमेश्वराला काय देऊ शकतो?
माझ्या जवळ जे आहे ते मला परमेश्वरानेच िदले आहे.

13 त्याने मला वाचवले म्हणून मी त्याला पेय अपर्ण करीन
आिण मी परमेश्वराला त्याच्या नावाने हाक मारीन.

14 मी परमेश्वराला कबूल केलेल्या गोष्टी देईन.
आता मी त्याच्या लोकांसमोर जाईन.

15 परमेश्वराच्या एखाद्या भक्ताचा मृत्यू परमेश्वराच्या दृष्टीने महत्वपूणर्
असतो.
परमेश्वरा, मी तुझा सेवक आहे.

16 मी तुझा सेवक आहे.
मी तुझी दासी असलेल्या स्त्रीचा मुलगा आहे.
परमेश्वरा, तू माझा पिहला गुरु आहेस.

17 मी तुला धन्यवाद म्हणून स्तुित अपर्ण करीन.
मी परमेश्वराचे नामस्मरण करीन.

18 मी कबूल केलेल्या गोष्टी परमेश्वराला देईन.
आता मी त्याच्या सवर् लोकांसमोर जाईन.

19 मी यरुशलेम मध्या मिंदरात जाईन.
परमेश्वराचा जयजयकार करा.

सवर् देशांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
सवर् लोकांनो परमेश्वराची स्तुती करा.

2 देव आपल्यावर खूप प्रेम करतो आिण
देव आपल्याशी सदवै खरा वागतो.
परमेश्वराचा जयजयकार करा!

परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याचा सन्मान करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै चालू राहील.

2 इस्राएल, म्हण
“त्याचे खर ेप्रेम सदवै चालू राहील.”

3 याजकांनो, म्हणा,
“त्याचे खर ेप्रेम सदवै चालू राहील.”

4 परमेश्वराची उपासना करणाऱ्या लोकांनो, म्हणा,
“त्याचे खर ेप्रेम सदवै चालू राहील.”

5 मी संकटात होतो म्हणून परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारली.
परमेश्वराने मला उत्तर िदले आिण मला सोडवले.

6 परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी घाबरणार नाही.
लोक मला त्रास देण्यासाठी काहीही करु शकणार नाहीत.

7 परमेश्वर मला मदत करणारा आहे.
माझ्या शत्रूंचा पराभव झालेला मी बघेन.

8 परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे
हे लोकांवर िवश्वास ठेवण्यापेक्षा अिधक चांगले.

9 परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे
हे तुमच्या नेत्यावर िवश्वास ठेवण्यापेक्षा अिधक चांगले.

10 बऱ्याच शत्रूंनी मला घेरले होते.
परतंु परमेश्वराच्या शक्तीमुळे मी माझ्या शत्रूंचा पराभव केला.

11 शत्रूंनी मला पुन्हा पुन्हा घेरले,
मी त्यांचा परमेश्वराच्या शक्तीने पराभव केला.

12 शत्रूंनी मला मधमाशांच्या थव्याप्रमाणे घेरले होते.
परतंु त्यांचा पटकन् जळून जाणाऱ्या झुडपाप्रमाणे लवकरच नाश

झाला.
मी त्यांचा परमेश्वराच्या शक्तीने पराभव केला.

13 माझ्या शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला आिण
माझा जवळ जवळ सवर्नाश केला परतंु परमेश्वराने मला मदत केली.

14 परमेश्वर माझी शक्ती आिण माझे िवजयगान आहे.

परमेश्वर मला वाचवतो.
15 चांगल्या लोकांच्या घरात चाललेला िवजयोत्सव तुम्ही ऐकू शकता.
परमेश्वराने पुन्हा त्याच्या महान ताकतीचे दशर्न घडवले.

16 परमेश्वराचे हात िवजयामुळे उंचावले आहेत.
परमेश्वराने पुन्हा त्याच्या महान ताकतीचेदशर्न घडवले.

17 मी जगेन आिण मरणार नाही
आिण परमेश्वराने काय काय केले ते मी सांगेन.

18 परमेश्वराने मला िशक्षा केली
परतंु त्याने मला मरु िदले नाही.

19 चांगल्या दरवाजांनो, माझ्यासाठी उघडा.
मी आत येईन आिण परमेश्वराची उपासना करीन.

20 ते परमेश्वराचे दरवाजे आहेत आिण
केवळ चांगले लोकच त्यातून आत जाऊ शकतात.

21 परमेश्वरा, माझ्या प्राथर्नेला उत्तर िदलेस म्हणून मी तुला धन्यवाद
देतो.
तू माझा उध्दार केलास म्हणून मी तुला धन्यवाद देतो.

22 इमारत बांधणाऱ्यांना जो दगड नको होता
तो कोनािशला झाला.

23 हे परमेश्वराने घडवून आणले आहे
आिण ते अितशय अद्भतु आहे असे आम्हाला वाटते.

24 आजचा िदवस परमेश्वरानेच घडवला आहे.
आपण आज मौज करु आिण सुखी होऊ.

25 लोक म्हणाले, “परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराने आपला उध्दार केला.

26 परमेश्वराचे नाव घेऊन येणाऱ्या माणसाचे स्वागत करा.”
याजकांनी उत्तर िदले, “परमेश्वराच्या घरी आम्ही तुझे स्वागत करतो.

27 परमेश्वर देव आहे आिण तो आपला स्वीकार करतो.
बळी देण्यासाठी कोकराला बांधून ठेवा आिण त्याला वेदीच्या

कोपऱ्यावर न्या.”
28 परमेश्वरा, तू माझा देव आहेस आिण मी तुला धन्यवाद देतो.
तुझी स्तुती करतो.

29 परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै िटकणार ेआहे.

आलआलेेफफ

शुध्द आयषु्य जगणार ेलोक सुखी आहेत.
ते लोक परमेश्वराची िशकवण पाळतात.

2 जे लोक परमेश्वराचा करार पाळतात ते सुखी आहेत.
ते परमेश्वराच्या आज्ञा मनापासून पाळतात.

3 ते लोक वाईट गोष्टी करीत नाहीत.
ते परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतात.

4 परमेश्वरा, तू आम्हाला तुझ्या आज्ञा िदल्यास
आिण त्या आज्ञा पूणर्पणे पाळायला तू आम्हाला सांिगतलेस.

5 परमेश्वरा, मी जर नेहमी तुझे िनयम पाळले.
6 तर मी जेव्हा तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करीन
तेव्हा मला कधीही लाज वाटणार नाही.

7 मी जेव्हा तुझा चांगलुपणा आिण
न्यायीपणा यांचा अभ्यास करीन तेव्हा मी तुला खरोखरच मान देईन.

8 परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञा पाळेन.
तेव्हा कृपाकरुन मला सोडून जाऊ नकोस.

बबेेथथ

9 तरुण माणूस शुध्द आयषु्य कसे जगू शकेल?
तू िदलेली िशकवण आचरणात आणून.

10 मी मनापासून देवाची सेवा करायचा प्रयत्न करतो.
देवा, तुझ्या आज्ञा पाळण्यासाठी मला मदत कर.

11 मी काळजीपूवर्क तुझी िशकवण अभ्यासतो. का?
म्हणजे मी तुझ्यािवरुध्द पाप करणार नाही.

12 परमेश्वरा, तुझे कल्याण असो
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मला तुझे िनयम िशकव.
13 मी तुझ्या सगळ्या शहाणपणाच्या िनणर्यांबद्दल बोलेन.
14 तुझ्या कराराचा अभ्यास करणे
मला इतर कशाही पेक्षा आवडते.

15 मी तुझ्या िनयमांबद्दल चचार् करने.
मी तुझी जीवन जगण्याची पध्द्त आचरने.

16 मला तुझे िनयम आवडतात.
मी तुझे शब्द िवसरणार नाही.

गीमगीमेेलल

17 माझ्याशी, तुझ्या सेवकाशी चांगला वाग, म्हणजे मी िजवंत राहू
शकेन.
आिण तुझ्या आज्ञा पाळू शकेन.

18 परमेश्वरा, माझे डोळे उघड मला तुझ्या िशकवणीकडे बघू दे.
आिण तू केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल वाचू दे.

19 मी या देशात परका आहे.
परमेश्वरा, तुझी िशकवण माझ्या पासून लपवू नकोस.

20 तू घेतलेल्या िनणर्यांचा
मला सतत अभ्यास करावासा वाटतो.

21 परमेश्वरा, तू गिर्वष्ठ लोकांवर सदवै टीका करतोस.
त्यांचे वाईट होईल ते तुझ्या आज्ञा पाळायचे नाकारतात.

22 मला शरम वाटू देऊ नकोस.
मला लाज आणू नकोस.
मी तुझा करार पाळला आहे.

23 नेते सुध्दा माझ्या िवषयी वाईट बोलतात.
पण परमेश्वरा, मी तुझा सेवक आहे
आिण मी तुझ्या िनयमांचा अभ्यास करतो.

24 तुझा करार माझा सवार्ंत चांगला िमत्र आहे.
तो मला चांगला उपदेश करतो.

दालदालेेथथ

25 मी लवकरच मरणार आहे.
परमेश्वरा, आज्ञा कर आिण मला जगू दे.

26 मी तुला माझ्या आयषु्या बद्दल सांिगतले
आिण तू मला उत्तर िदलेस.
आता मला तुझे िनयम िशकव.

27 परमेश्वरा, तुझे िनयम समजून घेण्यासाठी मला मदत कर.
तू ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहेत त्या मला अभ्यासू दे.

28 मी िखन्न आिण दमलेलो आहे.
आज्ञा कर आिण मला परत बलवान बनव.

29 परमेश्वरा, मला खोटं जगू देऊ नकोस.
मला तुझ्या िशकवणीने मागर्दशर्न कर.

30 परमेश्वरा, मी तुझ्याशी इमानदार राहायचे ठरवले.
मी अगदी काळजीपूवर्क तू शहाणपणाने घेतलेल्या िनणर्यांचा अभ्यास

करतो.
31 मी तुझ्या कराराशी िचकटून राहातो.
परमेश्वरा, माझी िनराशा करु नकोस.

32 मी तुझ्या आज्ञांचे आनदंाने पालन करीन.
परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा मला आनिंदत करतात.

हहेे

33 परमेश्वरा, मला तुझे िनयम िशकव
आिण मी त्यांचे पालन करीन.

34 मला तुझी िशकवण समजून घ्यायला मदत कर
आिण मी ती पूणर्पणे पाळीन.

35 परमेश्वरा, मला तुझ्या आज्ञांच्या मागार्कडे घेऊन जा.
मला जीवन जगायचा तो मागर् अगदी मनापासून आवडतो.

36 श्रीमतं कसे व्हायचे हे िशकवण्यापेक्षा मला
तुझ्या कराराचा िवचार करण्यासाठी मदत कर.

37 परमेश्वरा, कवडी मोलाच्या गोष्टीं कडे मला बघू देऊ नकोस.
मला तुझ्या मागार्ने जीवन जगायला मदत कर.

38 तू जे कबूल केलेस ते तुझ्या सेवकासाठी कर.
मग लोक तुला मान देतील.

39 परमेश्वरा, मला ज्या शरमेची भीती वाटते ती घेऊन जा.
तुझे शहाणपणाचे िनणर्य चांगले आहेत.

40 बघ, मला तुझ्या आज्ञा आवडतात.
मला चांगले वागव आिण मला जगू दे.

वाववाव

41 परमेश्वरा, मला तुझे खर ेप्रेम दाखव.
कबूल केल्याप्रमाणे तू मला वाचव.

42 त्यावेळी ज्या लोकांनी माझा पाणउतारा केला होता त्यांना द्यायला
माझ्याजवळ उत्तर असेल.
परमेवरा, तू सांगतोस त्या गोष्टींवर माझा खरोखरच िवश्वास आहे.

43 मला नेहमी तुझ्या खऱ्या िशकवणी बद्दल बोलू दे.
परमेश्वरा, मी तुझ्या शहाणपणाच्या िनणर्यावर अवलबंून आहे.

44 परमेश्वरा, मी सदवै तुझ्या िशकवणकुी प्रमाणे चालेन.
45 म्हणजे मी मुक्त होईन का?
कारण मी तुझे िनयम पाळायचा आटोकाट प्रयत्न करतो.

46 मी तुझ्या कराराबद्दल राजांजवळ बोलेन
आिण ते मला शरिंमदे करणार नाहीत.

47 मला तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करायला आवडते.
परमेश्वरा, मला त्या आज्ञा आवडतात.

48 परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञांची स्तुती करतो.
मला त्या आवडतात आिण मी त्यांचा अभ्यास करीन.

जाियनजाियन

49 परमेश्वरा, तू मला िदलेल्या वचनाची आठवण ठेव.
ते वचन माझ्या मनात आशा िनमार्ण करते.

50 मी पीिडत होतो, द:ुखी होतो.
आिण तू माझे सांत्वन केलेस.
तुझ्या शब्दांनी मला परत जगायला लावले.

51 जे लोक स्वत:ला माझ्यापेक्षा चांगले समजतात त्यांनी माझा सतत
अपमान केला.
पण मी तुझ्या िशकवणी नुसार वागणे सोडले नाही.

52 मी नेहमी तुझ्या राहाणपणाच्या िनणर्यांची आठवण ठेवतो.
परमेश्वरा, तुझे िनणर्य मला समाधान देतात, माझे सांत्वन करतात.

53 दषु्ट लोक तुझी िशकवण आचरणे
सोडून देतात ते पािहले की मला राग येतो.

54 घरात तुझे िनयम हीच माझी गाणी आहेत.
55 परमेश्वरा, रात्री मला तुझे नाव
आिण तुझी िशकवण आठवते.

56 असे घडते कारण मी अगदी काळजी पूवर्क तुझी आज्ञा पाळतो.

हहेेथथ

57 परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा पाळणे हेच माझे कतर्व्य आहे,
असा िनणर्य मी घेतला आहे.

58 परमेश्वरा, मी पूणर्पणे तुझ्यावर अवलबंून आहे.
वचन िदल्याप्रमाणे तू माझ्याशी दयाळूपणे वाग.

59 मी माझ्या आयषु्याचा अगदी काळजी पूवर्क िवचार केला
आिण मी तुझ्या कराराकडे परत आलो.

60 अिजबात उशीर न करता मी तुझ्या आज्ञा पाळायला धावत आलो.
61 वाईट लोकांनी माझ्यािवषयी काही अनुदार उद्गार काढले.
पण परमेश्वरा, मी तुझी िशकवण िवसरलो नाही.

62 मी मध्यरात्री तू घेतलेल्या तुझ्या चांगल्या िनणर्यांबद्दल
तुला धन्यवाद देण्यासाठी उठतो.

63 जो कुणी तुझी उपासना करतो त्याचा मी िमत्र आहे.
जो कुणी तुझ्या आज्ञा पाळतो त्याचा मी िमत्र आहे.
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64 परमेश्वरा, तुझे खर ेप्रेम पृथ्वी व्यापून टाकते.
मला तुझे िनयम िशकव.

ततेेथथ

65 परमेश्वरा, तू माझ्यासाठी, तुझ्या सेवकासाठी चांगल्या गोष्टी
केल्यास.
तू ज्या गोष्टी करण्याचे वचन िदले होतेस त्याच गोष्टी केल्यास.

66 परमेश्वरा, योग्य िनणर्य घेण्यािवषयीचे ज्ञान मला दे.
माझा तुझ्या आज्ञांवर िवश्वास आहे.

67 दखु: सोसण्यापूवीर् मी बऱ्याच चुकीच्या गोष्टी केल्या
परतंु आता मी तुझ्या आज्ञा काळजी पूवर्क पाळतो.

68 देवा, तू चांगला आहेस आिण
तू चांगल्या गोष्टी करतोस. मला तुझे िनयम िशकव.

69 जे लोक स्वत:ला माझ्यापेक्षा चांगले समजतात त्यांनी माझ्याबद्दल
खोटं सांिगतल ंपण परमेश्वरा,
मी तरी ही अगदी मनापासून तुझ्या आज्ञा पाळणे चालूच ठेवले.

70 ते लोक फार मूखर् आहेत
पण मला तुझ्या िशकवणीचा अभ्यास करणे फार आवडते.

71 मी दखु: सोसले ते चांगले झाले.
त्यामुळेच मला तुझे िनयम समजले.

72 परमेश्वरा, तूझी िशकवण माझ्यासाठी फार चांगली आहे.
ती सोन्याच्या व चांदीच्या हजार तुकड्यांपेक्षा चांगली आहे.

योदयोद

73 परमेश्वरा, तूच मला िनमार्ण केलेस
आिण तू मला तुझ्या हाताचा आधार देतोस.
तुझ्या आज्ञा िशकण्यासाठी आिण समजून घेण्यासाठी मला मदत

कर.
74 परमेश्वरा, तुझे भक्त मला पाहातात आिण मला मान देतात.
तू जे सांगतोस त्यावर मी िवश्वास ठेवतो म्हणून ते आनदंी आहेत.

75 परमेश्वरा, तुझे िनणर्य योग्य असतात हे मला माहीत आहे
आिण तू मला िशक्षा केलीस तेही योग्यच होते.

76 आता तुझ्या खाऱ्या प्रेमाने माझे सांत्वन कर.
तू वचन िदल्याप्रमाणे माझे सांत्वन कर.

77 परमेश्वरा, माझे सांत्वन कर आिण मला जगू दे.
मला तुझी िशकवण मनापासून आवडते.

78 जे लोक स्वत:ला माझ्यापेक्षा चांगले समजतात त्यांनी
माझ्यािवषयी खोटं सांिगतल ंत्या लोकांना आता लाज वाटेल अशी मी
आशा करतो.
परमेश्वरा, मी तुझ्या कराराचा अभ्यास करतो.

79 तुझे भक्त माझ्याकडे परत येतील अशी मी आशा करतो.
म्हणजे मग ते तुझ्या कराराचा अभ्यास करु शकतील.

80 परमेश्वरा, मला तुझ्या आज्ञा पूणर्पणे पाळू दे.
म्हणजे मला लाज वाटणार नाही.

काफकाफ

81 परमेश्वरा, तू माझा उध्दा्र करशील म्हणून वाट बघता बघता मी
आता मरुन जाणार आहे.
पण परमेश्वरा, तू जे सांगतोस त्यावर माझा िवश्वास आहे.

82 तू ज्या गोष्टींचे वचन िदले होतेस त्या शोधता शोधता माझे डोळे
अगदी थकून गेले आहेत.
परमेश्वरा, तू कधी माझे सांत्वन करणार आहेस?

83 मी जरी उिकरड्यावरच्या द्राक्षारसाच्या बुधलीसारखा झालो
असलो
तरी मी तुझे िनयम िवसरणार नाही.

84 मी िकती काळ जगणार आहे?
परमेश्वरा, जे लोक मला तुरंुगात माझा छळ करतात.
त्यांना तू कधी िशक्षा करणार आहेस?

85 काही गिर्वष्ठ लोकांनी खोटे बोलून माझ्या शरीरात सुरा खपुसला

आिण ते तुझ्या िशकवणी िवरुध्द आहे.
86 परमेश्वरा, लोक तुझ्या सगळ्या आज्ञांवर िवश्वास ठेवू शकतात.
माझ्यावर खटला भरण्याची चूक त्यांनी केली.
मला मदत कर.

87 त्या लोकांनी जवळ जवळ माझा सवर्नाश केला.
पण मी तुझ्या आज्ञा पाळणे बदं केले नाही.

88 परमेश्वरा, मला तुझे खर ेप्रेम दाखव आिण मला जगू दे.
तू जे सांगशील ते मी करने.

लामलामेेदद

89 परमेश्वरा, तुझा शब्द सदवै चालू असतो.
तुझा शब्द स्वगार्त सदवै चालू असतो.

90 तू सदा सवर्दा इमानदार असतोस, परमेश्वरा.
तू पृथ्वी िनमार्ण केलीस आिण ती अजूनही आहे.

91 तुझ्या िनयमांमुळे ती अजूनही आहे
आिण ती गुलामाप्रमाणे तुझे िनयम पाळते.

92 जर तुझी िशकवण मला एखाद्या िमत्राप्रमाणे वाटली नसती
तर माझ्या द:ुखाने माझा सवर्नाश झाला असता.

93 परमेश्वरा, मी तुझ्या आज्ञा कधीच
िवसरणार नाही कारण त्यांनी मला जगू िदले.

94 परमेश्वरा, मी तुझा आहे म्हणून माझा उध्दार कर.
का? कारण तुझ्या आज्ञा पाळण्याची मी िशकस्त करतो.

95 दषु्टांनी माझा नाश करायचा प्रयत्न केला.
पण तुझ्या कराराने मला शहाणे बनवले.

96 तुझ्या िनयमांखेरीज इतर गोष्टींना मयार्दा असतात.

ममेेमम

97 परमेश्वरा, मला तुझी िशकवण खूप आवडते.
मी सतत ितच्याबद्दल बोलत असतो.

98 परमेश्वरा, तुझ्या आज्ञा मला माझ्या शत्रूंपेक्षा शहाणे करतात.
तुझे िनयम नेहमी माझ्याजवळ असतात.

99 मी माझ्या सगळ्या िशक्षकांपेक्षा शहाणा आहे.
कारण मी तुझ्या कराराचा अभ्यास करतो.

100 जुन्या पुढाऱ्यांपेक्षा मला जास्त
कळते कारण मी तुझ्या आज्ञा सांभाळतो.

101 तू मला प्रत्येक पावलाला चुकीच्या मागार्वर जाण्यापासून
दरू ठेवतोस म्हणून परमेश्वरा, मी तू जे सांगशील ते करु शकतो.

102 परमेश्वरा, तू माझा गुरु आहेस
म्हणून मी तुझे िनयम पाळणे बदं करणार नाही.

103 माझ्या तोंडात तुझे शब्द
मधापेक्षाही गोड आहेत.

104 तुझी िशकवण मला शहाणा करते.
त्यामुळे मी चुकीच्या िशकवणीचा ितरस्कार करतो.

नूननून

105 परमेश्वरा, तुझे शब्द िदव्याप्रमाणे
माझा मागर् उजळतात.

106 तुझे िनयम चांगले आहेत.
मी ते पाळायचे वचन देतो आिण मी िदलेले वचन पाळीन.

107 परमेश्वरा, मी खूप काळ दखु: भोगले आहे.
कृपा करुन आज्ञा दे आिण मला पुन्हा जगू दे.

108 परमेश्वरा, माझ्या स्तुतीचा स्वीकार कर
आिण मला तुझे िनयम िशकव.

109 माझे आयषु्य नेहमीच धोक्यात असते
पण मी तुझी िशकवण िवसरलो नाही.

110 दषु्ट लोक मला जाळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करतात.
पण मी तुझ्या आज्ञा मोडल्या नाहीत.

111 परमेश्वरा, मी सदवै तुझ्या कराराप्रमाणे वागेन
त्यामुळे मला खूप आनदं होतो.
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112 मी अगदी नेहमी प्रयत्नपूवर्क
तुझे िनयमपाळायचा प्रयत्न करीन.

सामसामेेखख

113 परमेश्वरा, जे लोक तुझ्याशी पूणर्पणे प्रामािणक नाहीत
त्या लोकांचा मी ितरस्कार करतो, पण मला तुझी िशकवण आवडते.

114 मला लपव आिण माझे रक्षण कर.
परमेश्वरा, तू जे काही सांगतोस त्यावर माझा िवश्वास आहे.

115 परमेश्वरा, वाईट लोकांना माझ्याजवळ िफरकू देऊ नकोस
आिण मी माझ्या देवाच्या आज्ञा पाळीन.

116 परमेश्वरा, कबूल केल्याप्रमाणे तू मला आधार दे आिण मग मी
जगेन.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे म्हणून माझी िनराशा करु नकोस.

117 परमेश्वरा, मला मदत कर म्हणजे माझा उध्दार होईल.
मी नेहमीच तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करीन.

118 परमेश्वरा, तुझे िनयम मोडणाऱ्या प्रत्येकाला तू परत पाठव.
का? कारण जेव्हा त्यांनी तुझ्या सांगण्या प्रमाणे वागायचे कबूल केले

तेव्हा ते खोटे बोलले.
119 परमेश्वरा, तू वाईट लोकांना पृथ्वीवर कचऱ्याप्रमाणे फेकून दे.
म्हणजे मग मी तुझ्या करारावर सदवै प्रेम करीन.

120 परमेश्वरा, मला तुझी भीती वाटते,
मी घाबरतो आिण तुझ्या िनयमांना मान देतो.

ऐनऐन

121 जे योग्य आहे आिण चांगले आहे तेच मी केले परमेश्वरा,
ज्या लोकांना मला त्रास द्यायची इच्छा आहे त्याच्या हाती मला

सोडून देऊ नको.
122 माझ्याशी चांगला वागशील असे मला वचन दे.
परमेश्वरा, मी तुझा सेवक आहे.
त्या गिर्वष्ठ लोकांना मला त्रास द्यायला लावू नकोस.

123 परमेश्वरा, तुझ्या मदतीची आिण
तुझ्या चांगल्या शब्दाची वाट बघून माझे डोळे आता िशणले आहेत.

124 मी तुझा सेवक आहे.
मला तुझे खर ेप्रेम दाखव. मला तुझे िनयम िशकव.

125 मी तुझा सेवक आहे,
मला समजून घ्यायला मदत कर म्हणजे मला तुझा करार समजू

शकेल.
126 परमेश्वरा, आता काही तरी करायची तुझी वेळ आली आहे.
लोकांनी तुझे िनयम मोडले आहेत.

127 परमेश्वरा, शुध्दातल्या शुध्द सोन्यापेक्षा मला
तुझ्या आज्ञा आवडतात.

128 मी काळजी पूवर्क तुझ्या सवर् आज्ञा पाळतो.
मला खोटी िशकवण आवडत नाही.

पपेे

129 परमेश्वरा, तुझा करार अद्भतु आहे
म्हणूनच मी तो पाळतो.

130 जेव्हा लोक तुझा शब्द समजून घ्याला सुरुवात करतात तेव्हा
ते त्यांना योग्य तऱ्हेने जीवन कसे जगायचे ते सांगणाऱ्या

प्रकाशासारखे असते.
तुझे शब्द अगदी साध्या लोकांना देखील शहाणे करतात.

131 परमेश्वरा, मला खरोखरच तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करायचा आहे.
मी जोर जोरात श्वासोच्छवास करणाऱ्या
आिण अधीरतेने वाट बघणाऱ्या माणसासाखा आहे.

132 देवा, माझ्याकडे बघ आिण माझ्याशी दयाळूपणे वाग.
जे लोक तुझ्या नावावर प्रेम करतात त्यांच्यांसाठी योग्य गोष्टी कर.

133 परमेश्वरा, कबूल केल्याप्रमाणे मला मागर्दशर्न कर.
माझे काहीही वाईट होऊ देऊ नकोस.

134 परमेश्वरा, जे लोक मला त्रास देतात त्यांच्यापासून मला वाचव

आिण मी तुझ्या आज्ञा पाळीन.
135 परमेश्वरा, तुझ्या सेवकाचा स्वीकार कर
आिण मला तुझे िनयम िशकव.

136 लोक तुझ्या िशकवणकुी प्रमाणे वागत नाहीत
म्हणून मी अश्रंूच्या नद्या वाहवल्या आहेत.

त्सादत्सादेे

137 परमेश्वरा, तू चांगला आहेस
आिण तुझे िनयम योग्य आहेत.

138 तू आम्हाला करारात चांगले िनयम िदलेस
त्यावर आम्ही खरोखरच िवश्वास ठेवू शकतो.

139 माझ्या तीव्र भावना माझा नाश करीत आहेत.
माझे शत्रू तुझ्या आज्ञा िवसरले म्हणून मी फारच अस्वस्थ झालो

आहे.
140 परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या शब्दांवर िवश्वास ठेवू शकतो
याबद्दलचा पुरावा आमच्याजवळ आहे आिण मला ते आवडते.

141 मी एक तरुण आहे आिण लोक मला मान देत नाहीत.
पण मी तुझ्या आज्ञा िवसरत नाही.

142 परमेश्वरा, तुझा चांगलुपणा सदवै राहो
आिण तुझ्या िशकवणकुीवर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे.

143 माझ्यावर खूप संकटे आली आिण
वाईट वेळाही आल्या परतंु मला तुझ्या आज्ञा आवडतात.

144 तुझा करार नेहमीच चांगला असतो.
तो समजण्यासाठी मला मदत कर म्हणजे मी जगू शकेन.

कोफकोफ

145 मी अगदी मनापासून तुला बोलावतो परमेश्वरा,
मला उत्तर दे मी तुझ्या आज्ञा पाळीन.

146 परमेश्वरा, मी तुला बोलावतो माझा उध्दार कर
आिण मी तुझा करार पाळीन.

147 तुझी प्राथर्ना करण्यासाठी मी सकाळी लवकर उठतो.
तू ज्या गोष्टी सांगतोस त्यावर मी िवश्वास ठेवतो.

148 तुझ्या वचनाचा अभ्यास करण्यासाठी
रात्रभर मी जागा रािहलो.

149 तुझ्या सगळ्या प्रेमासकट माझ्याकडे लक्ष दे परमेश्वरा,
ज्या गोष्टी योग्य आहेत असे तू सांगतोस त्या कर आिण मला जगू दे.

150 लोक माझ्यािवरुध्द वाईट योजना आखीत आहेत
ते लोक तुझ्या िशकवणकुी प्रमाणे वागत नाहीत.

151 परमेश्वरा, तू माझ्या खूप जवळ आहेस आिण
तुझ्या सगळ्या आज्ञांवर िवश्वास ठेवणे शक्य आहे.

152 मी खूप पूवीर् तुझ्या करारावरुन िशकलो की
तुझी िशकवण सदवै राहाणार आहे.

ररेशेश

153 परमेश्वरा, माझे द:ुख बघ आिण माझी सुटका कर.
मी तुझी िशकवण िवसरलो नाही.

154 परमेश्वरा, माझ्यासाठी माझी लढाई लढ.
तू वचन िदल्याप्रमाणे मला जगू दे.

155 दषु्ट लोक िंजकणार नाहीत कारण
ते तुझे िनयम पाळत नाहीत.

156 परमेश्वरा, तू खूप दयाळू आहेस.
तू ज्या गोष्टी योग्य आहेत असे सांगतोस त्या कर आिण मला जगू दे.

157 मला द:ुख देण्याचा प्रयत्न करणार ेअनेक शत्रू मला आहेत
पण मी तुझ्या कराराप्रमाणे वागणे सोडले नाही.

158 मी त्या िवश्वासघातक्यांना बघतो. परमेश्वरा,
ते तुझा शब्द पाळत नाहीत आिण मी त्यांचा ितरस्कार करतो.

159 बघ, मी तुझ्या आज्ञा पाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो.
परमेश्वरा, तुझ्या सगळ्या प्रेमासकट मला जगू दे.

160 परमेश्वरा, अगदी सुरुवाती पासून तुझे सवर् शब्द िवश्वसनीय होते
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आिण तुझे चांगले िनयम सदवै राहातील.

शीनशीन

161 शिक्तमान पुढाऱ्यांनी माझ्यावर िवनाकारण हल्ला केला.
पण मी फक्त तुझ्या िनयमांना िभतो आिण मान देतो.

162 परमेश्वरा, तुझा शब्द मला आनदंी करतो,
नुकताच एखादा खिजना सापडलेल्या माणसासारखा मी आनिंदत

होतो.
163 मला खोटे आवडत नाही.
मला त्याचा वीट आहे पण परमेश्वरा, मला तुझी िशकवण आवडते.

164 मी िदवसातून सात वेळा तुझ्या चांगल्या
िनयमांसाठी मी तुझी स्तुती करतो.

165 जे लोक तुझ्या िशकवणकुीवर प्रेम करतात त्यांना खरी शांती
लाभेल.
कुठलीही गोष्ट त्यांचा अधपात घडवणार नाही.

166 परमेश्वरा, तू माझा उध्दार करावास म्हणून मी वाट बघत आहे.
मी तुझ्या आज्ञा पाळल्या आहेत.

167 मी तुझ्या कराराप्रमाणे वागलो, परमेश्वरा,
मला तुझे िनयम खूप आवडतात.

168 मी तुझा करार आिण तुझ्या आज्ञा पाळल्या.
परमेश्वरा, मी जे काही केले ते सवर् तुला माहीत आहे.

तावताव

169 परमेश्वरा, माझे आनदंी गाणे ऐक.
तू कबूल केल्याप्रमाणे मला शहाणा कर.

170 परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक.
वचन िदल्याप्रमाणे माझा उध्दार कर.

171 तू मला तुझे िनयम िशकवलेस म्हणून
मी एकदम गुणगान गायला सुरुवात केली.

172 तुझ्या शब्दाला उत्तर देण्यासाठी मला मदत कर आिण मला माझे
गाणे म्हणून दे.
परमेश्वरा, तुझे िनयम चांगले आहेत.

173 परमेश्वरा, मला मदत करण्यासाठी माझ्यापयर्ंत
पोहोच कारण मी तुझ्या आज्ञांप्रमाणे वागणे पसंत केले.

174 परमेश्वरा, तू माझा उध्दार करावास असे मला वाटते.
पण तुझी िशकवण मला आनदं देते.

175 परमेश्वरा, मला जगू दे
आिण तुझे गुणगात करु दे. तुझ्या िनणर्याला मला मदत करु दे.

176 मी हरवलेल्या मेंढीप्रमाणे रस्ता चुकलो.
परमेश्वरा, मला शोधायला ये.
मी तुझा सेवक आहे
आिण मी तुझ्या आज्ञा िवसरलो नाही.

वर मिंदरांत जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.
मी संकटात होतो, मी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारली
आिण त्याने मला वाचवले.

2 परमेश्वरा, माझ्यािवषयी खोट बोलणाऱ्या लोकांपासून
मला वाचव.
त्या लोकांनी खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांिगतल्या.

3 खोटारड्यांनो तुम्हाला काय िमळणार आहे ते माहीत आहे का?
त्यापासून तुमचा काय फायदा होणार आहे ते तुम्हाला माहीत आहे

का?
4 सिैनकाचे अणकुचीदार बाण आिण
जळते िनखार ेतुम्हाला िशक्षा म्हणून िमळतील.

5 खोटारड्यांनो, तुमच्याजवळ राहाणे म्हणजे मेशेखात राहाण्यासारखे
आहे,
केदारच्या तबंून राहाण्यासारखे आहे

6 शांतीचा ितरस्कार करणाऱ्या लोकांजवळ
मी खूप काळ रािहलो आहे.

7 मी म्हणालो, मला शांती हवी,
म्हणून त्यांना यधु्द हवे आहे.

वर मिंदरांत जाण्याच्या वेळेचे स्तोत्र.
मी वर डोंगरांकडे बघतो.
पण माझी मदत खरोखर कुठून येणार आहे?

2 माझी मदत परमेश्वराकडून,
स्वगर् व पृथ्वी यांच्या िनमार्त्याकडून येणार आहे.

3 देव तुला खाली पडू देणार नाही.
तुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही.

4 इस्राएलचा पाठीराखा झोपाळू होत नाही.
देव कधीही झोपत नाही.

5 परमेश्वर तुझा पाठीराखा आहे
तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्षण करतो.

6 िदवसा सूयर् तुला द:ुख पोहोचवणार नाही.
आिण रात्री चंद्र तुला इजा करणार नाही.

7 परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील.
परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.

8 परमेश्वरा तुला जाण्या-येण्यात मदत करील.
परमेश्वर तुला आता मदत करील आिण सदवै मदत करत राहील.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे दािवदाचेस्तोत्र.
“आपण परमेश्वराच्या मिंदरात जाऊ या,”
असे लोक म्हणाले तेव्हा मी खूप आनदंात होतो.

2 आपण इथे आहोत.
यरुशलेमच्या दरवाजात उभे आहोत.

3 हे नवीन यरुशलेम आहे.
हे शहर पुन्हा एक एकित्रत शहर म्हणून वसवण्यात आले.

4 कुटंुबांचे जथे िजथे जातात ती हीच जागा.
इस्राएलचे लोक ितथे परमेश्वराच्या नावाचे गुणगान करण्यासाठी

जातात.
ही कुटंुबे देवाची आहेत.

5 राजांनी त्या िठकाणी लोकांना न्याय देण्यासाठी िंसहासने मांडली.
दावीदाच्या वंशातील राजांनी आपली िंसहासने त्या िठकाणी मांडली.

6 यरुशलेममध्ये शांती नांदावी म्हणून प्राथर्ना करा.
“जे लोक तुझ्यावर प्रेम करतात त्यांना इथे शांती िमळेल,

7 अशी मी आशा करतो.
तुझ्या चार िंभतींच्या आत शांती असेल अशी मी आशा करतो.”

8 तुझ्या मोठ्या इमारतीत, सुरिक्षतता असेल अशी मी आशा करतो”.
माझ्या भावांच्या आिण शेजाऱ्यांच्या भल्यासाठी ितथे शांती नांदो

अशी मी आशा करतो.
9 आपला देव, आपला परमेश्वर, त्याच्या मिंदराच्या भल्यासाठी
या शहरात चांगल्या गोष्टी घडाव्यात अशी मी प्राथर्ना करतो.

वर व मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.
देवा, मी वर बघून तुझी प्राथर्ना करतो.
तू स्वगार्त राजा म्हणून बसतोस.

2 गुलाम त्यांना लागणाऱ्या वस्तंूसाठी
मालकावर अवलबंून असतात.

3 त्याच प्रमाणे आपण परमेश्वरावर, आपल्या देवावर अवलबंून असतो.
आपल्यावर दया करावी म्हणून आपण देवाची वाट बघतो.

4 परमेश्वरा, आमच्याशी दयाळू राहा.
खूप काळापासून आमचा अपमान होत आला आहे म्हणून तू दयावंत

हो.
५गिर्वष्ठ लोकांनी आमचा खूप काळ अपमान केला.
ते इतर लोकांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटते.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे दावीदाचे स्तोत्र.
परमेश्वर जर आपल्या बाजूला नसता तर आपले काय झाले
असते?
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इस्राएल, मला उत्तर दे.
2 लोकांनी आपल्यावर हल्ला केला
तेव्हा जर परमेश्वर आपल्या बाजूला नसता तर आपले काय झाले

असते?
3 आपले शत्रू आपल्यावर जेव्हा रागावले असते
तेव्हा त्यांनी आपल्याला िजवंत िगळले असते.

4 आपल्या शत्रूंचे सनै्य महापुरासारखे आपल्या अगंावरुन गेले असते.
नदी प्रमाणे त्यांनी आपल्याला बुडवले असते.

5 गिर्वष्ठ लोकांनी वर वर चढणाऱ्या पाण्याप्रमाणे
आपल्या तोंडापयर्ंत येऊन आपल्याला बुडवले असते.

6 परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराने आपल्या शत्रूंना
आपल्याला पकडू िदले नाही आिण ठार मारु िदले नाही.

7 जाळ्यात सापडलेल्या आिण
नतंर त्यातून सुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे आपण आहोत.
जाळे तुटले आिण आपण त्यातून सुटलो.

8 परमेश्वराकडून आपली मदत आली.
परमेश्वराने पृथ्वी आिण स्वगर् िनमार्ण केला.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र
जे लोक परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात ते िसयोन
पवर्तासारखे आहेत.
ते कधीही थरथरणार नाहीत.

ते सदवै असतील.
2 यरुशलेमच्या सभोवती पवर्त आहेत आिण परमेश्वर त्याच्या

माणसांभोवती आहे.
तो त्याच्या माणसांचे सदवै रक्षण करील.

3 दषु्ट लोक चांगल्या माणसांच्या जिमनीवर कधीही ताबा िमळवू
शकणार नाहीत.
जर तसे घडले तर चांगले लोकही वाईट वागायला लागतील.

4 परमेश्वरा, तू चांगल्या लोकांशी चांगला राहा.
ज्या लोकांची मने शुध्द आहेत त्यांच्याशी तू चांगला राहा.

5 दषु्ट लोक वाईट गोष्टी करतात.
परमेश्वर त्या दषु्ट लोकांना िशक्षा करील.
इस्राएलमध्ये शांती नांद ूदे.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र
परमेश्वर जेव्हा आपली परत सुटका करील
तेव्हा ते स्वप्नासारखे असेल.

2 आपण हसत आनदंाचे गाणे गात असू.
इतर देशांतील लोक म्हणतील,
“इस्राएलाच्या लोकांसाठी परमेश्वराने फार चांगली गोष्ट केली.”

3 होय, परमेश्वराने जर आपल्यासाठी ती चांगली गोष्ट केली
तर आपण खूप आनदंी होऊ.

4 परमेश्वरा, वाळवंटातले झर ेपुन्हा पाण्याने भरुन वहायला लागतात.
तसं आम्हाला पुन्हा मुक्त कर.

5 एखादा माणूस बी पेरते वेळी द:ुखी असू शकेल.
पण तो जेव्हा पीक गोळा करतो तेव्हा तो आनदंी असतो.

6 तो जेव्हा बी शेतात नेतो तेव्हा तो द:ुखी होईल.
पण तो जेव्हा धान्य घरी आणतो तेव्हा आनदंी असतो.

शलमोनाचे वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.
जर परमेश्वर घर बांधीत नसेल
तर ते बांधणार ेलोक त्यांचा वेळ व्यथर् घालवीत आहेत.
जर परमेश्वर शहरावर नजर ठेवीत नसेल

तर पहारकेरी त्यांचा वेळ वाया घालवीत आहेत.
2 भाकरी िमळव्यासाठी लवकर उठणे आिण
रात्री उशीरापयर्ंत जागणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.
देव ज्या लोकांवर प्रेम करतो
त्यांची तो ते झोपेत असताना देखील काळजी घेतो.

3 मुले म्हणजे परमेश्वराने िदलेले नजराणे आहेत.

आईच्या शरीरातून िमळालेले ते फळ आहे.
4 तरुण माणसाची मुले सिैनकाच्या
भात्यातील बाणांसारखी आहेत.

5 जो माणूस त्याचा भाता मुलांनी भरुन टाकेल तो सुखी होईल.
त्या माणसाचा कधीही पराभव होणार नाही त्याची मुले सावर्जािनक

िठकाणी त्याच्या शत्रूंिवरुध्द त्याचे रक्षण करतील.
वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र

परमेश्वराचे सवर् भक्त सुखी आहेत.
ते देवाच्या इच्छे प्रमाणे जगतात.

2 तू ज्या गोष्टींसाठी काम करतोस
त्या गोष्टींचा तू उपभोग घेशील, तू आनदंी राहाशील आिण तुझ्या

बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतील.
3 घरी तुझी बायको सुफलीत द्राक्षवेलीसारखी असेल.
मेजाभोवती तुझी मुले तू लावलेल्या जतैूनाच्या झाडांसारखी

असतील.
4 परमेश्वर अशा रीतीने त्याच्या भक्तांना आशीवार्द देईल.
5 परमेश्वर तुला िसयोनवरुन आशीवार्द देवो.
परमेश्वराच्या आशीवार्दाचा तू यरुशलेम मध्ये जन्मभर आनदं

उपभोगावा अशी आशा करतो.
6 आिण तू तुझी नातवंडे पाही पयर्ंत जगशील अशी मी आशा करतो.
इस्राएलमध्ये शांती नांद ूदे.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र
“मला आयषु्यभर खूप शत्रू होते.”
इस्राएल, आम्हाला त्या शतं्रूंबद्दल सांग.

2 मला आयषु्यभर खूप शत्रू होते
पण ते कधीही िवजयी झाले नाहीत.

3 माझ्या पाठीत खोल जखमा होईपयर्ंत त्यांनी मला मारले.
मला खूप मोठ्या आिण खोल जखमा झाल्या.

4 पण परमेश्वराने दोर कापले
आिण मला त्या दषु्टांपासून सोडवले.

5 जे लोक िसयोनचा ितरस्कार करीत होते, त्यांचा पराभव झाला.
त्यांनी लढणे थांबवले आिण ते पळून गेले.
6 ते लोक छपरावरच्या गवतासारखे होते.
ते गवत वाढण्या आधीच मरुन जाते.

7 ते गवत कामगाराला मूठ भरही िमळू शकत नाही.
धान्याचा ढीग करण्याइतकेही ते नसते.

8 त्यांच्या जवळून जाणार ेलोक, “परमेश्वर तुला आशीवार्द देवो” असे
म्हणणार नाहीत.
लोक त्यांचे स्वागत करुन, “आम्ही परमेश्वराच्या नावाने तुम्हाला

आशीवार्द देतो” असे म्हणणार नाहीत.
वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र

परमेश्वरा, मी खूप मोठ्या संकटात आहे
म्हणून मी तुला मदतीसाठी हाक मारीत आहे.

2 माझ्या प्रभु, माझ्याकडे लक्ष दे.
माझ्या मदतीच्या हाकेला ओ दे.

3 परमेश्वरा, तू जर लोकांना खरोखरच त्यांच्यासगळ्या
पापांबद्दल िशक्षा केलीस तर कुणीही माणूस िजवंत राहाणार नाही.

4 परमेश्वरा, तुझ्या माणसांना क्षमा कर.
म्हणजे मग तुझी उपासना करण्यासाठी लोक असतील.

5 मी मदतीसाठी परमेश्वराची वाट पाहतो आहे.
माझा आत्मा त्याची वाट बघत आहे.
परमेश्वर जे सांगतो त्यावर माझा िवश्वास आहे.

6 मी माझ्या प्रभुची वाट बघत आहे.
मी सकाळ होण्याची खूप वाट पाहात असलेल्या रक्षकांसारखा आहे.

7 इस्राएल, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
केवळ परमेश्वराजवळच खर ेप्रेम िमळते.
परमेश्वर पुन्हा पुन्हा आपला उध्दार करतो आिण
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8 परमेश्वर इस्राएलला त्याच्या सवर् पापांबद्दल क्षमा करील.
वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र

परमेश्वरा, मी गिर्वष्ठ नाही.
मी कुणीतरी मोठा आहे असे मी वागत नाही.
मी खूप भव्य असे काही करायचा प्रयत्न करत नाही.

मी माझ्या आवाक्या बाहेरच्या गोष्टींची िंचता कधीच करत नाही.
2 मी अगदी अिवचल आहे.
माझा आत्मा शांत आहे.
माझा आत्मा आईच्या कुशीत समाधान पावलेल्या
बाळासारखा अिवचल आिण शांत आहे.

3 इस्राएल, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
त्याच्यावर आता आिण सदवै िवश्वास ठेवत राहा.

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.
परमेश्वरा, दावीदाला िकती त्रास झाला त्याची आठवण ठेव.

2 दावीदाने परमेश्वराला वचन िदले.
दावीदाने याकोबाच्या सवर्शिक्तमान देवाला खास वचन

िदले.
3 दावीद म्हणाला “मी माझ्या घरात जाणार नाही.
मी माझ्या अथंरुणावर झोपणार नाही.
मी झोपणार नाही.

4 माझ्या डोळ्यांना िवश्रांती घेऊ देणार नाही.
5 मी या पकैी कुठलीही गोष्टी, जो पयर्ंत परमेश्वरासाठी,
याकोबाच्या सवर्शिक्तमान देवासाठी, घर सापडत नाही तो पयर्ंत

करणार नाही.”
6 आम्ही याबद्दल एफ्राथात ऐकले.
आम्हाला कराराची पेटी िकिरआथ येआिरम मध्ये सापडली.

7 आपण पिवत्र तबंूत जाऊ.
या देव ज्या पादासनावर आपले पाय िवसाव्यासाठी ठेवतो त्या

पादासनाजवळ आपण प्राथर्ना करु या.
8 परमेश्वरा, तुझ्या िवश्रांतीस्थानावरुन
तुझ्या शिक्तमान कोशासह उठ.

9 परमेश्वरा, तुझे याजक चांगुलपणा ल्याले आहेत.
तुझे भक्त खूप आनदंी आहेत.

10 तुझा सेवक दावीद याच्या भल्यासाठी,
िनवडलेल्या राजाला नकार देऊ नकोस.

11 परमेश्वराने दावीदाला वचन िदले.
परमेश्वराने दावीदाशी प्रामािणक राहाण्याचे वचन िदले.
राजे दावीदाच्या कुटंुबातूनच येतील असे वचन परमेश्वराने िदले.

12 परमेश्वर म्हणाला, “दावीद, जर तुझ्या मुलांनी माझा करार पाळला
आिण
मी त्यांना िशकवलेले िनयम पाळले तर तुझ्या कुटंुबातील कुणीतरी

नेहमी राजा होईल.”
13 परमेश्वराने त्याच्या मिंदरासाठी िसयोनपवर्त िनवडला.
त्याच्या वस्ती साठी त्याला ती जागा पािहजे होती.

14 परमेश्वर म्हणाला, “ही जागा सदवै माझी राहील,
मी माझ्यासाठी ही जागा िनवडली. मी नेहमी इथे राहीन.

15 मी या शहराला भरपून अन्न िमळो असा आशीवार्द देईन.
गरीब लोकांना देखील भरपूर खायला िमळेल.

16 मी याजकांना तारणाचे वस्त्र लेववीन.
आिण माझे भक्त इथे खूप आनदंी होतील.

17 मी या जागेवर दावीदाला बलवान बनवीन.
मी माझ्या िनवडलेल्या राजाला िदवा देईन.

18 मी दावीदाच्या शत्रूंना लाजेने झाकून टाकीन
परतंु मी दावीदाचे राज्य वाढेल असे करीन.”

वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे दावीदाचे स्तोत्र.
जेव्हा देवाचे लोक शांततेने एकत्र नांदतात,

तेव्हा ते खरोखरच खूप चांगले आिण आल्हाददायक असते.
2 ते गोड वास असलेल्या, याजकाच्या डोक्यावर ओतलेल्या

तेलासारखे,
अहरोनाच्या दाढीतून ओघळणाऱ्या तेलासारखे,
अहरोनाच्या खासकपड्यातून ओघळणाऱ्या तेलासारखे वाटते.

3 हमोर्न पवर्तावरुन िसयोनवर पडणाऱ्या हळूवार पावसासारखे वाटते.
िसयोन पवर्तावरच परमेश्वराने त्याचे आशीवार्द, त्याचे शाश्वत जीवनाचे

आशीवार्द िदले.
वर मिंदरात जाण्याच्या वेळचे स्तोत्र.

परमेश्वराच्या सवर् सेवकांनो, त्याची स्तुती करा.
तुम्ही सेवकांनी मिंदरात रात्रभर सेवा केली.

2 सेवकांनो, तुमचे बाहू उभारा
आिण परमेश्वराचे स्तोत्र गा.

3 आिण परमेश्वर तुम्हाला िसयोनवरुन आशीवार्द देवो.
परमेश्वराने स्वगर् आिण पृथ्वी िनमार्ण केली.

परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या सेवकांनो, त्याची स्तुती करा.

2 त्याचे गुणवणर्न करा.
परमेश्वराच्या मिंदरात उभे राहाणाऱ्या लोकांनो,
आमच्या देवाच्या मिंदराच्या अगंणात उभे राहाणाऱ्यांनो, त्याची स्तुती

करा.
3 परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याची स्तुती करा.
त्याच्या नावाचे गुणगान करा.
कारण तो चांगला आहे.

4 परमेश्वराने याकोबाला िनवडले.
इस्राएल देवाचा आहे.

5 परमेश्वरा महान आहे हे मला माहीत आहे.
आमचा प्रभु सगळ्या देवांपेक्षा महान आहे.

6 परमेश्वर त्याला हवे ते पृथ्वीवर आिण स्वगार्त समुद्रात
आिण खोल महासागरात करत असतो.

7 देव सवर् पृथ्वीभर ढग तयार करतो.
िवजा आिण पाऊस तयार करतो आिण वाराही तयार करतो.

8 देवाने िमसर मधले सगळे पिहल्यांदा
जन्माला आलेले पुरुष आिण प्राणी मारुन टाकले.

9 देवाने िमसरमध्ये अनेक अद्भतू आिण चमत्कािरक गोष्टी केल्या.
देवाने फारो आिण त्याच्या अिधकाऱ्यांच्या बाबतीत या गोष्टी केल्या.

10 देवाने पुष्कळ राष्ट्र ांचा पराभव केला.
देवाने शिक्तशाली राजांना मारले.

11 देवाने अमोऱ्याच्या िसहोन राजाचा पराभव केला.
देवाने बाशानच्या ओग राजाचा पराभव केला.
देवाने कनानमधल्या सवर् राष्ट्र ांचा पराभव केला.

12 आिण देवाने त्यांची जमीन इस्राएलला िदली.
देवाने ती जमीन त्याच्या लोकांना िदली.

13 परमेश्वरा, तुझे नाव सदवै प्रिसध्द राहील.
परमेश्वरा, लोकांना तुझी नेहमी आठवण येईल.

14 परमेश्वराने राष्ट्र ांना िशक्षा केली.
पण परमेश्वर त्याच्या सेवकांबरोबर दयाळू होता.

15 दसुऱ्या लोकांचे देव केवळ सोन्याचांदीचे पुतळे होते.
त्यांचे देव म्हणजे लोकांनी केलेले पुतळे होते.

16 त्या पुतळ्यांना तोंड होते पण ते बोलू शकत नव्हते.
त्या पुतळ्यांना डोळे होते पण ते पाहू शकत नव्हते.

17 पुतळ्यांना कान होते पण ते ऐकू शकत नव्हते.
त्या पुतळ्यांना नाक होते पण ते वास घेऊ शकत नव्हते.

18 आिण ज्या लोकांनी हे पुतळे केले तेही या पुतळ्यांसारखेच होतील.
का? कारण त्यांनी त्या पुतळ्यांवर मदतीसाठी िवश्वास टाकला होता.

19 इस्राएलाच्या कुटंुबांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.
अहरोनाच्या कुटंुबांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.

20 लेवीच्या कुटंुबांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.
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परमेश्वराच्या भक्तांनो, परमेश्वराचे स्तोत्र गा.
21 परमेश्वराला िसयोनहून त्याचे घर असलेल्या
यरुशलेममधून धन्यवाद िमळोत.
परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

2 देवांच्या देवाची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

3 परमेश्वरांच्या परमेश्वराची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

4 देवाची, जो एकमेव अद्भतु चमत्कार करतो त्याची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

5 ज्याने आकाश िनमार्ण करण्यासाठी शहाणपणा वापरला त्याची,
देवाची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

6 देवाने समुद्रावर शुष्क जमीन ठेवली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

7 देवाने मोठा प्रकाश िनमार्ण केला.
त्याचे प्रेम सदवै असते.

8 िदवसावर राज्य करण्यासाठी देवाने सूयार्ंची िनिर्मती केली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

9 देवाने रात्रीवर राज्य करण्यासाठी चंद्र आिण चांदण्यांची िनिर्मती
केली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

10 देवाने िमसरमध्ये जन्मलेल्या पिहल्या पुरुषांना आिण प्राण्यांना
मारले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

11 देवाने इस्राएलला िमसरमधून बाहेर काढले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

12 देवाने त्याची महान शक्ती आिण बळ दाखिवले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

13 देवाने लाल समुद्र दोन भागात िवभागला.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

14 देवाने इस्राएलला समुद्रामधून नेले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

15 देवाने फारोला आिण त्याच्या सनै्याला लाल समुद्रात बुडवले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

16 देवाने त्याच्या माणसांना वाळवंटातून नेले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

17 देवाने शिक्तशाली राजांचा पराभव केला.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

18 देवाने बलवान राजांचा पराभव केला.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

19 देवाने अमोऱ्यांच्या िसहोन राजाचा पराभव केला.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

20 देवाने बाशानच्या ओग राजाचा पराभव केला.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

21 देवाने त्यांची जमीन इस्राएलला िदली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

22 देवाने ती जमीन इस्राएलला नजराणा म्हणून िदली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

23 आमचा पराभव झाला तेव्हा देवाने आमची आठवण ठेवली.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

24 देवाने आम्हाला आमच्या शत्रूंपासून वाचवले.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

25 देव प्रत्येक माणसाला अन्न देतो.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

26 स्वगार्तल्या देवाची स्तुती करा.
त्याचे खर ेप्रेम सदवै असते.

आम्ही बाबेलच्या नद्यांजवळ बसलो
आिण िसयोनची आठवण काढून रडलो.

2 आम्ही जवळच्या वाळंुज झाडावर आमच्या वीणा
ठेवल्या.

3 बाबेलमध्ये आम्हाला पकडणाऱ्यांनी आम्हाला गायला सांिगतले.
त्यांनी आम्हाला आनदंी गाणे गायला सांिगतले.
त्यांनी आम्हाला िसयोनचे गाणे गायला सांिगतले.

4 परतंु परक्या देशात आम्ही
परमेश्वराचे गाणे गाऊ शकत नाही.

5 यरुशलेम, मी जर तुला कधी िवसरलो,
तर मी पुन्हा कधीही गाणे वाजवणार नाही असे मला वाटते.

6 यरुशलेम मी जर तुला कधी िवसरलो,
तर मी पुन्हा कधी गाणे म्हणणार नाही, असे मला वाटते.
मी तुला कधीही िवसरणार नाही असे मी वचन देतो.
7 यरुशलेम नेहमी माझा सवार्ंत
मोठा आनदं असेल असे मी वचन देतो.

8 बाबेल, तुझा नाश होईल.
जो तुला तुझ्या योग्य अशी िशक्षा देईल त्याला देव आशीवार्द देईल.
तू जसा आम्हाला द:ुख देतोस तसेच द:ुख जो तुला देईल त्याला

धन्यवाद.
9 जो माणूस तुझी मुले धरतो आिण
त्यांना दगडावर आपटून ठार मारतो त्याचा धन्यवाद असो.

दावीदाचे स्तोत्र.
देवा, मी अगदी मनापासून तुझी स्तुती करतो.
मी सवर् देवांसमोर तुझे गाणे गाईन.

2 देवा, मी तुझ्या पिवत्र मिंदरासमोर नतमस्तक होतो.
मी तुझ्या नावाची, तुझ्या खऱ्या प्रेमाची आिण तुझ्या इमानदारीची

स्तुती करतो.
तू तुझ्या शब्द सामथ्यार्बद्दल प्रिसध्द आहेस.
आता तर तू ते अिधकच वाढवले आहेस.

3 देवा, मी तुला मदतीसाठी हाक मारली
आिण तू मला होकार िदलीस.
तू मला शक्ती िदलीस.

4 परमेश्वरा, पृथ्वीवरचे सवर् राजे तुझे बोलणे ऐकतील
तेव्हा ते तुझी स्तुती करतील.

5 ते परमेश्वराच्या पध्दतीचे गुणगान करतील
कारण परमेश्वराची मिहमा अगाध आहे.

6 देव फार म्हत्वाचा आहे पण तो दबुळ्यालोकांचा कैवारी आहे
गिर्वष्ठ लोक काय करतात ते देवाला माहीत आहे
परतंु तो त्यांच्यापासून दरू राहातो.
7 देवा, मी जर संकटात सापडलो तर मला िजवंत ठेव.
जर माझे शत्रू माझ्यावर रागावले तर त्यांच्यापासून माझे रक्षण कर.

8 परमेश्वरा, तू कबूल केलेल्या वस्तू मला दे.
परमेश्वरा, तुझे खर ेप्रेम सदवै असते.
परमेश्वरा, तू आमची िनिर्मती केलीस, आता आम्हाला सोडू नकोस.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तुितगीत.
परमेश्वरा, तू माझी परीक्षा घेतलीस
तुला माझ्याबद्दल सवर् काही माहीत आहे.

2 मी केव्हा बसतो आिण केव्हा उठतो ते
तुला माहीत आहे तुला माझे िवचार खूप दरुुनही कळतात.

3 परमेश्वरा, मी कुठे जातो आिण केव्हा झोपतो ते तुला कळते.
मी जे जे करतो ते सवर् तुला माहीत आहे.

4 परमेश्वरा, मला काय म्हणायचे आहे
ते तुला माझे शब्द तोंडातून बाहेर पडायच्या आधीच कळते.

5 परमेश्वरा, तू माझ्या सभोवताली आहेस.
माझ्या पुढे आिण माझ्या मागे आहेस तू तुझा हात हळूवारपणे

माझ्यावर ठेवतोस.
6 तुला जे सवर्काही माहीत आहे
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त्याचे मला आश्र्चयर् वाटते ते समजून घेणे मला खूप कठीण वाटते.
7 मी िजथे जातो ितथे ितथे तुझा आत्मा असतो.
परमेश्वरा, माझी तुझ्यापासून सुटका नाही.

8 परमेश्वरा, मी जर स्वगार्त गेलो तर ितथे
तू असतोस मी जर खाली मृत्यूलोकात गेलो तर ितथे ही तू असतोस.

9 परमेश्वरा, मी जर पूवेर्कडे, िजथे सूयर् उगवतो ितथे गेलो तर ितथे ही
तू असतोस.
मी जर पिश्चमेकडे समुद्रावर गेलोतर ितथे ही तू असतोस.

10 ितथेही तुझा उजवा हात मला धरतो.
आिण तू मला हाताने धरुन नेतोस.

11 परमेश्वरा, कदािचत् मी तुझ्यापासून लपण्याचा प्रयत्न करीन आिण
म्हणेन,

“िदवस रात्रीत बदलला आहे आिण आता काळोख मला खरोखरच
लपवेल.”

12 पण परमेश्वरा, काळोख देखील तुझ्यासाठी पुरसेा दाट नाही
तुझ्यासाठी रात्र िदवसासारखीच प्रकाशमय आहे.

13 परमेश्वरा, तू माझे संपूणर् शरीर िनमार्ण केलेस
मी माझ्या आईच्या गभार्त होतो तेव्हाच तुला माझ्याबद्दल सवर्काही

माहीत होते.
14 परमेश्वरा, मी तुझी स्तुती करतो.
तू मला अद्भतु आिण अितशय संुदररीतीने िनिर्मलेस
तू जे केलेस ते खूपच अद्भतु आहे हे मला चांगलेच माहीत आहे.
15 तुला माझ्याबद्दल सार ेमाहीत आहे
माझे शरीर आईच्या गभार्त लपून आकार घेत होते तेव्हा तू माझी हाडे

वाढत असताना पािहलीस.
16 माझे अवयव वाढत असताना तू पािहलेस तू तुझ्या पुस्तकात

त्यांची यादी केलीस.
तू माझी रोज पाहणी केलीस.
त्यातला एकही अवयव हरवलेला नाही.

17 तुझे िवचार मला महत्वाचे आहेत,
देवा तुला खूप मािहती आहे.

18 मी जर ती मोजू लागलो तर ती वाळूच्या कणांपेक्षाही जास्त असेल.
आिण जेव्हा माझी झोप संपेल तेव्हा मी तुझ्याजवळच असेन.

19 देवा, दषु्ट लोकांना मारुन टाक.
त्या खनु्यांना माझ्यापासून दरू ने.

20 ते वाईट लोक तुझ्याबद्दल वाईट बोलतात.
ते तुझ्या नावािवषयी वाईट सांगतात.

21 परमेश्वरा, जे लोक तुझा ितरस्कार करतात त्यांचा मी ितरस्कार
करतो.
जे लोक तुझ्यािवरुध्द जातात त्यांचा मी ितरस्कार करतो.

22 मी त्यांचा संपूणर् ितरस्कार करतो.
तुझे शत्रू माझेही शत्रू आहेत.

23 परमेश्वरा, माझ्याकडे बघ आिण
माझे मन जाण माझी परीक्षा घे आिण माझे िवचार जाणून घे.

24 माझ्या मनात काही दषु्ट िवचार आहेत का ते बघ
आिण मला “सनातन मागार्चा” रस्ता दाखव.

प्रमुख गायकासाठी दावीदाचे स्तुतीगीत
परमेश्वरा, मला दषु्ट लोकांपासून वाचव
दषु्टांपासून माझे रक्षण कर.

2 ते लोक वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखत
आहेत.
ते लोक नेहमी भांडणाला सुरुवात करतात.

3 त्यांच्या िजभा िवषारी सापासारख्या आहेत.
जण ुकाही त्यांच्या िजभेखाली सापाचे िवष आहे.

4 परमेश्वरा, मला दषु्ट लोकांपासून वाचव.
वाईट लोकांपासून माझे रक्षण कर.
ते लोक माझा पाठलाग करतात,
आिण मला त्रास द्यायचा प्रयत्न करतात.

5 त्या गिर्वष्ठ लोकांनी माझ्यासाठी सापळा रचला.

त्यांनी मला पकडण्यासाठी जाळे पसरले.
त्यांनी माझ्या मागार्त सापळा लावला.

6 परमेश्वरा, तू माझा देव आहेस.
परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक.

7 परमेश्वरा, तू माझा बलदडं प्रभु आहेस.
तू माझा रक्षणकतार् आहेस.
लढाईत माझे डोके वाचवणाऱ्या िशरस्त्राणासारखा तू आहेस.

8 परमेश्वरा, त्या दषु्ट लोकांच्या इच्छापूणर् होऊ देऊ नकोस.
त्यांच्या योजना यशस्वी होऊ देऊ नकोस.

9 परमेश्वरा, माझ्या शत्रूंना िंजकू देऊ नकोस.
ते लोक वाईट योजना आखत आहेत.
पण त्या वाईट गोष्टी त्यांच्याच बाबतीत घडू दे.

10 त्यांच्या डोक्यावर िनखार ेओत.
माझ्या शत्रूंना आगीत फेकून दे.
त्यांना वर चढून पुन्हा कधीही बाहेर येता येणार नाही अशा खड्ड्यात

फेकून दे.
11 परमेश्वरा, त्या खोटारड्यांना जगू देऊ नकोस.
त्या वाईट लोकांचे वाईट होऊ दे.

12 परमेश्वर गरीब लोकांचा योग्य तऱ्हेने न्याय करील हे मला माहीत
आहे.
देव असहाय्य लोकांना साहाय्य करील.

13 परमेश्वरा चांगले लोक तुझ्या नावाची स्तुती करतील.
चांगले लोक तुझी उपासना करतील.

दावीदाचे एक स्तुितगीत
परमेश्वरा, मी तुला मदतीसाठी हाक मारली.
मी तुझी प्राथर्ना करतो तेव्हा तू लक्ष दे
त्वरा कर आिण मला मदत कर.

2 परमेश्वरा, माझ्या प्राथर्नेचा स्वीकार कर.
ती जळणाऱ्या धूपाप्रमाणे असू दे.
ती संध्याकाळच्या अपर्णा प्रमाणे असू दे.

3 परमेश्वरा, मी जे बोलतो त्यावर िनयतं्रण ठेवायला मला मदत कर.
मी बोलतो त्यावर लक्ष ठेवायला मला मदत कर.

4 माझ्यात वाईट गोष्टी करायची इच्छा उत्पन्न होऊ देऊ नकोस.
वाईट लोक चुकीच्या गोष्टी करतात तेव्हा मला त्यांच्यात जाऊ देऊ

नकोस.
वाईट लोकांना ज्या गोष्टी करायला आवडते त्यात मला भाग घेऊ

देऊ नकोस.
5 चांगला माणूस माझ्या चुका दरुुस्त करु शकतो.
तो त्याचा दयाळूपणाच होईल.
तुझे भक्त माझ्यावर टीका करु शकतात.
त्यांना करण्यासाठी ती चांगली गोष्ट असेल.
मी ती स्वीकारीन परतंु वाईट लोक ज्या वाईटगोष्टी करतात
त्यांच्यािवरुध्द मी नेहमी प्राथर्ना करीन.

6 त्यांच्या राज्यकत्यार्ंना िशक्षा होऊ दे.
नतंर लोकांना कळेल की मी खर ेबोलत होतो.

7 लोक जमीन खणतात आिण नांगरतात आिण
सभोवताली घाण टाकतात.
त्याच रीतीने हाडे त्यांच्या थडग्यांभोवती िवखरुन टाकली जातील.

8 परमेश्वरा, माझ्या प्रभु मी तुझ्याकडे मदतीच्या अपेके्षने पाहातो.
मी तुझ्यावर िवश्वास ठेवतो. कृपा करुन मला मरु देऊ नको.

9 वाईट लोक माझ्यासाठी सापळे रचतात.
मला त्यांच्या सापळ्यात पडू देऊ नकोस त्यांना मला पकडू देऊ

नकोस.
10 वाईट लोकांना त्यांच्याच सापळ्यात पडू दे
आिण मला कसलीही इजा न होता दरू जाऊ दे.

दावीदाचे मास्कील तो गुहेत असतानाची प्राथर्ना.
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मी परमेश्वराला मदतीसाठी हाक मारीन.
मी परमेश्वराची प्राथर्ना करीन.

2 मी परमेश्वराला माझ्या समस्यांबद्दल सांगेन.
मी परमेश्वराला माझ्या संकटांबद्दल सांगेन.

3 माझ्या शत्रूंनी माझ्यासाठी सापळा रचला आहे
मी आता आशा सोडण्याच्या तयारीत आहे.
पण माझे काय होत आहे ते परमेश्वराला माहीत आहे.

4 मी भोवताली बघतो पण मला माझे कुणीही िमत्र िदसत नाहीत.
पळून जाण्यासाठी मला कुठलीही जागा नाही.
मला वाचवण्याचा कुणीही प्रयत्न करीत नाही.

5 म्हणून मी परमेश्वराकडे मदतीची याचना करतो.
परमेश्वरा, तूच माझी सुरिक्षत जागा आहेस तूच मला जगू देऊ

शकतोस.
6 परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना
ऐक मला तुझी फार गरज आहे.
जे लोक माझा पाठलाग करतात त्यांच्यापासून मला वाचव.
ते लोक मला फार भारी आहेत.

7 हा सापळा टाळण्यासाठी मला मदत कर,
म्हणजे मी तुझ्या नावाचे गुणगान करीन.
चांगले लोक माझ्या बरोबर आनदंोत्सव करतील
कारण तू माझी काळजी घेतलीस.

दावीदाचे स्तुितगीत.
परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक, माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे
आिण नतंर माझ्या प्राथर्नेला उत्तर दे.
तू खरोखरच चांगला आिण िनष्ठावान आहेस हे मला

दाखव.
2 माझा, तुझ्या सेवकाचा न्यायिनवाडा करु नकोस.
कारण हे देवा, कोणीही िजवंत व्यक्ती तुझ्या दृष्टीने िनरपराधी ठरत

नाही.
3 पण माझे शत्रू माझा पाठलाग करीत आहेत.
त्यांनी माझे आयषु्य घाणीत बरबाद केले आहे.
ते मला खूप पूवीर् मेलेल्या लोकांसारखे अधंाऱ्याथडग्यात लोटत

आहेत.
4 मी आशा सोडण्याच्या तयारीत आहे.
माझा धीर सुटत चालला आहे.

5 पण पूवीर् घडलेल्या घटना मला आठवत आहेत.
तू ज्या गोष्टी केल्यास त्यांचा मी िवचार करतो.
तू आपल्या महान शक्तीने ज्या गोष्टी केल्यास त्या बद्दल मी बोलत

आहे.
6 परमेश्वरा, मी माझे बाहू उभारुन तुझी प्राथर्ना करतो.
तहानेली जमीन जशी पावसाची वाट बघते तशी मी तुझ्या मदतीची

वाट बघत आहे.
7 परमेश्वरा, त्वरा करुन मला उत्तर दे.
माझा धीर आता सुटला आहे.
माझ्यापासून दरू जाऊ नकोस.
मला मरु देऊ नकोस आिण थडग्यात पडलेल्या मेलेल्या

माणसांप्रमाणे मला होऊ देऊ नकोस.
8 परमेश्वरा, या सकाळी मला तुझे खर ेप्रेम दाखव.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
मी ज्या गोष्टी करायला हव्या त्या मला दाखव.
मी माझे आयषु्य तुझ्या हाती सोपवले आहे.

9 परमेश्वरा, मी तुझ्याकडे संरक्षणासाठी येतो.
माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर.

10 मी जे करावे असे तुला वाटते ते मला दाखव.
तू माझा देव आहेस तुझे चांगले मन आत्मा मला साध्या देशात घेऊन

जाऊ दे.
11 परमेश्वरा, मला जगू दे, म्हणजे लोक तुझ्या नावाची स्तुती करतील.
तू खरोखरच चांगला आहेस हे
मला दाखव आिण माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर.

12 परमेश्वरा, मला तुझे प्रेम दाखव.
जे शत्रू मला ठार मारायचा प्रयत्न करीत आहेत
त्यांचा पराभव कर.
का? कारण मी तुझा सेवक आहे.

दावीदाचे स्तोत्र
परमेश्वर माझा खडक आहे.
परमेश्वराला धन्यवाद द्या.
परमेश्वर मला यधु्दाचे िशक्षण देतो.

परमेश्वर मला लढाईसाठी तयार करतो.
2 परमेश्वर माझ्यावर प्रेम करतो.
परमेश्वर माझी पवर्तावरची उंचसुरिक्षत जागा आहे.
परमेश्वर माझी सुटका करतो.
परमेश्वर माझी ढाल आहे.
मी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो.
परमेश्वर मला माझ्या लोकांवर राज्य करायला मदत करतो.

3 परमेश्वरा, तुला लोक महत्वाचे का वाटतात?
आम्ही तुझ्या लक्षात तरी कसे येतो?

4 माणसाचे आयषु्य म्हणजे हवेचा झोत,
माणसाचे आयषु्य म्हणजे नाहीशी होत जाणारी सावली.

5 परमेश्वरा, आकाश फाड आिण खाली ये,
पवर्तांना हात लाव आिण त्यांतून धूर बाहेर येईल.

6 परमेश्वरा, िवजेला पाठव आिण माझ्या शत्रूला पांगव,
तुझे बाण सोड आिण त्यांना पळवून लाव.

7 परमेश्वरा, स्वगार्तून खाली पोहोच आिण मला वाचव.
मला या शत्रूंच्या समुद्रात बुडू देऊ नकोस.
मला त्या परक्यांपासून वाचव.

8 हे शत्रू खोटारडे आहेत.
ते खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांगतात.

9 परमेश्वरा, मी तू करत असलेल्या अद्भतु गोष्टींबद्दलचे नवे गाणे गाईन.
मी तुझी स्तुती करने आिण दहा तारांची वीणा वाजवेन.

10 परमेश्वर राजांना त्यांच्या लढाया िंजकायला मदत करतो.
परमेश्वराने त्याचा सेवक दावीद याला त्याच्या शत्रूंच्या तलवारीपासून

वाचवले.
11 मला या परक्यांपासून वाचव.
हे शत्रू खोटारडे आहेत.
ते खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांगतात.

12 आमची तरुण मुले बळकट झाडांसाखी आहेत.
आमच्या मुली राजवाड्यातल्या संुदर सजावटीप्राणे आहेत.

13 आमची धान्यांची कोठार ेवेगवेगळ्या धान्यांनी भरलेली आहेत.
आमच्या शेतात हजारो मेंढ्या आहेत.
14 आमचे सिैनक सुरिक्षत आहेत.

कुठलाही शत्रू आत येण्याचा प्रयत्न करीत नाही.
आम्ही लढाईवर जात नाही.
आमच्या रस्त्यात लोक ओरडत नाहीत.

15 अशा वेळी लोक खूप आनदंी असतात.
जर परमेश्वर त्यांचा देव असेल तर लोक खूप आनदंी असतात.

दावीदाचे स्तोत्र
देवा, राजा, मी तुझी स्तुती करतो.
मी तुझ्या नावाला सदवै धन्यवाद देतो.

2 मी तुझी रोज स्तुती करतो.
तुझ्या नावाचे रोज गुणगान करतो.

3 परमेश्वर महान आहे लोक त्याची खूप स्तुती करतात.
त्याने केलेल्या महान गोष्टींची आपण मोजदाद करु शकत नाही.

4 परमेश्वरा, लोक तुझी तू केलेल्या गोष्टींबद्दल सदवै स्तुती करतील.
तू महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल ते सांगतील.

5 तुझे राजवभैव आिण तेज अद्भतु आहे.
मी तुझ्या अद्भतु चमत्काराबद्दल सांगेन.
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6 परमेश्वरा तू ज्या चमत्कारपूणर् गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक
सांगतील.
तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल मी सांगेन.

7 तू ज्या चांगल्या गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक सांगतील.
लोक तुझ्या चांगुलपणाचे गाणे गातील.

8 परमेश्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे.
परमेश्वर सहनशील आिण प्रेमळ आहे.

9 परमेश्वर प्रत्येक मनुष्याशी चांगला वागतो.
तो त्याने िनमार्ण केलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर दया करतो.

10 परमेश्वरा, तू ज्या गोष्टी करतोस त्यामुळे तुला गौरव प्राप्त होतो.
तुझे भक्त तुला धन्यवाद देतात.

11 तुझे राज्य िकती महान आहे हे ते सांगतात.
तू िकती महान आहेस हे ते सांगतात.

12 म्हणून परमेश्वरा, तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल इतर
लोकांनाही कळते.
तुझे राज्य िकती महान आिण अद्भतु आहे हे त्या लोकांना कळते.

13 परमेश्वरा, तुझे राज्य सदवै राहील.
तू सदवै राज्य करशील.

14 जे लोक खाली पडले आहेत त्यांना परमेश्वर उचलतो.
जे लोक संकटात आहेत त्यांना परमेश्वर मदत करतो.

15 परमेश्वरा, सवर् प्राणीमात्र अन्नासाठी तुझ्याकडे बघतात.
आिण तू त्यांना योग्य वेळी त्यांचे अन्न देतोस.

16 परमेश्वरा, तू तुझे हात उघडतोस
आिण तू प्रत्येक प्राणीमात्राला जे लागेल ते सवर् देतोस.

17 परमेश्वर जे काही करतो ते सवर् चांगले असते.
तो जे करतो ते सवर् तो िकती चांगला आहे, ते दाखवते.

18 जे कोणी परमेश्वराला मदतीसाठी बोलावतात,
त्या सवार्ंच्या तो खूप जवळ असतो.
जो त्याची अगदी मनापासून प्राथर्ना करतो,
त्याच्या अगदी जवळ तो असतो.

19 भक्तांना जे हवे असते ते परमेश्वर करतो.
परमेश्वर त्याच्या भक्तांचे ऐकतो.
तो त्यांच्या प्राथर्नेला उत्तर देतो
आिण त्यांना वाचवतो.

20 जे परमेश्वरावर प्रेम करतात त्यांचे तो रक्षण करतो.
परतंु परमेश्वर वाईट लोकांचा नाश करतो.

21 मी परमेश्वराची स्तुती करने.
प्रत्येकाने त्याच्या पिवत्र नावाचा सतत जयजयकार करावा असे मला

वाटते.
परमेश्वराची स्तुती करा.
माझ्या आत्म्या, परमेश्वराची स्तुती कर.

2 मी आयषु्यभर परमेश्वराची स्तुती करीन.
मी आयषु्यभर त्याचे गुणगान करीन.

3 तुमच्या नेत्यांवर मदतीसाठी अवलबंून राहू नका.
लोकांवर िवश्वास टाकू नका.
का? कारण लोक तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत.

4 लोक मरतात आिण त्यांचे दफन केले जाते
आिण नतंर मदतीच्या त्यांच्या सगळ्या योजनाही जातात.

5 पण जे लोक देवाला मदतीबद्दल िवचारतात ते सुखी असतात.
ते लोक परमेश्वरावर, त्यांच्या देवावर अवलबंून असतात.

6 परमेश्वराने स्वगर् आिण पृथ्वी िनमार्ण केली.
परमेश्वराने समुद्र आिण त्यातल्या सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या.
परमेश्वर त्यांचे सदवै रक्षण करील.

7 जे लोक द:ुखी कष्टी आहेत.
त्यांच्यासाठी परमेश्वर योग्य गोष्टी करतो.
तो भुकेल्यांना अन्न देतो.
तुरंुगात बदं असलेल्यांना तो सोडवतो.

8 परमेश्वर आंधळ्यांना पुन्हा िदसू लागण्यासाठी मदत करतो.
संकटात असलेल्या लोकांना परमेश्वर मदत करतो.
परमेश्वराला चांगले लोक आवडतात.

9 परमेश्वर आपल्या देशातल्या परक्यांचे रक्षण करतो.
परमेश्वर िवधवांची आिण अनांथांची काळजी घेतो.
परतंु परमेश्वर वाईट लोकांचा नाश करतो.
10 परमेश्वर सदवै राज्य करील
िसयोन तुझा देव सदवै राज्य करीत राहील
परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याची स्तुती करा.
आपल्या देवाचे गुणगान करा.
त्याची स्तुती करणे चांगले आिण आल्हाददायक आहे.

2 परमेश्वराने यरुशलेम बांधले,
इस्राएलाच्या ज्या लोकांना कैदी म्हणून नेले होते.
त्यांना देवाने परत आणले.

3 देव त्यांच्या िवदीणर् ह्रदयावर फंुकर घालतो
आिण त्यांच्या जखमांना मलम पट्टी करतो.

4 देव तार ेमोजतो आिण
त्याला प्रत्येक ताऱ्याचे नाव माहीत असते.

5 आपला प्रभु खूप मोठा आहे.
तो फार शक्तीवान आहे.
त्याला माहीत असलेल्या गोष्टींना मयार्दा नाही.

6 परमेश्वर नम्र लोकांना मदत करतो.
परतंु तो वाईट लोकांना अडचणीत टाकतो.

7 परमेश्वराला धन्यावाद द्या.
आपल्या देवाची वीणेवर स्तुती करा.

8 देव ढगांनी आकाश भरुन टाकतो.
देव पृथ्वीसाठी पाऊस िनमार्ण करतो.
देव डोंगरावर गवत उगवतो.

9 देव प्राण्यांना अन्न देतो,
देव लहान पक्ष्यांना अन्न भरवतो.

10 यधु्दातले घोडे आिण बलवान सिैनक
त्याला आनदं देत नाहीत.

11 जे लोक त्याची प्राथर्ना करतात त्यांच्या बरोबर परमेश्वर आनदंी
असतो.
जे लोक त्याच्या खऱ्या प्रेमावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्याबरोबर देव

आनदंी असतो.
12 यरुशलेम, परमेश्वराची स्तुती कर.
िसयोन तुझ्या देवाची स्तुती कर.

13 यरुशलेम, देव तुझे दरवाजे बुलदं बनवतो
आिण देव तुझ्या शहरातल्या लोकांना आशीवार्द देतो.

14 देवाने तुझ्या देशात शांती आणली.
म्हणून यधु्दात शत्रूंनी तुझे धान्य नेले नाही.
आिण अन्न म्हणून तुझ्याकडे भरपूर धान्य आहे.

15 देव पृथ्वीला आज्ञा करतो
आिण ती त्या आज्ञा त्विरत पाळते.

16 जमीन लोकरी सारखी संपूणर् पांढरी होई पयर्ंत देव िहमवषार्व
करतो.
देव गोठलेले बफर्  धुळीसारखे हवेत उडू देतो.

17 देव, आकाशतून दगडाप्रमाणे गारांचावषार्व करतो.
तो जी थडंी पाठवतो ितचा सामना कुणीही करु शकत नाही.

18 नतंर देव दसुरी आज्ञा देतो आिण पुन्हा गरम वार ेवाहू लागतात.
बफर्  िवतळायला लागते आिण पाणी वाहायला लागते.

19 देवाने याकोबाला (इस्राएल) त्याची आज्ञा िदली.
देवाने इस्राएलला त्याचे िनयम िदले.

20 देवाने हे दसुऱ्या कोणत्याही देशासाठी केले नाही.
देवाने दसुऱ्या लोकांना त्याचे िनयम िशकवले नाहीत.
परमेश्वराची स्तुती करा.

परमेश्वराची स्तुती करा.
स्वगार्तल्या देवदतूांनो
स्वगार्तून परमेश्वराची स्तुती करा.

2 सवर् देवदतूांनो परमेश्वराची स्तुती करा.
त्याच्या सवर् सिैनकांनो, त्याची स्तुती करा.
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3 सूयर्-चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा.
ताऱ्यांनो आिण आकाशातील िदव्यांनो, त्याची स्तुती करा.

4 सवार्ंत उंचावरच्या स्वगार्तल्या परमेश्वराची स्तुती करा.
आकाशावरील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.

5 परमेश्वराच्या नावाचा जयघोष करा.
का? कारण देवाने आज्ञा केली आिण आपली सवार्ंची िनिर्मती झाली.

6 देवाने या सगळ्या गोष्टींची िनिर्मती
त्या सदवै राहाव्यात म्हणून केली.
देवाने कधीही न संपणार ेिनयम केले.

7 पृथ्वीवरच्या सवर् गोष्टींनो, परमेश्वराची स्तुती करा.
महासागरातल्या सागरी प्राण्यांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.

8 देवाने अग्नी आिण गारा, बफर्
आिण धूर आिण सवर् वादळे िनमार्ण केली.

9 देवाने टेकड्या आिण पवर्त फळ झाडे
आिण देवदार वृक्ष िनिर्मले.

10 देवाने सवर् जगंली प्राणी आिण
पशू सरपटणार ेप्राणी आिण पक्षी िनमार्ण केले.

11 देवाने पृथ्वीवरचे राजे आिण देश िनमार्ण केले.
त्यानेच नेते आिण न्यायाधीश िनिर्मले.

12 देवाने तरुण आिण तरुणी िनिर्मल्या.
देवाने वृध्द आिण तरुण माणसे िनमार्ण केली.

13 परमेश्वराच्या नावाचा गुणगौरव करा.
त्याच्या नावाला सदवै मान द्या.
स्वगार्तल्या आिण पृथ्वीवरच्या सवार्ंनो त्याची स्तुती करा.

14 देव त्याच्या माणसांना बलवान करील.
लोक त्याच्या भक्तांची स्तुती करतील.
लोक इस्राएलची स्तुती करतील.
हेच ते लोक ज्यांच्यासाठी देव लढतो.
परमेश्वराची स्तुती करा.

स्तोत्रस्तोत्र

परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराने ज्या नवीन गोष्टी केल्या त्याबद्दलचे नवे गाणे
गा.

ज्या सभेत त्याचे भक्त भेटतात त्या सभेत त्याचे गुणगान करा.
2 इस्राएलाच्या लोकांना त्यांच्या िनमार्त्याबरोबर आनदंोत्सव साजरा

करु द्या.
िसयोनच्या लोकांना त्यांच्या राजाबरोबर आनदं उपभोगू द्या.

3 त्या लोकांना डफाच्या आिण
वीणेच्या तालावर नाच करुन देवाची स्तुती करु द्या.

4 परमेश्वर त्याच्या लोकांबरोबर सुखी आहे.
देवाने त्याच्या िवनम्र लोकांसाठी अद्भतु गोष्ट केली, त्याने त्याचा

उध्दार केला.
5 देवाच्या भक्तांनो तुमच्या िवजयाबद्दल आनदंी व्हा.
झोपी गेल्यावरही आनदंी राहा.

6 लोकांना देवाजवळ त्याचे गुणगान करु द्या
आिण त्यांना त्यांच्या तलवारी हातात घेऊ द्या.

7 त्यांना त्यांच्या शत्रूंना िशक्षा करु द्या.
त्यांना त्या लोकांना िशक्षा करु द्या.

8 देवाचे लोक त्या राजांना आिण
महत्वाच्या लोकांना साखळंदडाने बांधतील.

9 देवाने आज्ञा केल्याप्रमाणे देवाचे लोक त्यांना िशक्षा करतील.
देवाचे सगळे भक्त त्याला मान देतात.
परमेश्वराचे गुणगान करा.

परमेश्वराची स्तुती करा.
देवाची त्याच्या मिंदरात स्तुती करा.
त्याच्या सामथ्यार्ची स्वगार्त स्तुती करा.

2 देव ज्या महान गोष्टी करतो त्याबद्दल त्याची स्तुती करा.
त्याच्या सवर् मोठेपणाबद्दल त्याची स्तुती करा.

3 तुतारी आिण कणार् वाजवून देवाचे गुणगान करा.
सतारीवर आिण वीणेवर त्याचे गुणगान करा.

4 डफ वाजवून आिण नाचून देवाची स्तुती करा.
ततंुवाद्यावर आिण बासरीवर त्याचे गुणगान करा.

5 जोर जोरात टाळ वाजवून देवाची स्तुती करा.
झणझणणाऱ्या झांजांवर त्याचे गुणगान करा.

6 प्रत्येक िजवंत वस्तू परमेश्वराची स्तुती करो.
परमेश्वराची स्तुती कर.
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प्रस्तावनाप्रस्तावना

हे शब्द म्हणजे दावीदाचा मुलगा शलमोन याची शहाणपणाची
िशकवण आहे. तो इस्राएलचा राजा होता. 2 लोक शहाणे
व्हावेत आिण त्यांना योग्य गोष्ट कोणती ते कळावे म्हणून हे

शब्द िलिहले गेले. या शब्दांमुळे लोकांना खर ेिशक्षण समजण्यास मदत
होईल. 3 हे शब्द लोकांना जगण्याची सवोर्त्कृष्ट पध्दत िशकवतील.
लोक न्यायी, इमानी आिण चांगले राहाण्याचा योग्य मागर् िशकतील. 4

ज्या लोकांना शहाणपण िशकण्याची गरज आहे, त्यांना हे शब्द
शहाणपण िशकवतील. तरुण माणसे या शब्दांपासून िशकू शकतील. 5

या शब्दांतली िशकवण शहाण्या माणसांनी सुध्दा अितशय काळजीपूवर्क
ऐकली पािहजे, तरच ते अिधक िशकू शकतील आिण अिधक शहाणे
होतील. आिण जे लोक चांगले वाईट ओळखण्यात तरबेज आहेत त्यांना
अिधक चांगले समजू शकेल. त्या 6 नतंरच लोकांना शहाणपणाच्या
गोष्टींचा आिण म्हणींचा अथर् समजू शकेल. शहाणे लोक ज्या गोष्टी
सांगतात त्या लोकांना समजू शकतील.

7 पिहली गोष्ट म्हणजे माणसाने परमेश्वराला मान िदला पािहजे आिण
त्याची आज्ञा पाळली पािहजे. नतंर त्याला खर ेज्ञान िमळायला सुरुवात
होईल. पण ज्या लोकांना पाप आवडते ते शहाणपणाचा आिण योग्य
िशकवणीचा ितरस्कार करतात.

शलमोनाचाशलमोनाचा त्याच्यात्याच्या मुलांसमुलांस उपदउपदेेशश

8 मुला, तू तुझ्या विडलांची िशकवण पाळली पािहजेस. आिण तू
तुझ्या आईची िशकवणही पाळायला हवीस. 9 तुझ्या आईचे आिण
विडलांचे शब्द म्हणजे तुझे मस्तक सुशोिभत करणारा फुलांचा मुकुट
आहे. ते शब्द म्हणजे तुझ्या गळ्याभोवती असलेली संुदर माळ आहे.

10 मुला, ज्या लोकांना पाप आवडते ते लोक तुला प्रलोभने
दाखवतील. तू त्यांचे ऐकू नकोस. 11 ते पापी म्हणतील,
“आमच्याबरोबर चल. आपण लपू आिण कोणाला तरी मारण्याची वाट
बघू. 12 आपण कोणत्या तरी िनरपराध माणसावर हल्ला करु आपण त्या
माणसाला मारु आिण त्याला मृत्यलुोकात पाठवू 13 आपण िकमती
वस्तंूची चोरी करु. आपण त्या माणसाचा सवर्नाश करु व त्याला कबरते
पाठवू. आपण अशा वस्तंूनी आपले घर भरु. 14 तेव्हा आमच्याबरोबर ये
आिण या गोष्टी करायला आम्हाला मदत कर. आपल्याला ज्या गोष्टी
िमळतील त्या आपण वाटून घेऊ.”

15 मुला, ज्या लोकांना पाप आवडते त्यांच्या मागे जाऊ नकोस. ते
ज्या रस्त्यावर राहातात त्या रस्त्यावर एक पाऊलही टाकू नकोस. 16

ते लोक दषु्कृत्य करायला नेहमी तयार असतात. त्यांची नेहमी लोकांना
ठार मारण्याची इच्छा असते.

17 लोक पक्ष्यांना पकडण्यासाठी जाळे पसरतात. पण पक्षी जेव्हा
तुम्हाला बघत असतो तेव्हा त्याला पकडण्यासाठी जाळे टाकण्यात अथर्
नसतो. 18 ते वाईट लोक लपतात व कोणाला तरी मारण्यासाठी वाट
बघतात पण खरोखर तेच त्या सापळ्यात अडकतील. त्यांच्या
सापळ्यामुळे त्यांचाच नाश होईल. 19 अधाशी लोकांचे असेच असते. ते
नेहमी दसुऱ्यांच्या वस्तू घेतात. त्या वस्तंूनीच त्यांचा नाश होतो.

चांगलीचांगली स्त्रीस्त्री-ज्ञानज्ञान

20 ऐक! ज्ञान (रुपी स्त्री) लोकांना िशकवायचा प्रयत्न करीत आहे. ती
रस्त्यात आिण बाजारात ओरडत आहे. 21 ती गजबजलेल्या रस्त्याच्या

कोपऱ्यावरुन बोलावत आहे. लोकांनी ितचे ऐकावे म्हणून शहराच्या
दरवाजाशी प्रयत्न करीत आहे. ज्ञान (रुपी स्त्री) म्हणते.

22 “तुम्ही लोक मूखर् आहात. तुम्ही आणखी िकती काळ मूखर् गोष्टी
करीत राहाणार आहात? तुम्ही ज्ञानाची थट्टा िकती काळ करीत राहाणार
आहात? तुम्ही ज्ञानाचा िकती काळ ितरस्कार करणार आहात? 23

तुम्ही माझ्या सल्ल्याकडे आिण िशकवणकुीकडे लक्ष िदले असते तर
मला जे मािहत आहे ते सवर् मी तुम्हाला सांिगतले असते. मला जे सवर्
मािहत आहे ते तुम्हाला सांिगतले असते. मी माझे सवर् ज्ञान तुम्हाला
िदले असते.

24 “परतंु तुम्ही माझे ऐकायला नकार िदला. मी मदत करायचा प्रयत्न
केला. मी माझा हात िदला. पण तुम्ही माझी मदत िझडकारली. 25 तुम्ही
दरू गेलात आिण माझ्या सल्ल्यांकडे दलुर्क्ष केले. तुम्ही माझे शब्द
स्वीकारायला नकार िदलात. 26 म्हणून मी तुमच्या संकटांना हसेन.
तुमच्यावर संकटे आलेली पाहून मला आनदं होईल. 27 मोठ्या
वादळांप्रमाणे तुमच्यावर मोठी संकटे येतील. जोरदार वाऱ्याप्रमाणे
तुमच्यावर समस्या आघात करतील. तुमची संकटे आिण द:ुख तुम्हाला
खूप मोठ्या ओझ्यासारखे वाटेल.

28 “या सवर् गोष्टी घडतील तेव्हा तुम्ही माझी मदत मागाल. पण मी
तुम्हाला मदत करणार नाही. तुम्ही मला शोधाल पण मी तुम्हाला
सापडणार नाही. 29 मी मदत करणार नाही कारण तुम्हाला माझे ज्ञान
नको होते. तुम्ही परमेश्वराची भीती बाळगायला आिण त्याला मान
द्यायला नकार िदला. 30 तुम्ही माझा सल्ला ऐकायला नकार िदलात. मी
तुम्हाला योग्य मागर् दाखवला तेव्हा तुम्ही माझे ऐकले नाही. 31 म्हणून
आता तुम्ही तुमच्या मागार्ने चला. तुम्ही तुमच्या वाईट मागार्ने जीवन
जगलात म्हणून तुम्ही तुमचा सवर्नाश करुन घेणार आहात.

32 “मूखर् लोक मरतात कारण त्यांनी ज्ञानाचा मागर् चोखाळायला
नकार िदलेला असतो. त्यांचा मूखर् मागर् चोखाळण्यात त्यांना आनदं
िमळतो. आिण त्यानेच त्यांचा नाश होतो. 33 परतंु जो माझी आज्ञा
पाळतो तो सुरिक्षत राहातो. तो समाधानी असतो. त्याला वाईट गोष्टींची
भीती बाळगायचे कारण उरत नाही.”

ज्ञानाचज्ञानाचेे ऐकाऐका

मुला, मी ज्या गोष्टी सांगतो त्याचा स्वीकार कर. माझ्या आज्ञा
लक्षात ठेव. 2 ज्ञानाचे ऐक. आिण ते समजून घेण्यासाठी
प्रयत्नांची पराकाष्ठा कर. 3 ज्ञानासाठी ओरड आिण समजून

घेण्यासाठी आवाज चढव. 4 ज्ञानाचा चांदीसारखा शोध घे.
गुप्तधनाप्रमाणे त्याचा शोध घे. 5 जर तू या गोष्टी केल्यास तर तू
परमेश्वराला मान द्यायला िशकशील. तू खरोखरच देवािवषयी िशकशील.

6 परमेश्वर ज्ञान देतो. ज्ञान आिण समज त्याच्या मुखातून येते. 7 तो
चांगल्या आिण प्रामािणक माणसांना मदत करतो. सरळ मागार्वर
चालणाऱ्या लोकांसाठी तो ढालीसारखा आहे. 8 जे लोक इतरांशी
न्यायाने वागतात त्यांचे तो रक्षण करतो. त्याच्या पिवत्र लोकांचे तो रक्षण
करतो.

9 म्हणून परमेश्वर तुला त्याचे ज्ञान देईल. नतंर तुला चांगल्या
न्यायाच्या आिण योग्य गोष्टी कळतील. 10 ज्ञान तुझ्या हृदयात येईल.
आिण तुझा आत्मा ज्ञानामुळे आनिंदत होईल.

11 ज्ञान तुझे रक्षण करील. आिण समज तुला सांभाळेल. 12 ज्ञान
आिण समज तुला दषु्ट लोकांसारखे चुकीचे जीवन जगण्यापासून परावृत्त
करतील. ते लोक बोलतानाही दषु्टपणा करतात. 13 त्यांनी चांगुलपणा
सोडला आिण आता ते पापाच्या अधंकारात राहात आहेत. 14 त्यांना

नीितसूत्रे 1:2 401 नीितसूत्रे 2:14



3

4

चूक करण्यात आनदं वाटतो. आिण त्यांना पापाचे वाईट मागर् आनिंदत
करतात. 15 त्या लोकांवर िवश्वास टाकणे शक्य नाही. ते खोटं बोलतात
आिण फसवतात. पण तुझे ज्ञान आिण तुझी समज तुला या सवर्
गोष्टींपासून दरू ठेवेल.

16 ज्ञान तुला अनोळखी स्त्रीपासून वाचवील. दसुऱ्या देशातली
एखादी स्त्री गोड शब्दांनी तुला ितच्याबरोबर पाप करायला प्रवृत्त करले.
त्या स्त्रीने तरुणपणी लग्न केले. पण ितने नवऱ्याला सोडले. ितने
देवासमोर ितचे लग्नाचे वचन पाळले नाही. पण ज्ञान तुला ितला “नाही”
म्हणायला मदत करील. 18 ितच्या बरोबर घरात जाणे म्हणजे
िवनाशाकडे नेणार ेपिहले पाऊल उचलणे. जर तू ितच्या मागे गेलास तर
ती तुला तुझ्या कबरकेडे घेऊन जाईल. 19 ती उघड्या कबरसेारखी
आहे. जे लोक ितच्याकडे आत जातात ते जीवनाला मुकतात आिण
पुन्हा कधीच परत येत नाहीत.

20 ज्ञान तुला चांगल्या लोकांचे उदाहरण पुढे ठेवून चालायला व
त्यांच्याप्रमाणे जगायला मदत करील. 21 चांगले प्रामािणक लोक
स्वतःच्या जमीनीवर राहातील. साधे प्रामािणक लोक स्वतःची जमीन
राखतील. 22 परतंु दषु्ट लोक त्यांच्या जमीनीला मुकतील. जे लोक खोटे
बोलतात व फसवतात त्यांना त्यांच्या जिमनीपासून दरू नेले जाईल.

योग्ययोग्य जगणजगणेे तुझ्यातुझ्या आयआयुषु्यातष्यात भरभर घालघालेेलल

मुला, माझी िशकवण िवसरु नकोस. मी तुला ज्या गोष्टी
करायला सांगतो त्या लक्षात ठेव. 2 मी तुला ज्या गोष्टी
करायला सांगतो त्या तुला अिधक दीघर् आिण अिधक सुखी

आयषु्य देतील.
3 प्रेम करणे कधी सोडू नकोस. नेहमी इमानदार आिण प्रामािणक

राहा. या गोष्टी तुझाच एक घटक बनव. त्यांना तुझ्या मानेभोवती बांध.
त्या गोष्टी तुझ्या हृदयावर कोर. 4 म्हणजे तू शहाणा होशील व देवाला व
लोकांना तुझ्याबद्दल आनदं वाटेल.

5 परमेश्वरावर संपूणर् िवश्वास ठेव. तुझ्या स्वतःच्या ज्ञानावर अवलबंून
राहू नकोस. 6 तू जी प्रत्येक गोष्ट करशील ती करताना देवाचा िवचार
कर. म्हणजे तो तुला मदत करील. 7 तुझ्या स्वतःच्या शहाणपणावर
अवलबंून राहू नकोस. पण परमेश्वराला मान दे आिण वाईट गोष्टींपासून
दरू राहा. 8 तू जर हे केलेस तर ते तुझ्या शरीराला औषधाप्रमाणे बरे
करील िंकवा पेयाप्रमाणे तुझ्या हाडांना ताजेतवाने करील.

9 तुझ्या संपत्तीने परमेश्वराला मान दे. तुझ्या जवळच्या सवार्ंत
चांगल्या गोष्टी त्याला दे. 10 नतंर तुझ्या सवर् गरजा पूणर् होतील. तुझे
कोठार धान्याने भरले. आिण तुझी िंपपे द्राक्षारसाने भरुन वाहातील.

11 मुला, परमेश्वर तुला कधी कधी तू चूक करीत आहेस हे दाखवून
देईल. पण या िशके्षमुळे तू रागावू नकोस. त्यापासून िशकायचा प्रयत्न
कर. 12 का? कारण परमेश्वर ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्यांनाच सुधारतो.
होय, मुलावर प्रेम करणाऱ्या व त्याला िशक्षा करणाऱ्या बापासारखा देव
आहे.

13 ज्या माणसाला ज्ञान िमळेल तो खूप सुखी होईल. त्याला जेव्हा
समजायला लागते तेव्हाच त्याला आशीवार्द िमळतात. 14 ज्ञानामुळे जे
लाभ होतात ते रुप्यापेक्षा चांगले आहेत. ज्ञानापासून िमळणार ेलाभ
उत्कृष्ट सोन्यापेक्षा चांगले आहेत. 15 ज्ञान रत्नांपेक्षा अिधक मौल्यवान
आहे. तुम्ही त्यांची अपेक्षा कराल त्यापकैी कोणतीही गोष्ट ज्ञानाइतकी
मौल्यवान असणार नाही.

16 ज्ञान तुम्हाला मोठे आयषु्य संपत्ती आिण मानसन्मान देते. 17

ज्ञान असलेले लोक शांतीत आिण समाधानात जगतात. 18 ज्ञान
जीवनाच्या वृक्षाप्रमाणे आहे. जे लोक त्याचा स्वीकार करतात त्यांना
संपूणर् आयषु्य लाभते. जे लोक ज्ञान धारण करतात ते खरोखरच सुखी
होतात.

19 परमेश्वराने पृथ्वी िनमार्ण करण्यासाठी ज्ञानाचा वापर केला.
परमेश्वराने आकाश िनमार्ण करण्यासाठी ज्ञान वापरले. 20 परमेश्वराने
समुद्र िनमार्ण करण्यासाठी त्याचे ज्ञान वापरले. आिण पावसाचे ढग
तयार करण्यासाठी ज्ञान वापरले.

21 मुला, तुझे ज्ञान आिण समज ही नेहमी सांभाळून ठेव. या गोष्टी
सोडू नकोस. 22 ज्ञान आिण समज तुला जीवन देतील. आिण ते अिधक

संुदर करतील. 23 नतंर तू सुरिक्षततेचे जीवन जगशील आिण कधीही
पडणार नाहीस. 24 तू जेव्हा झोपशील तेव्हा घाबरणार नाहीस. तू
िवश्रांती घेशील तेव्हा तुझी झोप शांत असेल. 25 अचानक येणाऱ्या
संकटास घाबरु नकोस. परमेश्वर तुला शक्ती देईल. आिण वाईट लोक
तुला काय करतील ह्याला घाबरु नको. परमेश्वर तुझे रक्षण करील व तुझा
जीव वाचवील.

27 जेव्हा शक्य होईल तेव्हा ज्यांना मदतीची गरज असते
त्यांच्यासाठी चांगली गोष्ट करा. 28 जर तुमच्या शेजाऱ्याने काही
मािगतले आिण ते तुमच्याजवळ असले तर त्याला ते लगेच द्या. “त्याला
उद्या यायला सांगू नका.”

29 तुमचा शेजारी िवश्वासाने तुमच्याजवळ राहातो तेव्हा शेजाऱ्याला
त्रास देण्याच्या योजना आखू नका. तुम्ही स्वतःच्या सुरिक्षततेसाठी
एकमेकांच्या जवळ राहता.

30 योग्य कारणािशवाय एखाद्याला कोटार्त नेऊ नका. जर त्याने
तुम्हाला काही केले नसेल तर तसे करु नका.

31 काही लोकांना चटकन् राग येतो. आिण ते लगेच वाईट गोष्ट
करतात. तुम्ही तसे करु नका. 32 का? कारण परमेश्वर वाईट लोकांचा
ितरस्कार करतो. परतंु परमेश्वर चांगल्या लोकांचा पाठीराखा असतो.

33 परमेश्वर वाईट लोकांच्या कुटंुबािवरुध्द असतो. परतंु जे लोक
योग्य रीतीने जगतात त्यांच्या कुटंुबांना तो आशीवार्द देतो.

34 जर एखादा माणूस गिर्वष्ठ असला आिण दसुऱ्यांची चेष्टा करत
असला तर परमेश्वर त्याला िशक्षा करील आिण त्याची चेष्टा करील. पण
परमेश्वर नम्र लोकांशी दयाळू असतो.

35 शहाणे लोक सन्मान प्राप्त होईल असे जीवन जगतात परतंु मूखर्
लोक लाज वाटण्यासारखे जीवन जगतात.

शहाणपणाचशहाणपणाचेे आिणआिण समजुतदारपणाचसमजुतदारपणाचेे महत्वमहत्व

मुलांनो, तुमच्या विडलांच्या िशकवणकुीकडे लक्ष द्या. लक्ष
िदले की तुम्हाला कळेल. 2 का? कारण मी जे सांगतो ते
महत्वाचे आहे आिण चांगले आहे. म्हणून माझी िशकवण

कधीही िवसरु नका.
3 एकेकाळी मी सुध्दा लहान होतो. मी माझ्या विडलांचा लहान

मुलगा होतो. आिण माझ्या आईचा एकुलता एक. 4 आिण माझ्या
विडलांनी मला िशकवले. ते मला म्हणाले, “मी जे सांगतो ते लक्षात ठेव.
माझ्या आज्ञा पाळ. म्हणजे तू िजवंत राहाशील. 5 ज्ञान आिण
समजूतदारपणा िमळव. माझे शब्द िवसरु नकोस. माझ्या
िशकवणकुीप्रमाणे वाग. 6 ज्ञानापासून दरू जाऊ नकोस. ज्ञान तुझे रक्षण
करील. ज्ञानावर प्रेम कर म्हणजे ते तुझे रक्षण करील.

7 “तुम्ही ज्ञान िमळवण्याचा िनश्चय करता तेव्हाच ज्ञानाची सुरुवात
होते. म्हणून तुमच्याकडे जे काही आहे त्याचा उपयोग करुन ज्ञान
िमळवा. म्हणजे तुम्ही ज्ञानी व्हाल. 8 ज्ञानावर प्रेम करा म्हणजे ते
तुम्हाला मोठे करील. तुम्ही ज्ञानाला महान करा म्हणजे ते तुम्हाला मान
िमळवून देईल. 9 ज्ञान तुमच्यासाठी सौंदयर् आिण वभैव यांचा मुकुट
आहे. ते तुम्हाला मुक्त करते.”

10 मुला, माझे ऐक. मी जे सांगतो ते कर म्हणजे तू खूप जगशील. 11

मी तुला ज्ञानािवषयी िशकवत आहे. मी तुला सरळ मागार्ने नेत आहे. 12

तू जर याच मागार्ने गेलास तर तू सापळ्यात अडकणार नाहीस. तू पळू
शकशील पण अडखळणार नाहीस. तू ज्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न
करशील त्यात सुरिक्षत राहाशील. 13 या धड्यांची नेहमी आठवण ठेवा.
हे धडे िवसरु नका. ते तुमचे जीवन आहे.

14 दषु्ट लोक जो मागर् आचरतात त्यावरुन जाऊ नका. तसे जगू नका.
त्यांच्यासारखे व्हायचा प्रयत्न करु नका. 15 वाईटापासून दरू राहा.
त्याच्या जवळ जाऊ नका. त्याच्या जवळून सरळ िनघून जा. 16 वाईट
लोक कोणते तरी वाईट कृत्य केल्यािशवाय झोपू शकत नाहीत. त्यांना
दसुऱ्यांना त्रास िदल्यािशवाय झोप येत नाही. 17 ते दषु्टपणापासून
बनवलेली भाकर खातात आिण िंहसेचे मद्य िपतात. (दषु्टपणा
केल्यािशवाय ते राहू शकत नाहीत.)

18 चांगले लोक पहाटेच्या प्रकाशासारखे असतात. सूयर् उगवतो
आिण िदवस प्रकािशत आिण आनदंमय होतो. 19 पण वाईट लोक
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रात्रीसारखे असतात. ते काळोखात हरवून जातात आिण िदसू न
शकणाऱ्या वस्तंूना अडखळून पडतात.

20 मुला, मी जे सांिगतले त्याक़डे लक्ष दे. माझे शब्द लक्षपूवर्क ऐक.
21 तू माझ्या शब्दांना तुला सोडून जायला लावू नकोस. मी सांगतो ते
लक्षात ठेव. 22 जे माझी िशकवण ऐकतील त्यांना जीवन िमळेल. माझे
शब्द शरीराला आरोग्यासारखे आहेत. 23 तुझ्या हृदयाला काळजीपूवर्क
जप. कारण तेथूनच जीवनप्रवाह वाहतात.

24 सत्याला वाकवू नकोस आिण खऱ्या नसलेल्या गोष्टी सांगू नकोस.
खोटे बोलू नकोस. 25 तुझ्या समोर असलेल्या चांगल्या आिण शहाण्या
ध्येयांपासून दरू जाऊ नकोस. 26 तू जे करशील त्या बाबतीत सावध
राहा. चांगले आयषु्य जग. 27 सरळ मागर् सोडू नकोस. चांगला आिण
योग्य मागर् धर पण वाईटा पासून नेहमी दरू राहा.

व्यिभचारापासूनव्यिभचारापासून ददूरूर राहाण्याचराहाण्याचेे शहाणपणशहाणपण

मुला, माझ्या शहाणपणाच्या िशकवणकुीकडे लक्ष दे. माझ्या
समजूत िनमार्ण करणाऱ्या शब्दाकडे लक्ष दे. 2 नतंर तुला
जगण्याचा योग्य मागर् कळेल. तुझे शब्द तू शहाणा आहेस हे

दाखवून देतील. 3 दसुऱ्या माणसाची बायको खूप मोहक असेल. तीच्या
मुखातून बाहेर पडणार ेशब्द खूप गोड व आकषर्क असतील. 4 पण
शेवटी त्यामुळे कटुता व द:ुखच िमळेल. ते द:ुख िवषापेक्षाही कडवट
असेल. आिण तलवारीपेक्षा धारदार असेल. 5 ितचे पाय मृत्यूलाच
जाऊन िभडतात. ती तुला सरळ कबरते नेईल. 6 ितच्या मागे जाऊ
नकोस. ितने योग्य मागर् सोडला आहे आिण ते ितला माहीत नाही.
काळजीपूवर्क राहा. जीवनाचा योग्य मागर् आचर.

7 मुलांनो, आता माझे ऐका. मी जे सांगतो ते िवसरु नका. 8 जी स्त्री
व्यिभचार करते ितच्यापासून दरू राहा. ितच्या घराच्या दाराजवळ सुध्दा
जाऊ नका. 9 जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही लोकांच्या मनातल्या तुमच्या
िवषयीच्या आदराला मुकाल. तुमचा गेलेला मान दसुर ेलोक घेतील.
शेवटी तुम्ही तुमच्या जीवनाला मुकाल. दषु्ट लोक ते तुमच्यापासून
िहरावून घेतील. 10 तुम्हाला माहीत नसलेले लोक तुमची संपत्ती
घेतील. तुम्ही ज्या गोष्टी िमळवण्यासाठी कष्ट केलेत त्या गोष्टी ते लोक
घेतील. 11 तुम्ही आयषु्याच्या शेवटी कष्टी व्हाल. तुमचे शरीर आिण मन
सवर् काही नाश पावेल. 12 नतंर तुम्ही म्हणाल, “मी माझ्या आई-
विडलांचे का ऐकले नाही? मी िशस्त पाळायला नकार िदला. मी
सुधारायला नकार िदला. 14 आता शेवटी मला िदसते की माझे आयषु्य
वाया गेले आहे. आिण सगळ्या लोकांना माझी लाज िदसते आहे.”

15 तुझ्या िविहरीतून वाहणार ेपाणीच फक्त पी. आिण तुझे पाणी
रस्त्यावर वाहून जाऊ देऊ नकोस. तू फक्त तुझ्या बायको बरोबरच
लिैगक संबधं ठेवायला हवेस. तुझ्या घराबाहेरच्या मुलांचा बाप होऊ
नकोस. 17 तुझी मुले फक्त तुझीच असायला हवीत. घराबाहेरच्या इतर
लोकांबरोबर त्यांची भागीदारी असायला नको. 18 म्हणून तुझ्या
बायकोबरोबर सुखी राहा. तरुणपणी िजच्याबरोबर लग्न केलेस ितलाच
उपभोग. 19 ती संुदर हिरणीसारखी आहे. गोिजरवाण्या हिरणाच्या
पाडसासारखी आहे. ितचे प्रेम तुझे समाधान करो. तू ितच्या प्रेमात
बदंीवान हो. 20 दसुऱ्याच्या बायकोकडून तू असा बदंीवान होऊ नकोस.
तुला दसुऱ्याच्या बायकोच्या प्रेमाची गरज नाही.

21 तू जे काही करतोस ते परमेश्वराला स्पष्ट िदसते तू कुठे जातोस ते
परमेश्वर बघतो. 22 दषु्ट माणसाची पापे त्याला जाळ्यात पकडतील
त्याची पापे दोरीप्रमाणे त्याला पकडतील. 23 तो दषु्ट माणूस मरले कारण
त्याने िशस्त नाकारली. तो स्वतः च्या मूखर्पणामुळेच अडकला जाईल.

एखाद्यालाएखाद्याला कजकजर्र् िमळवूनिमळवून ददेेण्यातण्यात मदतमदत करण्यातलकरण्यातलेे धोकधोकेे

मुला, दसुऱ्याच्या कजार्ला जामीन राहू नकोस. त्या माणसाला
कजार्ंची परतफेड करता आली नाही तर तू ते परत करण्याचे
वचन का िदलेस? तू दसुऱ्याच्या कजार्ची हमी घेतलीस का? 2

तर मग तू अडकलास. तुला तुझ्या शब्दांनीच अडकवले. 3 तू त्या
माणसाच्या शक्तीखाली आलास. मग त्याच्याकडे जा आिण स्वतःला
सोडव. त्याच्या कजार्पासून तुझी सुटका करण्यासाठी त्याची भीक माग.
4 िवश्रांतीसाठी वा झोपण्यासाठी सुध्दा थांबू नकोस. 5 िशकाऱ्यापासून

हिरण जसे दरू पळते तसा तू सापळ्यापासून दरू राहा. जाळ्यातून उडून
जाणाऱ्या पक्ष्याप्रमाणे स्वतःला सोडव.

आळशीआळशी असल्यामुळअसल्यामुळेे धोकधोकेे

6 आळशी माणसा, तुला मंुगी सारखे व्हायला हवे. मंुगी काय करते ते
बघ. मंुगी पासून शीक. 7 मंुगीला राजा नाही, विरष्ठ नाही की नेता नाही.
8 पण उन्हाळ्यात ती सगळे अन्न गोळा करते. मंुगी ितचे अन्न साठवते
आिण िहवाळ्यात ितच्याजवळ भरपूर अन्न असते.

9 आळशी माणसा, तू िकती वेळ झोपून राहाणार आहेस? तू
िवश्रांतीतून केव्हा उठणार आहेस? 10 आळशी माणूस म्हणतो, “मला
थोडी झोप हवी. मी इथे थोड्या वेळासाठी पडतो.” 11 परतंु तो झोपतच
राहातो. आिण गरीब होत राहातो. लवकरच त्याच्याजवळ काहीही
नसेल. चोर अचानक येऊन सवर् काही घेऊन जातो त्याचप्रमाणे त्याला
अचानक गरीबी येईल.

ददुषु्टष्ट माणमाणूूसस

12 दषु्ट आिण कवडीमोल माणूस खोटे बोलतो. आिण वाईट गोष्टी
सांगतो. 13 तो डोळे िमचकावतो आिण लोकांना मूखर् बनिवण्यासाठी
खणुा करतो. 14 तो माणूस दषु्ट असतो, तो नेहमी वाईट गोष्टी
करण्याच्या योजना आखतो. तो सगळीकडे संकटे आणतो. 15 पण
त्याला िशक्षा होईल. त्याच्यावर अचानक संकट येईल. त्याचा त्विरत
नाश होईल. आिण त्याला काहीही मदत िमळू शकणार नाही.

परमपरमेेश्वरश्वर ज्याचाज्याचा ितरस्कारितरस्कार करतोकरतो त्यात्या सातसात गोष्टीगोष्टी

16 परमेश्वर या सहा, नाही सात गोष्टींचा ितरस्कार करतो.
17 डोळे, जे माणूस गिर्वष्ठ आहे हे दाखवतात.
जीभ, जी खोटे बोलते,
हात, जे िनरपराध्यांना ठार मारतात.
18 ह्रदय जे वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखते.
पाय जे वाईट गोष्टी करायला धाव घेतात.
19 माणूस जो खोटे बोलतो आिण कोटार्त खऱ्या नसलेल्या गोष्टी

सांगतो.
माणूस जो वादिववादाला सुरुवात करतो आिण दसुऱ्यांमध्ये भांडणे

लावून देतो.
20 माझ्या मुला, तुझ्या विडलांची आज्ञा लक्षात ठेव. आिण तुझ्या

आईची िशकवण िवसरु नकोस. 21 त्यांचे शब्द नेहमी लक्षात ठेव.
त्यांच्या िशकवणीला तुझ्या आयषु्याचाच एक भाग बनव. 22 त्यांची
िशकवण तुला िजथे जायचे असेल ितथे नेईल. तू झोपलास की ती
तुझ्यावर लक्ष ठेवेल आिण तू जेव्हा उठशील तेव्हा ती तुझ्याशी बोलेल
आिण तुला मागर् दाखवील.

23 तुझ्या आईविडलांची िशकवण आिण आज्ञा प्रकाशाप्रमाणे असून
त्या तुला योग्य मागर् दाखवतात. ते तुला योग्य मागर् दाखवतात आिण
जीवनाचा मागर् आचरायला िशकवतात. 24 त्यांची िशकवण तुला दषु्ट
स्त्रीकडे जाण्यापासून परावृत्त करते. नवऱ्याला सोडून आलेल्या बाईच्या
भुरळ पाडणाऱ्या बोलण्यापासून ते शब्द तुझे रक्षण करतात. 25 ती स्त्री
संुदर असेल. पण ते सौंदयर् तुझ्यात जळू देऊ नकोस आिण तुला त्याची
भुरळ पडू देऊ नकोस. तू ितच्या डोळ्यांनी जायबदंी होऊ नकोस. 26

वेश्येचा मोबदला एक भाकरीचा असेल. पण दसुऱ्याच्या बायकोची िंकमत
म्हणून तुला तुझे जीिवत द्यावे लागेल. 27 जर एखाद्याने स्वतःवर
िनखार ेओतले तर त्याचे कपडेसुध्दा जळतील. 28 जरा एखादा माणूस
िनखाऱ्यांवर चालला तर त्याचे पाय भाजतील. 29 दसुऱ्या माणसाच्या
बायकोबरोबर झोपणाऱ्याचेही असेच होते. त्या माणसाला द:ुख भोगावे
लागते.

30 माणूस भुकेला असला तर तो अन्नाची चोरी करतो. जर तो
पकडला गेला तर त्याला चोरलेल्या अन्नाच्या सात पट अन्न द्यावे लागते.
त्याच्या जवळ असेल नसेल ते सवर् त्याला त्याबद्दल द्यावे लागते. पण
इतर लोक समजून घेतात. ते त्याच्या बद्दलचा आदर घालवत नाहीत.
32 पण जो माणूस व्यिभचाराचे पाप करतो तो मूखर् असतो. तो स्वतःचा
नाश करीत असतो. तो स्वतःच त्याच्या नाशाला कारणीभूत असतो. 33

नीितसूत्रे 4:20 403 नीितसूत्रे 6:33



7

8

लोकांना त्याच्याबद्दल वाटणारा आदर नाहीसा होतो. आिण
त्याच्यावरचा लज्जेचा डाग कधीही धुतला जाणार नाही. 34 त्या स्त्रीचा
नवरा मत्सरी होईल, त्या नवऱ्याला खूप राग येईल. त्या दसुऱ्या
माणसाला िशक्षा करण्यासाठी तो काय वाट्टेल ते करले. 35 त्याचा राग
शांत करण्यासाठी िकतीही पसैा िदला तरी तो पुरसेा ठरणार नाही.

शहाणपणशहाणपण (ज्ञानज्ञान) तुलातुला व्यिभचारापासूनव्यिभचारापासून परावृत्तपरावृत्त करकरेलेल

मुला, माझे शब्द लक्षात ठेव. मी देतो त्या आज्ञा िवसरु
नकोस. 2 माझ्या आज्ञा पाळ म्हणजे तुला जीवन िमळेल.
माझ्या िशकवणकुीला तुझ्या आयषु्यातली एक महत्वाची गोष्ट

बनव. 3 माझ्या आज्ञा आिण माझी िशकवण सदवै तुझ्याजवळ राहू दे.
त्यांना तुझ्या बोटांभोवती बांध. तुझ्या हृदयावर ते कोरुन ठेव. 4

शहाणपणाला बिहणीसारखे वागव. समजुतदारपणाला तुझ्या कुटंुबाचाच
एक घटक बनव. 5 नतंर ते तुझा दसुऱ्या स्त्रीपासून बचाव करतील. ते
तुला ितच्या पापाकडे नेणाऱ्या गोड शब्दांपासून वाचवतील.

6 एक िदवस मी माझ्या िखडकीतून पािहले आिण मला 7 बरचे मूखर्
तरुण िदसले. मला एक तरुण िदसला जो खूपच मूखर् होता. 8 त्याने
वाईट स्त्रीच्या घराचा रस्ता धरला. त्याला भेटण्यासाठी ती घरातून बाहेर
आली. 9 तेव्हा अधंार होत होता-सूयर् मावळत होता व रात्र पडायला
सुरुवात झाली होती. 10 ती स्त्री त्याला भेटायला घरातून बाहेर आली.
ितने वेश्येसारखा पोशाख केला होता. ितने त्याच्याबरोबर पाप करायचे
ठरवले. 11 ितला पापाची पवार् नव्हती. ितला चांगल्या वाईटाची पवार्
नव्हती. ती कधीच घरी राहात नसे. 12 ती नेहमी रस्त्यातून िंहडे. ती
संकटांना बोलावत सवर्त्र िंहडे. 13 ितने त्या तरुणाला पकडले आिण
त्याचे चंुबन घेतले. लाज न वाटता ती म्हणाली, 14 “आज मी
(शांत्यपर्णाची) मेजवानी िदली. मी जे द्यायचे वचन िदले होते ते सवर् मी
िदले आिण अजूनही माझ्याकडे खूप अन्न उरले आहे. 15 म्हणून मी
तुला माझ्याकडे येण्याचे आमतं्रण देण्यासाठी बाहेर आले. मी तुलाच
शोधत होते. आिण आता तू मला सापडलास. 16 मी माझ्या अथंरुणावर
स्वच्छ चादर टाकली आहे. त्या िमसर देशातल्या संुदर चादरी आहेत.
17 मी माझ्या अथंरुणावर अत्तर िंशपडले आहे. मी बोळ, अगरु आिण
दालिचनीचा वापर केला आहे. 18 चल, आपण सकाळ होईपयर्ंत प्रेम
करु या. आपण रात्रभर उपभोग घेऊ. 19 माझा नवरा दरू गेला आहे. तो
व्यवसायासाठी बाहेरगावी गेला आहे. 20 त्याने दरूच्या प्रवासासाठी
पुरसेे पसेै बरोबर घेतले आहेत. तो दोन आठवडे घरी येणार नाही.”

21 त्या बाईने त्या तरुणाला भुलिवण्यासाठी हे शब्द वापरले. ितच्या
गोड बोलण्याला तो भुलला. 22 आिण तो तरुण ितच्या मागोमाग
जाळ्यात गेला. तो कत्तलखान्यात नेल्या जाणाऱ्या बलैाप्रमाणे होता.
िशकारी ज्याच्या हृदयात बाण सोडायला. 23 तयार आहेत अशा
हिरणाप्रमाणे तो होता. तो ज्या संकटात होता ते त्याला कळले नाही.

24 मुलांनो आता माझे ऐका. माझ्या शब्दांकडे लक्ष द्या. 25 दषु्ट
स्त्रीला तुमचा कब्जा घेऊ देऊ नका. ितच्या मागार्वरुन जाऊ नका. 26

ितने खूप माणसांना पाडले आहे. ितने खूप जणांचा नाश केला आहे. 27

ितचे घर म्हणजे मृत्यूचा सापळा आहे. ितचा मागर् सरळ मरणातच जातो.

ज्ञानज्ञान, एकएक चांगलीचांगली स्त्रीस्त्री

ऐक, ज्ञान आिण समजूतदारपणा तुला
तू ऐकावेस म्हणून तुला बोलावत आहेत.

2 ते टेकडीच्या माथ्यावर िजथे रस्ते िमळतात,
ितथे उभे आहेत.

3 ते शहराच्या दरवाजाशी आहेत.
ते उघड्या दरवाजातून बोलावत आहेत.

4 ज्ञान (रुपी स्त्री) म्हणते, “लोक हो! मी तुम्हाला बोलावत आहे.
मी सगळ्या लोकांना बोलावत आहे.

5 तुम्ही जर मूखर् असाल, तर शहाणे व्हायला िशका.
मूखर् माणसांनो समजून घ्यायला िशका.

6 लक्ष द्या! ज्या गोष्टी िशकवतो त्या महत्वाच्या आहेत.
मी तुम्हाला फक्त योग्य असलेल्या गोष्टीच सांगतो.

7 माझे शब्द खर ेआहेत.

मला वाईटाचा, खोट्याचा ितरस्कार वाटतो.
8 मी ज्या गोष्टी सांगतो त्या न्याय्य आहेत.
माझ्या शब्दांत काहीही चुकीचे अथवा खोटे नाही.

9 जो माणूस समजूतदार आहे त्याला या गोष्टी स्पष्ट िदसतात.
ज्ञानी माणूस या गोष्टी समजू शकतो.

10 माझ्या िशस्तीचा स्वीकार करा.
ती रुप्यापेक्षाही मौल्यवान आहे.
ती शुध्द सोन्यापेक्षाही मौल्यवान आहे.

11 ज्ञान मोत्यापेक्षा, अिधक मौल्यवान आहे.
ते माणसाला हव्या असलेल्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा मौल्यवान आहे.

ज्ञानरुपीज्ञानरुपी स्त्रीस्त्री कायकाय करतकरतेे

12 “मी ज्ञान आहे.
मी चांगल्या न्यायाने जगते.
तुम्ही मला ज्ञानाबरोबर आिण चांगल्या योजनांबरोबर पाहू शकता.

13 जर एखादा माणूस परमेश्वराला मान देत असला तर तो वाईटाचा
ितरस्कार करले.
मी (ज्ञान) गवार्चा आिण जे लोक इतरांपेक्षा स्वतःला मोठे समजतात

अशा लोकांचा ितरस्कार करते.
मी वाईट मागर् आिण खोटे बोलणाऱ्या तोंडांचा ितरस्कार करते.

14 परतंु मी लोकांना योग्य िनणर्य घेण्याचे सामथ्यर् देते आिण योग्य
चांगला न्याय देते.
मी समजूतदारपणा आिण शक्ती देते.

15 राजे राज्य करताना माझा उपयोग करतात.
राज्यकतेर् चांगले कायदे करण्यासाठी माझा उपयोग करतात.

16 प्रत्येक चांगला राज्यकतार् त्याच्या अमंलाखाली असलेल्या
लोकांवर राज्य करण्यासाठी माझा उपयोग करुन घेतो.

17 मी (ज्ञान), माझ्यावर जे प्रेम करतात त्यांच्यावर प्रेम करते.
आिण जे लोक मला शोधायचा खूप प्रयत्न करतात त्यांना मी हटकून

सापडते.
18 माझ्याजवळही देण्यासाठी श्रीमतंी आिण मानमरातब आहेत.
मी खरी संपत्ती आिण यश देते.

19 मी ज्या गोष्टी देते त्या शुध्द सोन्यापेक्षा चांगल्या असतात.
आिण माझे नजराणे शुद्ध चांदीपेक्षा चांगले असतात.

20 मी लोकांना योग्य मागार्वर आणते.
मी त्यांना योग्य न्यायाच्या मागार्ने नेते.

21 जे माझ्यावर प्रेम करतात त्यांना मी संपत्ती देते.
होय, मी त्यांची घर ेखिजन्यांनी भरुन टाकीन.

22 “खूप पूवीर् सुरुवातीला परमेश्वराने
प्रथम माझीच िनिर्मती केली.

23 आरभंीला मला िनमार्ण केले गेले.
जगाची सुरुवात होण्यापूवीर् मी िनमार्ण झाले.

24 महासागराच्या आधी माझा जन्म झाला.
पाणी उत्पन्न होण्या आधी मी होते.

25 पवर्तांच्या आधी माझा (ज्ञानाचा) जन्म झाला.
डोंगरांच्या आधी माझा जन्म झाला.

26 परमेश्वराने पृथ्वी िनमार्ण करण्याआधीच मी जन्मले.
शेतांच्या आधी माझा जन्म झाला.
देवाने पृथ्वीवरची पिहली धूळ िनमार्ण करण्याआधीच माझा जन्म

झाला होता.
27 परमेश्वराने आकाशाची िनिर्मती केली तेव्हा मी ितथे होते.
परमेश्वराने कोरड्या भूमीभोवती सीमा आखण्यासाठी वतर् ूळ काढले

तेव्हा मी ितथे होते.
त्याने सागराला सीिमत केले तेव्हा मी ितथे होते.

28 परमेश्वराने आकाशात ढग ठेवण्याआधी माझा जन्म झाला.
आिण परमेश्वराने समुद्रात पाणी ठेवले तेव्हाही मी ितथे होते.

29 परमेश्वराने सागराच्या पाण्याला सीमाबध्द केले तेव्हा ही मी होते.
पाणी परमेश्वराच्या संमती िशवाय चढू शकत नाही.
परमेश्वराने पृथ्वीचा पाया घातला तेव्हा मी ितथे होते.
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30 एखाद्या कसलेल्या कामगारासारखी मी त्याच्या बाजूला होते.
माझ्यामुळे परमेश्वर रोज आनदंी असे.
मी त्याचा आनदं होते.

31 त्याने िनमार्ण केलेल्या जगािवषयी परमेश्वर उत्सुक होता.
तो ितथे िनमार्ण केलेल्या लोकांबद्दल आनदंी होता.

32 “मुलांनो, आता माझे ऐका, जर तुम्ही माझा मागर् अनुसरला
तर तुम्हीही आनदंी व्हाल.

33 माझी िशकवण ऐका आिण शहाणे व्हा.
ऐकायला नकार देऊ नका.

34 जो माझे ऐकतो तो सुखी होतो.
तो रोज माझ्या दारावर पहारा देतो.
तो माझ्या दाराजवळ थांबतो.

35 ज्या माणसाला मी सापडते.
त्याला जीवन सापडते.
त्याला परमेश्वराकडून चांगल्या गोष्टी िमळतील.

36 पण जो माझ्यािवरुध्द् पाप करतो तो स्वतःलाच इजा करुन घेतो.
जे लोक माझा ितरस्कार करतात ते मरणाला कवटाळतात.”

ज्ञानरुपीज्ञानरुपी स्त्रीस्त्री आिणआिण मूखमूखर्र्ताता

ज्ञानरुपी स्त्रीने आपले घर बांधले, त्यात ितने सात खांब
ठेवले. 2 ितने (ज्ञानरुपी स्त्रीने) मांस िशजवले आिण द्राक्षारस
तयार केला. ितने अन्न ितच्या टेबलावर ठेवले. 3 नतंर ितने

आपल्या नोकरांकरवी शहरातील लोकांना ितच्याबरोबर टेकडीवर
भोजन करण्यासाठी येण्याचे आमतं्रण पाठिवले. ती म्हणाली, 4 “ज्या
लोकांना िशकण्याची आवश्यकता वाटते त्यांनी यावे.” ितने मूखर्
लोकांनाही बोलावले. ती म्हणाली, 5 “या माझ्या ज्ञानाचे अन्न खा.
आिण मी तयार केलेला द्राक्षारस प्या. 6 तुमचे जुने, मूखर्पणाचे मागर्
सोडून द्या. मग तुम्हाला आयषु्य िमळेल. समजूतदारपणाचा मागर्
अनुसरा.”

7 जर तुम्ही गिर्वष्ठ माणसाला तो चुकत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न
केला तर तो तुमच्यावर केवळ टीका करले. तो माणूस देवाच्या
शहाणपणाची चेष्टा करतो. जर तुम्ही दषु्ट माणसाला तो चुकत आहे असे
सांिगतले तर तो तुमची चेष्टा करले. 8 म्हणून जर एखादा माणूस तो
इतरांपेक्षा चांगला आहे असे म्हणत असेल तर त्याला तो चुकतो आहे
असे सांगू नका. तो त्या बद्दल तुमचा ितरस्कार करले. पण जर तुम्ही
शहाण्या माणसाला मदत करण्याचा प्रयत्न केलात तर तो तुमचा आदर
करले. 9 जर तुम्ही शहाण्या माणसाला िशकवलेत तर तो अिधक
शहाणा होईल. जर तुम्ही शहाण्या माणसाला िशकवलेत तर तो अिधक
िशकेल.

10 परमेश्वराचा आदर करणे ही ज्ञान िमळवण्याची पिहली पायरी
आहे. परमेश्वरािवषयी ज्ञान िमळवणे ही समजूतदारपणा िमळवण्याची
पिहली पायरी आहे. 11 जर तुम्ही शहाणे असाल तर तुमचे आयषु्य
अिधक वाढेल. 12 जर तुम्ही शहाणे होत असाल तर तुमच्या
भल्यासाठीच शहाणे होत असता. पण जर तुम्ही गिर्वष्ठ झालात आिण
दसुऱ्या लोकांची चेष्टा करु लागलात तर तुमच्यावर येणाऱ्या संकटांबद्दल
तुम्हीच जबाबदार ठरता.

13 मूखर् माणूस हा ककर् श बोलणाऱ्या वाईट स्त्रीसारखा असतो.
ितच्याजवळ ज्ञान नसते. 14 ती ितच्या घराच्या दाराजवळ बसते. ती
शहारातल्या टेकडीवर ितच्या खचुीर्वर बसते. 15 आिण जेव्हा लोक
ितथून जातात तेव्हा ती त्यांना बोलावते. त्या लोकांना ितच्यात काही
रस नसतो. तरीही ती म्हणते, 16 “या ज्या लोकांना िशकणे आवश्यक
आहे त्यांनी या.” ितने मूखर् लोकांनाही बोलावले. 17 पण ती (मूखर्ता)
म्हणते, “जर तुम्ही पाणी चोरले तर ते पाणी तुमच्या पाण्यापेक्षा अिधक
चवदार लागते. जर तुम्ही भाकर चोरली तर ती तुम्ही केलेल्या
भाकरीपेक्षा अिधक चवदार लागते.” 18 आिण त्या मूखर् गरीब लोकांना
हे माहीत नव्हते की ितचे घर फक्त भूतांनी भरलेले आहे. ितने (मूखर्ता)
त्यांना मृत्यलुोकातल्या अगदी खोल भागात बोलावले होते.

शलमोनाचीशलमोनाची नीितसूत्रेनीितसूत्रे

ही शलमोनाची नीितसूत्रे (शहाणपणाच्या गोष्टी) आहेत
शहाणा मुलगा त्याच्या विडलांना सुखी करतो.
पण मूखर् मुलगा त्याच्या आईला अितशय द:ुखी करतो.

2 जर एखाद्याने वाईट गोष्टी करुन पसेै िमळवले तर ते पसेै कवडी
मोलाचे असतात. पण सत्कमर् तुम्हाला मरणापासून वाचवू शकते.

3 परमेश्वर चांगल्या लोकांची काळजी घेतो. तो त्यांना हवे असलेले
अन्न देतो. परतंु परमेश्वर वाईट लोकाक़डून त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी
काढून घेतो.

4 आळशी माणूस गरीब राहील. पण जो माणूस कष्ट करील तो श्रीमतं
होईल.

5 हुशार मुलगा योग्य वेळी धान्य गोळा करतो. पण हगंामाच्या वेळी
झोपणारा आिण धान्य गोळा न करणारा मुलगा लाज आणतो.

6 लोक देवाला चांगल्या माणसाला आशीवार्द द्यायला सांगतात.
वाईट लोक त्या चांगल्या गोष्टी म्हणतील परतंु त्यांचे शब्द त्यांच्या वाईट
योजना फक्त लपवतात.

7 चांगली माणसे चांगल्या आठवणी मागे ठेवतात. पण वाईट माणसे
लवकर िवसरली जातात.

8 चांगला, इमानी माणूस सुरिक्षत असतो. परतंु कुिटल, फसवणारा
माणूस मात्र पकडला जातो.

9 शहाण्या माणसाला जर एखाद्याने काही करायला सांिगतले तर तो
त्या आज्ञा पाळतो. परतंु मूखर् माणूस वाद घालतो आिण स्वतःवर संकट
ओढवून घेतो.

10 जो माणूस सत्य लपवतो तो संकटे िनमार्ण करतो. जो माणूस
उघडपणे बोलतो तो शांती िनमार्ण करतो.

11 चांगल्या माणसाच्या शब्दांमुळे आयषु्य चांगले होते. पण दषु्टाच्या
शब्दांतून त्याच्या मनातला वाईटपणा तेव्वढा िदसतो.

12 मत्सरामुळे वादिववाद होतात. पण प्रेम लोकांनी केलेल्या प्रत्येक
चुकीच्या गोष्टीला क्षमा करते.

13 शहाणे लोक ऐकायला योग्य अशा गोष्टी बोलतात. पण मूखर्
लोकांनी सुधारावे म्हणून त्यांना िशक्षा करायला हवी.

14 शहाणे लोक शांत असतात आिण नवीन गोष्टी िशकतात. पण मूखर्
लोक बोलतात आिण संकटे ओढवून घेतात.

15 संपत्ती श्रीमतं माणसाचे रक्षण करते आिण गिरबी गिरबांचा नाश
करते.

16 जर एखाद्याने चांगले कृत्य केले तर त्याला बक्षीस िमळते. त्याला
आयषु्य िदले जाते. पण दषु्टावा केवळ िशक्षा आणतो.

17 जो माणूस िशके्षपासून काही िशकतो तो इतरांनासुध्दा जगायला
िशकवू शकतो. पण जो माणूस िशकायला नकार देतो तो लोकांना
चुकीच्या मागार्ने नेतो.

18 जो माणूस त्याचा मत्सर लपवतो तो खोटे बोलत असतो. पण
केवळ मूखर्च पसरवता येण्यासारख्या अफवा शोधण्याचा प्रयत्न करतो.

19 जो माणूस खूप बडबड करतो तो संकंटांना आमतं्रण देतो. शहाणा
माणूस गप्प राहायला िशकतो.

20 चांगल्या माणसाचे शब्द शुध्द चांदीसारखे असतात. पण दषु्ट
माणसाचे िवचार कवडीमोलाचे असतात.

21 चांगल्या माणसांच्या शब्दांमुळे अनेकांना मदत होते. पण मूखार्ची
मूखर्ता त्यालाच मारु शकते.

22 परमेश्वराच्या आशीवार्दाने तुला खरी संपत्ती िमळेल. आिण ती
आपल्याबरोबर संकटे आणणार नाही.

23 मूखर् माणसाला चुका करायला आवडते. परतंु शहाणा माणूस
ज्ञानाने खशु होतो.

24 दषु्ट माणसाला ज्या गोष्टींची भीती वाटते त्या गोष्टींकडूनच त्याचा
पराभव होतो. पण चांगल्या माणसाला मात्र हव्या असलेल्या गोष्टी
िमळतात.

25 दषु्टांचा नाश त्यांच्या संकटांमुळे होतो. पण चांगली माणसे नेहमी
बलवान राहातात.

नीितसूत्रे 8:30 405 नीितसूत्रे 10:25
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26 आळशी माणसाला तुमच्यासाठी, काहीही करायला सांगू नका.
तुमच्या तोंडात िशरलेल्या आंबेप्रमाणे िंकवा डोळ्यांत गेलेल्या धुराप्रमाणे
तो तुम्हाला चीड आणील.

27 जर तुम्ही परमेश्वराचा आदर करीत असाल तर तुम्ही खूप जगाल.
पण दषु्टाची त्याच्या आयषु्यातली अनेक वषेर् कमी होतील.

28 चांगले लोक ज्या गोष्टींची आशा करतात त्या त्यांना आनदं
िमळवून देतात. ज्या गोष्टींची आशा वाईट लोक करतात त्या त्यांना
िवनाश आणतात.

29 परमेश्वर चांगल्या माणसांचे रक्षण करतो. पण जे लोक चुका
करतात त्यांचा परमेश्वर नाश करतो.

30 चांगले लोक नेहमी सुरिक्षत असतात. पण दषु्टांना जबरदस्तीने देश
सोडणे भाग पडते.

31 चांगले लोक शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतात. पण जो संकटे
आणणाऱ्या गोष्टी सांगतो त्याचे ऐकणे लोक बदं करतात.

32 चांगले लोक बोलण्याच्या योग्य गोष्टी जाणतात. पण वाईट लोक
संकटे आणणाऱ्या गोष्टीच बोलतात.

काही लोक नीट वजन न करणारा तराजू वापरतात. ते
लोकांना फसिवण्यासाठी असा तराजू वापरतात.
परमेश्वराला असले खोटे तराजू आवडत नाही. पण खरा

असलेल्या तराजूमुळे परमेश्वराला आनदं होतो.
2 जे लोक गिर्वष्ठ आहेत ते िबनमहत्वाचे ठरतील. पण जे लोक िवनम्र

आहेत ते शहाणेही होतील.
3 चांगल्या, इमानदार लोकांना प्रामािणकपणा मागर्दशर्न करतो. पण

दषु्ट लोक जेव्हा दसुऱ्यांना फसवतात तेव्हा ते स्वतःचाच नाश करुन
घेतात.

4 ज्या िदवशी देव लोकांचा न्याय करतो त्या िदवशी पशैाला काही
िंकमत नसते. परतंु चांगुलपणा लोकांना त्यांच्या मरणापासून वाचवतो.

5 जर चांगला माणूस इमानी असला तर त्याचे आयषु्य सोपे असेल.
पण दषु्ट माणसाचा मात्र त्याने केलेल्या वाईट गोष्टींमुळे नाश होईल.

6 इमानी माणसाला चांगुलपणा वाचवतो. पण दषु्ट मात्र त्यांनी
केलेल्या वाईट गोष्टींच्या सापळ्यात अडकतात.

7 दषु्ट माणूस मेल्यानतंर त्याला आशेला जागा नसते. तो ज्या ज्या
गोष्टींची आशा ठेवतो त्या सवर् कवडीमोल असतात.

8 चांगल्या माणसांचा संकटापासून बचाव होईल. आिण ती संकटे दषु्ट
माणसांवर येतील.

9 दषु्ट माणूस काहीतरी बोलून लोकांना दखुवू शकतो. पण चांगल्या
माणसांचे त्यांच्या शहाणपणामुळे रक्षण होते.

10 चांगली माणसे जेव्हा यशस्वी होतात तेव्हा सवर् शहर आनदंी होते.
जेव्हा दषु्टांचा नाश होतो तेव्हा लोक आनदंाने ओरडू लागतात.

11 इमानदार लोक त्यांचे आशीवार्द देतात तेव्हा शहर मोठे होते. पण
दषु्टांचा बोलण्यामुळे शहराचा नाश होऊ शकतो.

12 ज्या माणसाला चांगली समज बुध्दी् नसते तो त्याच्या
शेजाऱ्याबद्दल वाईट बोलतो. परतंु शहाण्या माणसाला कें व्हा गप्प
बसायचे ते कळते.

13 जो माणूस दसुऱ्या लोकांबद्दल काही गुप्त गोष्टी सांगतो तो गुप्तता
पाळत नाही. (म्हणून त्याच्यावर िवश्वास टाकणे शक्य नसते.) पण जो
माणूस िवश्वासू असतो तो अफवा पसरवत नाही.

14 कमजोर नेत्यांमुळे देश गतेर्त जातो. पण बरचे चांगले उपदेशक
असले तर तो देश सुरिक्षत असतो.

15 जर तुम्ही दसुऱ्या माणसाचे कजर् फेडण्याची हमी घेतलीत तर
तुम्हाला त्या बद्दल पश्चात्ताप करावा लागेल. पण जर तुम्ही त्याला तसे
व्यवहार करायला नकार िदलात तर तुम्ही सुरिक्षत राहाल.

16 दयाळू आिण कोमल स्त्री आदराला पात्र होते. जे लोक जुलमी
आहेत ते केवळ पसैा िमळवतात.

17 दयाळू माणसाला लाभ होईल. पण जो माणूस उलट्या काळजाचा
असतो तो स्वतःवर संकटे ओढवून घेतो.

18 दषु्ट माणूस दसुऱ्यांना फसवतो आिण त्यांचे पसेै घेतो. पण जो
माणूस न्यायी आहे आिण जो योग्य गोष्टी करतो त्याला फलप्राप्ती होते.

19 चांगुलपणा खरोखरच जीवन आणतो. पण दषु्ट माणसे दषु्टपणाकडे
वळतात आिण मरण िमळवतात.

20 जे लोक आनदंाने दषु्टपणा करतात त्यांचा परमेश्वर ितरस्कार
करतो. पण जे लोक योग्य गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्याबद्दल
परमेश्वर आनदंी असतो.

21 दषु्टांना खरोखरच शासन होईल. ही गोष्ट खरी आहे. आिण
चांगल्या लोकांना सोडून देण्यात येईल.

22 जर स्त्री संुदर असून मूखर् असली तर ते डुकराच्या नाकात संुदर
सोन्याची नथ असल्यासारखे असते.

23 चांगल्या लोकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे गोष्टी िमळाल्या तर त्यांतून
अिधक चांगले िनमार्ण होते. पण दषु्टांना जर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे गोष्टी
िमळाल्या तर त्यामुळे संकटेच येतात.

24 जर एखादा माणूस उदारहस्ते देत असेल तर त्याला अिधक
िमळेल. पण एखाद्याने द्यायला नकार िदला तर तो गरीब होईल.

25 जो उदार होऊन देतो त्याला लाभ होतो. जर तुम्ही दसुऱ्यांना
मदत केली तर तुम्हाला अिधक फायदा होईल.

26 जो अधाशी माणूस त्याचे धान्य िवकायला नकार देतो त्याच्यावर
लोक रागावतात. पण जो माणूस दसुऱ्यांना खायला िमळावे म्हणून
आपले धान्य िवकतो त्याच्याबद्दल लोकांना आनदं वाटतो.

27 जो माणूस दसुऱ्यांचे भले करायचा प्रयत्न करतो त्याचा लोक
आदर करतात. जो माणूस वाईट गोष्टी करतो त्याच्या वाटेला फक्त संकटे
येतात.

28 जो माणूस आपल्या श्रीमतंीवर िवश्वास ठेवतो तो िपवळ्या
झालेल्या पानासारखा खाली पडतो. परतंु चांगला माणूस नव्या िहरव्या
पानाप्रमाणे वाढत राहील.

29 जर एखाद्याने त्याच्या कुटंुबावर संकटे आणली तर त्याला काहीही
िमळणार नाही आिण शेवटी मूखार्ला शहाण्या माणसाची जबरदस्तीने
सेवा करावी लागेल.

30 चांगला माणूस ज्या गोष्टी करतो त्या जीवनवृक्षासारख्या असतात.
शहाणा माणूस लोकांना नवे आयषु्य देतो.

31 जर पृथ्वीवर चांगल्या माणसांना बक्षीस िमळाले तर दषु्टांनासुध्दा
त्यांच्या पात्रतेनुसार काही तरी िमळेल.

जर एखाद्याला चांगले व्हायचे असेल तर त्याची चूक
दाखवल्यावर त्याला राग यायला नको. ज्याला चूक
दाखवलेली आवडत नाही तो मूखर् असतो.

2 परमेश्वर चांगल्या माणसांबरोबर आनदंी असतो. पण परमेश्वर दषु्ट
माणसाला अपराधी ठरवतो.

3 दषु्ट माणसे कधीही सुरिक्षत नसतात. पण चांगली माणसे सुरिक्षत
आिण िनधार्स्त असतात.

4 नवरा चांगल्या बायकोबद्दल आनदंी आिण अिभमानी असतो. पण
जर बाई आपल्या नवऱ्याला लाज आणत असेल. तर ती त्याच्या
शरीरातल्या आजारा सारखी असते.

5 चांगले लोक त्यांनी ज्या योजना आखलेल्या असतात त्यात न्यायी
आिण इमानी असतात. पण दषु्टांनी सांिगतलेल्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवू
नका.

6 दषु्ट लोक दसुऱ्यांना द:ुख देण्यासाठी आपल्या शब्दांचा वापर
करतात. पण चांगल्या माणसाचे शब्द एखाद्याला संकटापासून वाचवू
शकतात.

7 दषु्ट माणसांचा नाश होतो आिण त्यांचा मागमूसही राहात नाही. पण
चांगल्या माणसाची आठवण मात्र तो गेल्यानतंरही येत राहाते.

8 लोक िवद्वानाची स्तुती करतात पण ते मूखार्ंचा आदर करीत
नाहीत.

9 खूप मोठा माणूस नसूनही खूप काम करणे हे खायला काही
नसताना मोठेपणाचा आव आणण्यापेक्षा चांगले असते.

10 चांगला माणूस त्याच्या प्राण्यांची काळजी घेतो. पण दषु्ट माणूस
दयाळू असू शकत नाही.

11 जो शेतकरी आपल्या शेतात कष्ट करतो त्याच्याकडे पुरसेे अन्न
असते. पण जो माणूस फालतू गोष्टीत वेळ घालवतो तो मूखर् असतो.

12 दषु्ट माणसाजवळ नेहमी चुकीच्या गोष्टी करायला असतात. पण
चांगल्या माणसाजवळ जी शक्ती असते ती मुळाप्रमाणे खोल गेलेली
असते.
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13 दषु्ट माणूस मूखर् गोष्टी करतो. स्वतःच शब्दात अडकतो. पण
चांगला माणूस त्या प्रकारच्या संकटातून सुटतो.

14 जो चांगल्या गोष्टी सांगतो त्याबद्दल त्याला बक्षीस िमळते.
त्याचप्रमाणे तो जे काम करतो ते त्याला लाभ िमळवून देते.

15 मूखर् माणसाला नेहमी स्वतःची पध्द्त सवर्शे्रष्ठ वाटते. पण िवद्वान
माणूस दसुर ेलोक जे सांगतात तेही ऐकतो.

16 मूखर् माणसाला फार लवकर राग येतो. पण हुशार माणूस कुणी
काही चुकीचे बोलले तर चटकन् क्षमा करतो.

17 जर एखादा माणूस खर ेबोलत असेल तर तो ज्या गोष्टी सांगतो
त्यातही तो प्रामािणक असतो. पण जर एखादा खोटं बोलत असेल तर
त्याचे बोलणे संकटाकडे नेते.

18 जर एखादा माणूस िवचार न करता बोलत असेल तर ते शब्द
तलवारीसारखे लागतात. पण शहाणा माणूस काळजी पूवर्क बोलतो.
त्याचे शब्द द:ुखावर फंुकर मारतात.

19 जर माणूस खोटे बोलला तर त्याचे शब्द लगेचच वाया जातात.
पण सत्य मात्र सदवै राहाते.

20 दषु्ट लोक नेहमी संकटे आणतात. पण जे लोक शांततेसाठी काम
करतात ते आनदंी असतात.

21 चांगल्या लोकांवर ददुैर्व कोसळत नाही. पण दषु्टांवर मात्र अनेक
संकटे येतात.

22 परमेश्वर खोटं बोलणाऱ्यांचा ितरस्कार करतो. पण परमेश्वर खरे
बोलणाऱ्या लोकांबरोबर आनदंी असतो.

23 हुशार माणूस त्याला जे माहीत आहे ते सवर् सांगत नाही. पण मूखर्
माणूस त्याला जे माहीत आहे ते सवर् सांगतो आिण तो मूखर् आहे हे
दाखवतो.

24 जे लोक खूप काम करतात त्यांना इतर कामगारांवर देखरखे
करण्याचे काम देतात. पण आळशी माणसाला गुलामासारखे राबावे
लागते.

25 काळजी माणसाचे सुख िहरावून घेते. पण प्रेमळ शब्द त्याला
आनदंी करु शकतात.

26 चांगला माणूस आपले िमत्र काळजीपूवर्क िनवडतो. पण दषु्ट माणूस
नेहमी चुकीचे िमत्र िनवडतो.

27 आळशी माणूस त्याला हव्या असलेल्या गोष्टीच्या मागे जाणार
नाही पण जो माणूस खूप कष्ट करतो त्याच्याकडे श्रीमतंी येते.

28 जर तुम्ही योग्य रीतीने जगलात तर तुम्हाला खर ेजीवन िमळेल.
सदवै जगण्याचा तोच मागर् आहे.

शहाण्या माणसाला त्याचे वडील काही सांगत असले तर तो
लक्षपूवर्क ऐकतो. पण अिभमानी माणूस लोक त्याला योग्य
ते सांगायला लागले तर तो ते ऐकत नाही.

2 चांगल्या माणसांना चांगले बोलल्याबद्दल फळ िमळते. पण दषु्ट
माणसांना नेहमी चुकाच करायच्या असतात.

3 जो माणूस आपल्या बोलण्याबद्दल काळजी घेतो तो त्याचा जीव
वाचवतो. पण जो िवचार न करता बोलतो त्याचा नाश होतो.

4 आळशी माणसाला गोष्टी हव्या असतात पण त्या त्याला कधीही
िमळणार नाहीत. पणे ते खूप कष्ट करतात त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी
िमळतील.

5 चांगले लोक खोट्याचा ितरस्कार करतात. दषु्टांना लाज वाटायला
लावली जाईल.

6 चांगुलपण चांगल्या, इमानी माणसाचे रक्षण करतो. पण ज्या
माणसाला पाप करायला आवडते त्याचा दषु्टपणा नाश करतो.

7 काही लोक श्रीमतंीचा आव आणतात पण त्यांच्या जवळ मात्र
काहीच नसते. दसुर ेलोक आपण गरीब आहोत असे भासवतात पण ते
खरोखरच श्रीमतं असतात.

8 श्रीमतं माणसाला जीव वाचवण्यासाठी पसेै मोजावे लागतात पण
गरीबांना अशा धमक्या कधीच िमळत नाहीत.

9 चांगला माणूस हा ददैीप्यमान िदव्यासारखा असतो. पण दषु्ट माणूस
चटकन् िवझणाऱ्या िदव्यासारखा असतो.

10 जे लोक स्वतःला इतरांपेक्षा शहाणे समजतात ते संकटे ओढवून
घेतात. पण जे लोक दसुऱ्यांनी सांिगतलेल्या गोष्टी ऐकून घेतात ते शहाणे
असतात.

11 जर एखादा माणूस पसेै िमळवण्यासाठी फसवाफसवी करील तर
त्याचे पसेै लवकरच जातील. पण जो माणूस कष्ट करुन पसेै िमळवतो
त्याचे पसेै वाढतात.

12 आशा नसली की ह्रदय द:ुखी असते. तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट
िमळाली की तुम्हाला खूप आनदं होतो.

13 जर एखाद्या माणसाने इतर लोक त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न
करत असतील तेव्हा त्यांचे ऐकले नाही तर त्याच्यावर संकटे येतील पण
जो माणूस दसुऱ्यांनी सांिगतलेल्या गोष्टींचा मान राखतो त्याला त्याचे
फळ िमळते.

14 शहाण्या माणसाची िशकवण आयषु्य देते. ते शब्द तुम्हाला मृत्यूचा
फास चुकवायला मदत करतील.

15 लोकांना चांगली अक्कल असलेला माणूस आवडतो. पण ज्या
माणसावर िवश्वास टाकणे शक्य नसते त्याचे आयषु्य कठीण असते.

16 शहाणा माणूस कृती करण्याआधी िवचार करतो. परतंु मूखर् माणूस
त्याच्या कृतीने तो मूखर् आहे हे दशर्िवतो.

17 जर दतूावर िवश्वास ठेवणे शक्य नसेल तर त्याच्याभोवती संकटे
येतील. पण जर माणसावर िवश्वास ठेवणे शक्य झाले तर ितथे शांती
नांदेल.

18 जर एखाद्याने त्याच्या चुकांपासून िशकायला नकार िदला तर तो
गरीब आिण लाज वाटणारा होईल. पण जर एखाद्याने त्याच्या वरील
टीकेकडे लक्ष िदले तर त्याला त्याचा फायदा होईल.

19 जर एखाद्या माणसाला काही हवे असले आिण नतंर ते त्याला
िमळाले तर त्याला खूप आनदं होईल. पण मूखार्ंना फक्त दषु्टावा हवा
असतो. ते बदलायला तयार नसतात.

20 शहाण्या लोकांशी मतै्री करा म्हणजे तुम्ही शहाणे व्हाल. पण जर
तुम्ही मूखार्ंशी मतै्री केली तर तुम्ही संकटात सापडाल.

21 पापी िजथे जातील ितथे संकटे त्यांचा पाठलाग करतात. पण
चांगल्या माणसांच्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतात.

22 चांगल्या माणसाकडे त्याच्या मुलांना आिण नातवंडांना द्यायला
संपत्ती असेल. आिण शेवटी चांगल्या माणसाला दषु्ट लोकांकडचे सवर्
काही िमळेल.

23 गरीब माणसाकडे खूप धान्य िपकवणारी चांगली जमीन असू
शकते. पण तो वाईट िनणर्य घेतो आिण उपाशी राहातो.

24 जर एखाद्याचे आपल्या मुलांवर खरोखच प्रेम असेल तर तो त्यांचे
चुकल्यावर त्यांना काठीने मारायलाही कमी करणार नाही. ते चुकीने
वागल्यावर तो त्यांना िशस्त लावेल. जर तुमचे तुमच्या मुलावर प्रेम
असेल तर तुम्ही त्याला योग्य वेळी काळजीपूवर्क िशकवाल.

25 चांगल्या लोकांना समाधान होईपयर्ंत खायला िमळेल. चांगल्या
लोकांना त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी खरोखरच िमळतील. पण दषु्ट
लोकांचे पोट िरकामेच राहील. दषु्ट लोकांना महत्वाच्या गोष्टींिशवाय
राहावे लागेल.

शहाणी स्त्री ितच्या शहाणपणाचा उपयोग ितचे घर जसे
असायला हवे तसे करण्यासाठी करते. पण मूखर् बाई ितच्या
मूखर्पणामुळे घराचा सत्यानाश करते.

2 जो माणूस योग्य रीतीने जगतो तो परमेश्वराला मान देतो. पण जो
माणूस इमानदार नसतो तो परमेश्वराचा ितरस्कार करतो.

3 मूखर् व गिर्वष्ठ माणसाचे शब्द त्याच्यावर संकटे आणतात. पण
शहाण्या माणसाचे शब्द त्याला वाचवतात.

4 जर काम करायला गायी नसल्या तर धान्याचे कोठार िरकामे
राहील. लोक गायीच्या शक्तीचा उपयोग चांगले पीक काढण्यासाठी करुन
घेऊ शकतात.

5 सत्यवादी माणूस खोटे बोलत नाही. तो चांगला साक्षीदार असतो.
पण ज्या माणसावर िवश्वास टाकणे शक्य नसते तो कधीच खर ेसांगत
नाही. तो वाईट साक्षीदार असतो.

6 जे लोक देवाची थट्टा करतात ते ज्ञान िमळवण्याचा प्रयत्न करतील,
पण त्यांना ते कधीच िमळत नाही. ज्यांचा देवावर िवश्वास आहे ते
खरोखर शहाणे आहेत. त्यांच्याजवळ ज्ञान सहजपणे येते.

7 मूखार्शी मतै्री करु नका. तो तुम्हाला काहीही िशकवू शकणार नाही.
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8 हुशार लोक शहाणे असतात. कारण ते ज्या गोष्टी करतात त्याचा
काळजीपूवर्क िवचार करतात. पण मूखर् लोक मूखर् असतात कारण
आपण दसुऱ्यांना फसवून जगू शकतो असे त्यांना वाटत असते.

9 मूखर् माणूस त्याने केलेल्या वाईट गोष्टींसाठी िंकमत मोजण्याच्या
कल्पनेला हसतो. पण चांगले लोक त्यासाठी क्षमा िमळवण्यासाठी खूप
प्रयत्न करतात.

10 जर एखादा माणूस द:ुखी असला तर फक्त त्यालाच ते द:ुख
जाणवत असते. त्याचप्रमाणे जर माणूस आनदंी असला तर तो आनदं
जाणवू शकेल असा तो एकटाच असतो.

11 वाईट माणसाच्या घराचा नाश होईल. पण चांगल्या माणसाचे घर
सदवै राहील.

12 लोकांना वाटत असते हाच मागर् बरोबर आहे. पण तो मागर् फक्त
मरणाकडे नेतो.

13 माणूस जरी हसत असला तरी तो मनातून द:ुखी असू शकतो.
आिण हसल्यावरही िखन्नता ितथे तशीच राहाते.

14 दषु्ट माणसांना त्यांनी केलेल्या चुकांबद्दल पूणर् िंकमत मोजावी
लागेल. आिण चांगल्या माणसांना चांगल्या कृत्यांबद्दल बक्षीस िमळेल.

15 मूखर् जे ऐकतो त्यावर िवश्वास ठेवतो. पण शहाणा माणूस प्रत्येक
गोष्टीचा काळजीपूवर्क िवचार करतो.

16 शहाणा माणूस परमेश्वराचा आदर करतो आिण वाईटापासून दरू
राहतो. पण मूखर् िवचार न करता गोष्टी करतो. तो लक्षपूवर्क गोष्टी करत
नाही.

17 जो माणूस चटकन् रागावतो तो मूखार्सारख्या गोष्टी करतो. शहाणा
मनुष्य सहनशील असतो.

18 मूखार्ंना त्यांच्या मूखर्पणाबद्दल िशक्षा होते. पण शहाण्यांना
ज्ञानाचा लाभ होतो.

19 चांगले लोक वाईटांबरोबर लढताना िंजकतील, वाईटांना
त्यांच्यापुढे नतमस्तक होणे भाग पडेल.

20 गरीबाला िमत्र नसतात, शेजारीही नसतो. पण श्रीमतंाला खूप िमत्र
असतात.

21 जो शेजाऱ्याला पाण्यात पहातो, तो पाप करतो. जर सुखी व्हायचे
असेल तर त्या गरीबांशी दयाळू राहा.

22 जो दषु्ट गोष्टींच्या योजना आखतो तो चूक करतो. पण जो चांगल्या
गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्याजवळ प्रेम करणार ेआिण
त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार ेिमत्र असतात.

23 जर तुम्ही कष्ट केलेत तर तुम्हाला लागणाऱ्या गोष्टी तुमच्या जवळ
असतील. पण जर तुम्ही काही न करता फक्त बोलतच रािहलात तर
तुम्ही गरीबच राहाल.

24 शहाण्यांना संपत्तीचे बक्षीस िमळते. पण मूखार्ंना मूखर्पणाचे बक्षीस
िमळते.

25 जो माणूस खर ेसांगतो तो इतरांना मदत करतो. जो खोटे बोलतो
तो इतरांना द:ुख देतो.

26 जो परमेश्वराचा आदर करतो तो सुरिक्षत असतो आिण त्याची
मुलेही सुरिक्षतपणे जगतात.

27 परमेश्वराबद्दलची आदर यकु्त भीती खर ेजीवन देते. त्यामुळे माणूस
मरणाच्या जाळ्यातून वाचतो.

28 जर राजा खूप लोकांवर राज्य करत असला तर तो महान असतो.
पण जर ितथे लोकच नसले तर त्या राजाची काहीच िंकमत नसते.

29 सहनशील माणूस खूप हुशार असतो. ज्या माणसाला चटकन् राग
येतो तो आपण मूखर् आहोत, हे िसध्द् करतो.

30 जर एखाद्याच्या मनात शांती असली तर त्याचे शरीर िनरोगी
असते. पण मत्सर त्याच्या शरीरात आजार िनमार्ण करतो.

31 जो माणूस गरीबांवर संकटे आणतो तो आपण देवाचा आदर करीत
नाही हे दाखवतो. देवानेच दोघांनाही िनमार्ण केले आहे. पण जर एखादा
गरीबांशी कनवाळूपणे वागला तर तो देवाचा आदर करतो हे िदसून येते.

32 संकटाच्यावेळी दषु्ट माणसाचा पराभव होतो. पण चांगली माणसे
मरणाच्या दारातही िवजयी होतात.

33 शहाणा माणूस नेहमी शहाण्या गोष्टींचा िवचार करतो. पण मूखार्ला
शहाणपणाबद्दल काहीही मािहती नसते.

34 चांगुलपणा देशाला महान बनवतो. पण पाप कुठल्याही लोकांना
लाज आणते.

35 राजाजवळ जेव्हा शहाणे नेते असतात तेव्हा राजा आनदंी असतो.
पण मूखर् नेत्यांवर राजा रागावतो.

शांतपणे िदलेल्या उत्तरामुळे राग िनघून जातो. पण ितखट
उत्तरामुळे राग वाढतो.

2 शहाणा माणूस बोलतो तेव्हा इतरांना ऐकावेसे वाटते.
पण मूखर् माणूस केवळ मूखर्ताच बडबडतो.

3 सगळीकडे काय चालले आहे ते परमेश्वर बघतो. परमेश्वर सगळ्या
माणसांना बघत असतो. चांगल्या आिण वाईट.

4 दयेचे मायेचे शब्द म्हणजे जणू जीवनवृक्ष. पण खोट्या शब्दांमुळे
माणसाची उमेद खचते.

5 मूखर् माणूस त्याच्या विडलांच्या उपदेशाकडे लक्ष देत नाही. पण
जेव्हा लोक शहाण्या माणसाला िशकवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा तो
लक्षपूवर्क ऐकतो.

6 चांगले लोक पुष्कळ बाबतीत श्रीमतं असतात. पण दषु्टाकडे ज्या
गोष्टी असतात त्यामुळे त्याच्यावर संकटे येतात.

7 शहाणे लोक बोलतात तेव्हा नवीन मािहती िमळते. पण मूखर् लोक
ऐकण्यासारखे काही बोलत नाहीत.

8 दषु्ट माणसे ज्या गोष्टी अपर्ण करतात त्या परमेश्वराला आवडत
नाहीत. पण परमेश्वर चांगल्या माणसाची प्राथर्ना ऐकून आनदंी होतो.

9 दषु्ट लोक ज्या प्रकार ेजगतात ते परमेश्वराला आवडत नाही. जे
लोक सत्कृत्य करायचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर परमेश्वर प्रेम करतो.

10 जर एखाद्या माणसाने चुकीने जगायला सुरुवात केली तर त्याला
िशक्षा होईल. आिण ज्या माणसाला योग्य अयोग्य सांिगतलेले आवडत
नाही त्याचा नाश होईल.

11 परमेश्वराला सवर् माहीत असते. मृत्यलुोकांत काय घडते ते देखील
त्याला माहीत असते. म्हणून लोकांच्या मनात आिण हृदयात काय
चालले आहे ते परमेश्वराला नक्कीच ठाऊक असेल.

12 मूखार्ला तो चुकत आहे हे सांिगतलेले आवडत नाही. आिण तो
माणूस शहाण्या माणसाला मािहती िवचारायला नकार देतो.

13 माणूस जर आनदंी असला तर त्याच्या चेहऱ्यावर आनदं िदसेल.
पण जर एखादा मनातून द:ुखी असला तर त्याचा आत्मा ते दखु:
दाखवेल.

14 शहाणा माणूस अिधक ज्ञान िमळवायचा प्रयत्न करतो. पण
मूखार्ला अिधक मूखर्ताच हवी असते.

15 काही गरीब लोक नेहमी िखन्न असतात. पण मनातून आनदंी
असलेल्या लोकांसाठी जीवन म्हणजे एक मोठा समारभं असतो.

16 गरीब राहून परमेश्वराचा आदर करणे हे श्रीमतं होऊन खूप संकटे
भोगण्यापेक्षा चांगले असते.

17 प्रेम असते त्या िठकाणी थोडेसे खाणे हे ितरस्कार असलेल्या
िठकाणी भरपूर खाण्यापेक्षा चांगले असते.

18 लवकर रागावणार ेलोक संकटे आणतात. पण संयमी माणूस
शांतता आणतो.

19 आळशी माणसाला सगळीकडे संकटे िमळतील पण इमानदार
माणसासाठी आयषु्य सोपे असेल.

20 शहाणा मुलगा त्याच्या विडलांना सुखी करतो. पण मूखर् माणूस
त्याच्या आईला लाज आणतो.

21 मूखर् गोष्टी करण्यात मूखार्ला आनदं िमळतो. पण चांगला माणूस
योग्य गोष्टी काळजीपूवर्क करतो.

22 जर एखाद्याला पुरशेी मािहती िमळाली नाही तर त्याच्या योजना
कोसळतील. पण जर एखाद्याने शहाण्या लोकांच्या बोलण्याकडे लक्ष
िदले तर तो यशस्वी होईल.

23 चांगले उत्तर िदल्यावर माणूस आनदंी होतो. आिण योग्य वेळी
योग्य शब्द फारच चांगला असतो.

24 शहाण्या माणसाने केलेली गोष्ट यशाकडे नेते आिण त्या गोष्टी
त्याला मृत्यूकडे जाण्यापासून वाचवतात.

25 गिर्वष्ठ माणसाकडे असलेल्या सगळ्या गोष्टींचा परमेश्वर नाश
करील. पण िवधवेकडे असलेल्या गोष्टीचे परमेश्वर रक्षण करतो.
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26 परमेश्वराला दषु्ट िवचार आवडत नाहीत. पण परमेश्वर मायेच्या
शब्दांनी आनदंी होतो.

27 जर एखाद्याने काही वस्तू िमळवण्यासाठी फसवणूक केली तर तो
त्याच्या कुटंुबावर संकटे आणतो. पण जर एखादा माणूस खरा असला
आिण लाच घेण्यािवषयी त्याच्या मनात घृणा असेल तर तो जगू शकेल.

28 चांगले लोक उत्तर देण्याआधी िवचार करतात. पण दषु्ट लोक
िवचार करण्याआधी बोलतात आिण त्यामुळे त्यांच्यावर संकटे येतात.

29 परमेश्वर दषु्टांपासून खूप दरू आहे. पण तो चांगल्या माणसांच्या
प्राथर्ना नेहमी ऐकतो.

30 जो माणूस हसतो तो इतरांना आनदं देतो आिण चांगली बातमी
ऐकून लोकांना अिधक चांगले वाटते.

31 जो माणूस त्याचे चुकते आहे असे सांिगतल्यावर ऐकतो तो शहाणा
असतो.

32 जर एखाद्याने िशकायला नकार िदला तर तो स्वतःलाच इजा
करुन घेतो. तू चुकतो आहेस असे सांिगतलेले जो ऐकून घेतो तो
अिधकािधक गोष्टी समजू शकतो.

33 जो माणूस परमेश्वराचा आदर करतो तो शहाणे व्हायला िशकतो.
परमेश्वराचा आदर करण्यासाठी माणसाने खरोखरच िवनम्र व्हायला हवे.

लोक त्यांच्या योजना तयार करतात. पण परमेश्वरच त्या
योजना प्रत्यक्षात आणतो.

2 माणसाला तो जे करतो ते बरोबर आहे असे वाटते. पण
माणसाने केलेल्या गोष्टी मागच्या खऱ्या कारणांचा न्यायिनवाडा
परमेश्वरच करतो.

3 तुम्ही जे जे करता त्या सगळ्याच्या मदतीसाठी परमेश्वराकडे वळा
म्हणजे तुम्ही यशस्वी व्हाल.

4 परमेश्वराकडे सगळ्यासाठी योजना आहेत. आिण परमेश्वराच्या
योजनेत दषु्ट माणसांचा नाश होईल.

5 जो माणूस आपण इतरांपेक्षा चांगले आहोत, असा िवचार करतो
त्याचा परमेश्वर ितरस्कार करतो. परमेश्वर त्या सवर् गिर्वष्ठ लोकांना नक्कीच
िशक्षा करील.

6 खर ेप्रेम आिण इमानदारी तुम्हाला शुध्द करील. परमेश्वराचा आदर
करा म्हणजे तुम्ही वाईटापासून खूप दरू राहाल.

7 जर एखादा माणूस चांगले आयषु्य जगत असेल, परमेश्वराला खषु
करत असेल तर त्या माणसाचे शत्रूदेखील त्याच्याबरोबर शांतता
राखतील.

8 योग्य मागार्ने थोडेसे िमळवणे हे फसवणूक करुन खूप
िमळवण्यापेक्षा चांगले आहे.

9 माणूस त्याला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्याबद्दलच्या योजना
करु शकतो. पण काय घडेल ते मात्र परमेश्वरच ठरवतो.

10 राजा बोलतो तेव्हा त्याचे शब्द म्हणजे कायदा असतो. त्याचे
िनणर्य नेहमी योग्य असायला हवेत

11 परमेश्वराला सवर् काटे आिण तराजू योग्य असायला हवे असतात.
त्याला सवर् व्यापारातील करार न्यायी असायला हवे असतात.

12 राजे लोक वाईट गोष्टी करणाऱ्यांचा ितरस्कार करतात. चांगुलपणा
त्याच्या राज्याला मजबूत करील.

13 राजाला सत्य ऐकायचे असते. राजांना खोटे न बोलणार ेलोक
आवडतात.

14 जेव्हा राजा रागावतो तेव्हा तो कुणालाही ठार मारु शकतो. आिण
शहाणा माणूस राजाला आनदंी ठेवायचा प्रयत्न करतो.

15 राजा जेव्हा आनदंी असतो तेव्हा जीवन सगळ्यांसाठी चांगले
असते. राजा जर तुमच्यावर खषु असला तर ते वसंतात ढगातून
पडणाऱ्या पावसासारखे असते.

16 ज्ञान हे सोन्यापेक्षा अिधक िंकमती आहे. समजुतदारपणा
चांदीपेक्षा अिधक मौल्यवान आहे.

17 चांगले लोक वाईटापासून दरू राहाण्याचा प्रयत्न करीत आपले
आयषु्य जगतात. जो माणूस जीवनात काळजी घेतो तो आपल्या
आत्म्याचे रक्षण करतो.

18 जर माणूस गिर्वष्ठ असला तर तो सवर्नाशाच्या संकटात असतो.
जर एखादा माणूस आपण इतरांपेक्षा चांगले आहोत, असा िवचार करत
असला तर तो पराभवाच्या संकटात असतो.

19 िवनम्र राहून गरीब लोकांबरोबर राहणे हे जे लोक स्वतःला
इतरांपेक्षा चांगले समजतात, त्यांच्याबरोबर राहून श्रीमतंीचे वाटेकरी
होण्यापेक्षा चांगले असते.

20 जर एखादा माणूस लोकांच्या िशकवण्याकडे लक्ष देईल तर त्याचा
फायदा होईल. आिण जो माणूस परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो त्याला
आशीवार्द िमळतो.

21 माणूस शहाणा आहे की नाही ते लोकांना कळेल. आिण जो माणूस
अितशय काळजीपूवर्क आपले शब्द िनवडतो तो ज्ञानात भर घालतो.

22 ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे त्या लोकांना ते खरखेर ेआयषु्य देते. पण
मूखर् अिधक मूखर् व्हायला िशकतात.

23 शहाणा माणूस नेहमी बोलण्याआधी िवचार करतो आिण तो जे
शब्द बोलतो ते चांगले आिण ऐकण्यायोग्य असतात.

24 मायेचे शब्द मद्यासारखे असतात. त्यांचा स्वीकार करणे सोपे
असते आिण ते प्रकृतीसाठी चांगले असतात.

25 एखादा मागर् लोकांना योग्य वाटतो. पण तो मागर् मृत्यूकडे नेतो.
26 कामगाराची भूक त्याला काम करायला लावते. त्याची भूक त्याला

खाण्यासाठी काम करायला लावते.
27 कवडीमोल माणूस वाईट गोष्टींच्या योजना आखतो. त्याचा उपदेश

आगीप्रमाणे नाश करतो.
28 संकट आणणार ेलोक नेहमी समस्या िनमार्ण करतात. आिण जो

माणूस अफवा पसरवतो तो जवळच्या िमत्रात समस्या िनमार्ण करतो.
29 जो माणूस लवकर रागावतो तो त्याच्या शेजाऱ्याला आिमष

दाखवून वळवतो. तो त्यांना वाईट मागार्ने नेतो. 30 जो माणूस डोळे
िमचकावतो आिण हसतो तो चुकीच्या आिण वाईट गोष्टींच्या योजना
आखतो.

31 जी माणसे चांगले आयषु्य जगली त्यांचे पांढर ेकेस म्हणजे
वभैवाचा मुकुट आहे.

32 सहनशील असणे हे शिक्तमान सिैनक असण्यापेक्षा चांगले आहे.
स्वतःच्या रागाला काबूत ठेवणे हे सबधं शहर आपल्या काबूत
आणण्यापेक्षा चांगले आहे.

33 लोक िनणर्य घेण्यासाठी फासे टाकतात. पण िनणर्य नेहमी
देवाकडून येतात.

मुबलक अन्नाने भरलेल्या भांडणयकु्त घरापेक्षा कोरड्या
भाकरीच्या तुकडा शांतीने खाणे बर!े

2 सेवकाचा हुशार मुलगा मालकाच्या आळशी मुलावर
ताबा िमळवील. तो हुशार मुलगा मालकाचे सवर् काही घेईल.

3 सोने आिण चांदी शुध्द करण्यासाठी आगीत टाकतात. लोकांची
मने मात्र परमेश्वर शुध्द करतो.

4 दषु्ट माणूस इतर लोक वाईट गोष्टी सांगतात त्या ऐकतो. जे लोक
खोटे बोलतात ते खोटे ऐकतात सुध्दा.

5 काही लोक गरीबांची थट्टा करतात. ज्यांच्यापुढे समस्या असतात
त्यांना ते हसतात. या वरुन असे िदसते की ते वाईट लोक, ज्या देवाने
त्यांची िनिर्मती केली त्या देवाचा आदर करीत नाहीत. त्यांना िशक्षा
होईल.

6 नातवंडे म्हाताऱ्या माणसांना आनदंी बनवतात. आिण मुलांना
त्यांच्या आईविडलांचा अिभमान असतो.

7 मूखार्ने खूप बोलणे शहाणपणाचे नसते. तसेच राज्यकत्यार्ने खोटे
बोलणे शहाणपणाचे नसते.

8 काही लोकांना कुठेही गेले तरी लाच म्हणजे दवैी मतं्र वाटते आिण
ती कामही करते असे वाटते.

9 एखाद्याने तुमचे काही वाईट केल्यानतंर जर तुम्ही त्याला क्षमा करु
शकला तर तुम्ही िमत्र बनू शकता. पण जर तुम्ही त्याची करणी सतत
मनात ठेवली तर त्यामुळे मतै्रीत बाधा येईल.

10 हुशार माणूस तबंी िदल्या बरोबर िशकतो. परतंु मूखर् माणूस शभंर
फटके मारल्यावरही िशकत नाही.

11 वाईट माणसाला केवळ चुकाच करायच्या असतात. शेवटी देव
त्याला िशक्षा करायला देवदतू पाठवेल.

12 मूखार्ला भेटण्यापेक्षा, जीची िपल्ले चोरीला गेलीत अशा
चवताळलेल्या अस्वलाच्या मादीला तोंड देणे बर!े
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13 जे लोक तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतात त्यांच्यासाठी तुम्ही
वाईट गोष्टी करु नका. तुम्ही जर तसे केलेत तर तुम्हाला आयषु्यभर
संकटांना सामोर जावे लागेल.

14 वादाला तोंड फोडणे हे धरणात भोक करण्यासारखे आहे. वाद
मोठा होण्याच्या आतच तो बदं करा.

15 दोषी नसणाऱ्याला िशक्षा करणे आिण दोषी असणाऱ्यांचे समथर्न
करणे या दोन गोष्टी परमेश्वराला आवडत नाहीत.

16 मूखार्कडचा पसैा वाया जातो. का? कारण तो मूखर् पशैाचा वापर
शहाणा होण्यासाठी करत नाही.

17 िमत्र नेहमी प्रेम करतो. खरा भाऊ संकटाच्या वेळीसुध्दा मदत
करतो.

18 केवळ मूखर्च दसुऱ्या माणसाच्या कजार्ची हमी देईल.
19 ज्या माणसाला वाद घालायला आवडतो त्याला पाप करायलाही

आवडते. जर तुम्ही स्वतःचीच भलावण केली तर तुम्ही संकटांना
आमतं्रण देता.

20 वाईट माणसाला नफा होणार नाही. जो माणूस खोटे बोलतो
त्याच्यावर संकटे येतील.

21 मूखर् मुलगा असलेले वडील द:ुखी होतील. मूखार्चे वडील सुखी
नसतील.

22 आनदं चांगल्या औषधासारखा असतो. पण द:ुख हे
आजारासारखे असते.

23 वाईट माणूस दसुऱ्यांना फसवण्यासाठी गुप्ततेने पसेै घेतो.
24 शहाणा माणूस नेहमी सवार्ंत चांगली गोष्ट करण्याचा िवचार करतो.

पण मूखर् माणूस दरूच्या जगाचे स्वप्न पाहातो.
25 मूखर् मुलगा विडलांसाठी द:ुख आणतो आिण िजने त्याला जन्म

िदला त्या आईसाठी वेदना आणतो.
26 काहीही चूक केली नसताना एखाद्याला िशक्षा करणे चूक आहे. जे

नेते प्रामािणक असतात त्यांना िशक्षा करणे चूक आहे.
27 शहाणा माणूस शब्द काळजीपूवर्क वापरतो. शहाणा माणूस लवकर

रागावत नाही.
28 मूखर् माणूस जर गप्प बसला तर तो सुध्दा शहाणा वाटतो. जर तो

काही बोलला नाही तर तो शहाणा आहे असे लोकांना वाटते.
काही लोकांना इतरांभोवती राहायला आवडत नाही. त्यांना
जे पािहजे तेच ते करतात. आिण त्यांना जर कुणी उपदेश
केला तर ते अस्वस्थ होतात.

2 मूखार्ला इतरांपासून िशकायची इच्छा नसते. त्याला फक्त
स्वतःच्याच कल्पना सांगायच्या असतात.

3 लोकांना वाईट माणूस आवडत नाही. लोक त्या मूखार्ची चेष्टा
करतात.

4 शहाण्या माणसाचे शब्द शहाणपणाच्या खोल िविहरीतून उसळून
वर येणाऱ्या पाण्यासारखे असतात.

5 लोकांचा न्यायिनवाडा करताना तुम्ही न्यायी असायला हवे. जर
तुम्ही दोषी माणसाला सोडून िदले तर ते चांगल्या लोकांवर अन्याय
केल्यासारखे होईल.

6 मूखर् माणूस त्याच्या बोलण्यामुळे स्वतःवर संकट ओढवून घेतो.
त्याचे शब्द भांडण सुरु करु शकतात.

7 मूखर् माणूस बोलतो तेव्हा स्वतःचाच नाश करुन घेतो. त्याचेच शब्द
त्याला अडचणीत आणतात.

8 लोकांना नेहमी अफवा ऐकायला आवडतात. ते पोटात जाणाऱ्या
चांगल्या अन्नासारखे असते.

9 जो माणूस कामात िढला आिण मदं असतो. तो त्या गोष्टींचा
कामाचा नाश करणाऱ्या माणसाइतकाच वाईट असतो.

10 परमेश्वराच्या नावात खूप शक्ती आहे. तो बळकट बुरुजाप्रमाणे
आहे. चांगले लोक त्यांच्याकडे जाऊ शकतात आिण सुरिक्षत होतात.

11 श्रीमतंी आपले रक्षण करले असे श्रीमतंांना वाटते. ती बळकट
िकल्ल्याप्रमाणे आहे असे त्यांना वाटते.

12 गिर्वष्ठ माणसाचा लवकरच नाश होईल. पण िवनम्र माणसाचे गौरव
होईल.

13 तुम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यापूवीर् इतरांना त्यांचे बोलणे
संपवू द्या. त्यामुळे तुम्ही गोंधळणार नाही आिण मूखर्ही ठरणार नाही.

14 आजारपणात माणसाचे मन त्याला िजवंत ठेवू शकते. पण जर
आता सार ेकाही व्यथर् आहे असे त्याला वाटत असेल तर सारीच आशा
संपते.

15 शहाण्या माणसाला नेहमी अिधक िशकायची इच्छा असते. तो
माणूस नेहमी अिधक ज्ञान िमळवण्यासाठी लक्षपूवर्क ऐकत असतो.

16 जर तुम्हाला महत्वाच्या माणसाला भेटायची इच्छा असेल तर
त्याला नजराणा द्या. नतंर तुम्ही त्याला सहजपणे भेटू शकता.

17 सुरुवातीला बोलणारा माणूस नेहमी बरोबर आहे असे तोपयर्ंत
वाटत असते, जोपयर्ंत कुणीतरी येऊन त्याला प्रश्र िवचारीत नाही.

18 दोन बलवान माणसे वाद घालत असली तर तो वाद िचठ्ठ्या
टाकून सोडवणे चांगले.

19 जर तुम्ही िमत्राचा अपमान केलात तर त्याला परत िंजकणे हे
बळकट तटबदंी असलेले शहर िंजकण्यापेक्षा कठीण असते. आिण
वादिववाद लोकांना एकमेकांपासून राजवाड्याच्या प्रवेशद्वारांवरील
आडव्या बळकट खांबांइतके दरू नेतात.

20 तुम्ही जे बोलता त्याचा तुमच्या आयषु्यावर पिरणाम होतो. जर
तुम्ही चांगले बोललात तर तुमच्या बाबतीत चांगल्या गोष्टी घडतील. जर
तुम्ही वाईट बोललात तर वाईट गोष्टी घडतील.

21 जीवन िंकवा मरणही देणार ेशब्द जीभ बोलू शकते. आिण ज्यांना
बोलायला आवडते त्यांनी त्यांच्या बोलण्याच्या पिरणामाचा स्वीकार
करायची तयारी ठेवली पािहजे.

22 जर तुम्हाला बायको िमळाली, तर तुम्हाला चांगली गोष्ट िमळाली
असे होईल. परमेवर तुमच्यावर खशु आहे असे ते दशर्वते.

23 गरीब माणूस मातीची भीक मागेल. पण श्रीमतं माणूस उत्तर
देतानासुध्दा मग्रूर असतो.

24 काही िमत्रांबरोबर असणे आनदंदायी असते. पण जवळचा िमत्र
भावापेक्षाही चांगला असतो.

गरीब आिण प्रामािणक असणे हे खोटे बोलणारा आिण
लोकांना फसवणारा मूखर् माणूस असण्यापेक्षा चांगले असते.

2 काही गोष्टींिवषयी खूप उत्साह दाखिवणे एवढेच पुरसेे
नसते. तुम्ही काय करीत आहात ते तुम्हाला कळले पािहजे. एखादी गोष्ट
करण्यासाठी एकदम् पुढे घुसू नये, नाही तर तुम्ही ती चुकीची कराल.

3 माणसाचा स्वतःचा मूखर्पणा त्याच्या आयषु्याचा नाश करतो पण
तो दोष मात्र परमेश्वराला देतो.

4 जर एखादा माणूस श्रीमतं असेल त्याची संपत्ती त्याला खूप िमत्र
देते. पण जर माणूस गरीब असेल तर त्याचे सवर् िमत्र त्याला सोडून
जातात.

5 जो माणूस दसुऱ्याबद्दल खोटे सांगेल त्याला िशक्षा होईल. तो
माणूस खोटे सांगतो तो सुरिक्षत राहाणार नाही.

6 पुष्कळांना राज्यकत्यार्ंबरोबर मतै्री करायची असते आिण जो माणूस
नजराणे देतो त्याच्याबरोबर तर सवार्ंनाच मतै्री करायची असते.

7 माणूस जर गरीब असला तर त्याचे कुटंुबही त्याच्यािवरुध्द असते
आिण त्याचे सगळे िमत्र त्याच्यापासून दरू जातात. तो गरीब माणूस
मदतीची याचना करतो. पण ते त्याच्या जवळपासही िफरकत नाहीत.

8 जर एखाद्याचे स्वतःवर खूपच प्रेम असेल तर तो शहाणा होण्याचा
प्रयत्न करील, तो समजून घेण्याचा खूप प्रयत्न करील आिण त्याला
त्याचे बिक्षस िमळेल.

9 जो माणूस खोटे बोलतो त्याला िशक्षा होईल. आिण जो खोटे
बोलणे चालूच ठेवतो त्याचा सत्यानाश होईल.

10 मूखर् माणूस श्रीमतं असायला नको. ते गुलामाने राजपुत्रांवर राज्य
करण्यासारखे आहे.

11 जर माणूस शहाणा असला तर त्याचा शहाणपणा त्याला
सहनशीलता देतो. आिण तो जेव्हा चूक करणाऱ्यांना क्षमा करतो. तेव्हा
तर ते खूपच चांगले असते.

12 राजा रागावतो तेव्हा ते िंसहाच्या गजर्नेसारखे वाटते. पण तो जर
तुमच्यावर खशु असला तर ते हळुवार पावसासारखे वाटते.

13 मूखर् मुलगा त्याच्या विडलांचा सवर्नाश करु शकतो आिण वाद
घालणारी बायको सतत टपटप पडणाऱ्या पाण्यासारखी चीड आणणारी
असते.
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14 लोकांना त्यांच्या आई-विडलांकडून घर ेआिण पसैा िमळतो. पण
चांगली बायको परमेश्वराकडून िमळालेला नजराणा आहे.

15 आळशी माणसाला भरपूर झोप िमळेल पण तो खूप उपाशीही
असेल.

16 जर माणसाने कायद्याचे पालन केले तर तो स्वतःचेच रक्षण
करतो. पण जर तो या गोष्टीला महत्व देत नसेल तर तो मारला जातो.

17 गरीब माणसांना पसेै देणे हे परमेश्वराला कजर् देण्यासारखे आहे.
त्यांच्याशी दयेने वागल्याबद्दल परमेश्वर परतफेड करील.

18 तुमच्या मुलाला िशकवा व तो चुकत असेल तर त्याला िशक्षा करा.
तीच एक आशा आहे. तुम्ही जर हे करायला नकार िदला तर तुम्ही
त्याला स्वतःचा नाश करायला मदत करीत आहात.

19 जर एखाद्याला चटकन् राग येत असेल तर त्याची िंकमत त्याला
चुकवावी लागते. जर तुम्ही त्याला त्याच्या संकटातून वाचवत रािहलात
तर तो पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी करील.

20 उपदेश ऐका आिण िशका. नतंर तुम्ही शहाणे व्हाल.
21 माणूस बऱ्याच योजना आखतो. पण फक्त परमेश्वराच्याच योजना

प्रत्यक्षात येतात.
22 लोक खर ेआिण प्रामािणक असावेत अशी इच्छा केली जाते,

म्हणून खोटे असण्यापेक्षा गरीब असणे चांगले.
23 जो माणूस परमेश्वराचा आदर करतो त्याचे आयषु्य चांगले असते.

आयषु्यात समाधानी असतो आिण त्याला संकटांची िंचता नसते.
24 आळशी माणूस स्वतःच्या भूकेसाठी करायच्या गोष्टी देखील

करणार नाही. तो ताटातले अन्न तोंडात टाकायचे कामसुध्दा करीत
नाही.

25 जर एखादा माणूस स्वतःला इतरांपेक्षा चांगला समजत असेल तर
त्याला िशक्षा करायला पािहजे. नतंर मूखर् धडा िशकतील. शहाण्या
माणसावर टीका केली तर तो िशकतो.

26 एखाद्याने विडलांची चोरी केली आिण आईला घर सोडायला
लावले तर तो खूप वाईट आहे. तो माणूस स्वतःला लाज आणतो आिण
स्वतःचा अनादर करतो.

27 तुम्ही जर सुचना ऐकायला नकार िदलात तर तुम्ही मूखार्सारख्या
चुका करत राहाल.

28 जर साक्षीदार प्रमािणक नसला तर योग्य न्याय असणार नाही. दषु्ट
माणसांच्या बोलण्याने गोष्टी अिधक वाईट होतील.

29 जो माणूस स्वतःला इतरांपेक्षा चांगला समजतो त्याला इतर लोक
िशक्षा करतील. मूखर् माणसासाठी जी िशक्षा राखून ठेवली होती ती
त्याला िमळेल.

द्राक्षारस आिण मद्य यामुळे लोकांचा स्वतःवरचा ताबा
जातो. ते खूप जोरात बोलतात आिण फुशारकी मारायला
लागतात. ते िंझगलेले असतात आिण मूखार्सारख्या गोष्टी

करायला लागतात.
2 राजाचा राग िंसहगजर्नेसारखा असतो. तुम्ही जर राजाला राग येऊ

िदला तर तुम्ही तुमचे प्राणदेखील गमावू शकता.
3 कुठलाही मूखर् वादिववादाला सुरुवात करु शकतो. म्हणून जो

वादिववादाला नकार देतो त्याचा तुम्ही आदर करु शकता.
4 आळशी मनुष्य बी पेरायचादेखील आळस करतो. म्हणून हगंामाच्या

वेळी तो अन्न शोधतो, पण त्याला काहीही िमळत नाही.
5 चांगला उपदेश हा खोल िविहरीतून घेतलेल्या पाण्यासारखा

असतो. परतंु शहाणा माणूस दसुऱ्याकडून िशकण्याचा आटोकाट प्रयत्न
करतो.

6 बरचे लोक आपण प्रामािणक आिण प्रेमळ आहोत असे सांगतात.
पण खरोखरच असा माणूस सापडणे कठीण असते.

7 चांगला माणूस चांगले आयषु्य जगतो आिण त्याच्या मुलांना
आशीवार्द िमळतात.

8 जेव्हा राजा बसून लोकांचा न्यायिनवाडा करतो तेव्हा त्याला
स्वतःच्या डोळ्यांनी वाईट गोष्टी बघता येतात.

9 कुठलाही माणूस आपण प्रयत्नांची पराकाष्टा केली असे खरोखरच
म्हणू शकेल का? मी पाप केले नाही असे कुणी खरोखर सांगू शकेल का?
नाही.

10 जे लोक चुकीची वजने आिण तराजू वापरुन लोकांना फसवतात
त्यांचा परमेश्वर ितरस्कार करतो.

11 लहान मूल सुध्दा आपल्या कृतीने आपण चांगले आहोत की वाईट
ते दाखवू शकते. त्या मुलाकडे लक्षपूवर्क पाहून तो प्रामािणक आिण
चांगला आहे की नाही ते तुम्ही समजू शकता.

12 आपल्याला बघायला डोळे आिण ऐकायला कान आहेत आिण ते
परमेश्वरानेच आपल्यासाठी केले आहेत.

13 जर तुम्हाला झोपायला आवडत असेल तर तुम्ही गरीब व्हाल. पण
तुमच्या वेळेचा काम करुन उपयोग करा आिण तुम्हाला भरपूर खायला
िमळेल.

14 एखादा माणूस तुमच्याकडून काही िवकत घेतो तेव्हा तो म्हणतो,
“हे योग्य नाही, याची िंकमत फार आहे.” नतंर तोच माणूस इतरांना
जाऊन सांगतो की त्याने फार चांगला व्यवहार केला.

15 सोने आिण िहर ेमाणसाला श्रीमतं बनवतात. परतंु जर एखाद्याला
तो काय बोलतो आहे हे कळत असेल तर त्याची िंकमत खूपच जास्त
असते.

16 तुम्ही जर दसुऱ्या माणसाच्या कजार्साठी स्वतःला जामीन ठेवलेत
तर तुम्ही तुमचे कपडे सुध्दा घालवून बसाल.

17 तुम्ही जर फसवून कुठली गोष्ट घेतलीत तर ती चांगली आहे असे
तुम्हाला कदािचत् वाटेल. पण शेवटी ती कवडीमोलाचीच ठरले.

18 योजना आखण्या आधी चांगला सल्ला घ्या. तुम्हाला जर यधु्द सुरु
करायचे असेल तर मागर्दशर्नासाठी चांगल्या लोकांना शोधा.

19 जो माणूस इतरांबद्दल काही गोष्टी सांगतो, त्यांच्यावर िवश्वास
ठेवणे शक्य नसते. म्हणून जो खूप बोलतो त्याच्याशी मतै्री करु नका.

20 जर एखादा माणूस त्याच्या आईिवरुध्द् िंकवा विडलांिवरुध्द्
बोलला तर तो अधंार होणारा प्रकाश आहे.

21 जर तुम्हाला सहज संपत्ती िमळाली असेल तर ितची तुम्हाला
िंकमत नसते.

22 जर कुणी तुमच्यािवरुध्द् काही केले तर त्याला िशक्षा करायचा
तुम्हीच प्रयत्न करु नका. परमेश्वरासाठी थांबा. शेवटी तोच तुम्हाला
िवजयी बनवेल.

23 काही लोक फसवी वजने आिण मापे वापरतात. ते त्याचा उपयोग
लोकांना फसवण्यासाठी करतात. ते परमेश्वराला आवडत नाही. त्यामुळे
त्याला आनदं होत नाही.

24 प्रत्येकाच्या बाबतीत जे काय घडते ते परमेश्वर ठरवतो. म्हणून
आपल्या आयषु्यात काय घडणार आहे ते माणसाला कसे काय कळेल?

25 देवाला काही वस्तू देण्याचे वचन देण्याआधी िवचार करा. नतंर
तुम्ही तसे वचन द्यायला नको होते असे तुम्हाला वाटू शकेल.

26 दषु्ट लोक कोणते ते शहाणा राजाच ठरवील. आिण तो राजाच त्या
लोकांना िशक्षा करील.

27 मनुष्याचा आत्मा परमेश्वराचा दीप होय. माणसाच्या मनात काय
आहे ते परमेश्वराला कळू शकते.

28 राजा खरा प्रामािणक आिण सत्यवचनी असला, तर तो त्याची
सत्ता राखू शकतो. त्याचे खर ेप्रेम त्याचे राज्य बळकट ठेवते.

29 आपण तरुण माणसाचे त्याच्या शक्तीबद्दल कौतुक करतो. पण
आपण वृध्दाला त्याच्या पांढऱ्या केसांमुळे मान देतो. त्यावरुन तो पूणर्
आयषु्यमान आहे जगाला हे िदसते.

30 आपल्याला िशक्षा झाली तर आपण चुका करणे थांबवू. दखु:
माणसाला बदलू शकते.

शेतकरी शेताला पाणी देण्यासाठी खड्डे खणतात. पाण्याला
िदशा देण्यासाठी ते वेगवेगळे खड्डे बुजवतात. त्याच रीतीने
परमेश्वर राजाच्या मनावर ताबा िमळवतो. राजाने िजथे जावे

असे परमेश्वराला वाटते ितथे परमेश्वर त्याला नेतो.
2 माणूस जे जे करतो ते सवर् बरोबर आहे असे त्याला वाटते. पण

लोक काही गोष्टी करतात या मागची खरी कारणे योग्य की अयोग्य ते
परमेश्वरच ठरवतो.

3 ज्या गोष्टी योग्य व न्यायी आहेत त्याच करा. बळी अपर्ण
करण्यापेक्षा अशा गोष्टीच परमेश्वराला आवडतात.

4 गिर्वष्ठ दृष्टी व गिर्वष्ठ िवचार पापरुप आहेत. माणूस पातकी आहे हेच
ते दशर्िवतात.
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5 काळजीपूवर्क केलेल्या योजनांमुळे फायदा होतो. पण जर तुम्ही
काळजी घेतली नाही आिण घाई घाईत गोष्टी केल्या तर तुम्ही गरीब
व्हाल.

6 जर तुम्ही श्रीमतं होण्यासाठी लबाडी केलीत तर तुमची संपत्ती
लवकरच नाहीशी होईल आिण तुमची संपत्तीच तुम्हाला मरणाचा मागर्
दाखवील.

7 दषु्ट लोक ज्या वाईट गोष्टी करतात त्या त्यांचा नाश करतील. ते
लोक योग्य गोष्टी करायला नकार देतात.

8 वाईट लोक नेहमी दसुऱ्यांना फसवायचा प्रयत्न करतात. पण
चांगले लोक िवश्वासू आिण न्यायी असतात.

9 सतत वाद घालणाऱ्या बायकोबरोबर घरात राहाण्यापेक्षा घराच्या
छतावर राहाणे अिधक चांगले.

10 दषु्ट लोकांना नेहमी वाईट गोष्टी करायच्या असतात आिण ते लोक
त्यांच्या भोवतालच्या लोकांना दया दाखवत नाहीत.

11 जे लोक देवाची चेष्टा करतात त्यांना िशक्षा करा म्हणजे मूखर् लोक
धडा िशकतील. ते शहाणे होतील आिण नतंर त्यांना अिधकािधक ज्ञान
िमळेल.

12 देव चांगला आहे. दषु्ट लोक काय करतात ते देवाला माहीत आहे
आिण तो त्यांना िशक्षा करील.

13 जर एखाद्याने गरीब लोकांना मदत करायला नकार िदला तर
जेव्हा त्याला मदतीची गरज भासेल तेव्हा त्याला ती िमळणार नाही.

14 जर एखादा माणूस तुमच्यावर रागावला असला तर त्याला
खाजगीिरत्या एक भेट द्या. गुप्त भेट राग थोपवते.

15 योग्य न्याय चांगल्या लोकांना आनदंी बनवतो. पण तोच दषु्ट
लोकांना घाबरतो.

16 जर एखाद्याने शहाणपणाचा मागर् सोडला तर तो िवनाशाकडे
जातो.

17 जर एखाद्याला मजा करणे हेच अत्यतं महत्वाचे वाटत असेल तर
तो गरीब होईल. जर त्या माणसाला द्राक्षारस आिण अन्न खूप आवडत
असेल तर तो कधीही श्रीमतं होणार नाही.

18 दषु्ट लोक चांगल्या माणसांवर जे अत्याचार करतात त्याची िंकमत
त्यांना मोजावी लागते. जे लोक अप्रामािणक असतात त्यांना प्रामािणक
लोकांवर केलेल्या अत्याचाराची िंकमत मोजावी लागते.

19 वाद घालणाऱ्या रागीट बायकोबरोबर राहाण्यापेक्षा वाळवंटात
राहाणे अिधक चांगले.

20 शहाणा माणूस त्याला लागणाऱ्या गोष्टी साठवून ठेवतो. पण मूखर्
माणूस त्याला िमळालेल्या वस्तू लगेच संपवून टाकतो.

21 जो माणूस नेहमी प्रेम आिण दया दाखवायचा प्रयत्न करतो त्याला
चांगले आयषु्य, संपत्ती आिण मान िमळेल.

22 शहाण्या माणसाला जवळ जवळ सगळ्या गोष्टी येतात. बलदडं
माणसे ज्याचा बचाव करीत आहेत अशा शहरावर तो हल्ला करु शकतो
आिण जी िंभत त्यांचे रक्षण करील असा त्यांना िवश्वास वाटतो, ितचाही
तो नाश करु शकतो.

23 माणसाने जर आपण काय बोलतो याची काळजी घेतली तर तो
बऱ्याच संकटांतून सुटू शकेल.

24 गिर्वष्ठ माणसाला आपण इतरांपेक्षा चांगले आहोत असे वाटत
असते. तो वाईट आहे हे तो आपल्या करणीने दाखवतो.

25 आळशी माणूस अिधकाचा हव्यास धरुन आपला नाश करुन
घेतो. तो स्वतःचा नाश करतो कारण तो त्या गोष्टींसाठी कष्ट करायला
नकार देतो पण चांगला माणूस दान देतो कारण त्याच्याकडे भरपूर
असते.

27 वाईट लोक जेव्हा, त्याला बळी अपर्ण करतात तेव्हा परमेश्वर
आनदंी नसतो. खास करुन त्यावेळी, ज्यावेळी वाईट लोक त्याच्याकडून
काहीतरी घेण्याचा प्रयत्न करतात.

28 जो माणूस खोटे बोलतो त्याचा सवर्नाश होतो. जो कोणी ते खोटे
बोलणे ऐकेल त्याचा पण नाश होईल.

29 चांगल्या माणसाला त्याचे नेहमी बरोबर असते हे माहीत असते.
पण दषु्ट माणसाला तसा आव आणावा लागतो.

30 परमेश्वर ज्याच्या िवरुध्द् आहे अशी योजना यशस्वी करुन
दाखिवणारा एकही शहाणा माणूस नाही.

31 लोक यधु्दासाठी घोड्यांसकट सवर् तयारी करु शकतात, पण
परमेश्वराने त्यांना िवजय िमळवून िदल्याखेरीज ते यधु्द् िंजकू शकत
नाहीत.

आदरणीय असणे हे श्रीमतं असण्यापेक्षा अिधक चांगले.
चांगले नाव असणे हे सोन्या चांदीपेक्षा अिधक महत्वाचे
आहे.

2 गरीब लोक आिण श्रीमतं लोक सारखेच असतात. सवार्ंना
परमेश्वरानेच िनमार्ण केले आहे.

3 शहाण्या लोकांना संकट येताना िदसते आिण ते वाटेतून बाजूला
होतात. पण मूखर् लोक सरळ संकटात जातात आिण त्यामुळे सोसत
राहातात.

4 परमेश्वराला मान द्या आिण िवनम्र राहा. नतंर तुम्हाला संपत्ती, मान
आिण खर ेजीवन िमळेल.

5 वाईट लोक अनेक संकटांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. पण जो
माणूस आपल्या आत्म्याची काळजी करतो तो संकटांपासून दरू राहातो.

6 लहान मुलाला जगण्याचा योग्य मागर् लहानपणीच िशकवा. मग तो
जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मागार्ंने जगेल.

7 गरीब लोक श्रीमतंांचे गुलाम असतात. जो माणूस कजर् घेतो तो जो
कजर् देतो त्याचा गुलाम असतो.

8 जो माणूस संकटे पसरवतो तो संकटांचे पीक घेतो. आिण शेवटी
त्या माणसाचा नाश होईल त्याने इतरांना िदलेल्या त्रासांमुळेच त्या
माणसाचा नाश होईल.

9 जो मनुष्य स्वखशुीने आनदंाने देतो त्याला आशीवार्द िमळेल.
कारण तो आपले अन्न गिरबांबरोबर वाटून खातो.

10 जर एखादा माणूस स्वतःला इतरांपेक्षा चांगला समजत असेल तर
त्याला जबरदस्तीने जायला भाग पाडा. जेव्हा तो माणूस जाईल तेव्हा
त्याच्याबरोबर संकटही जाईल. नतंर वाद आिण फुशारक्याही बदं
होतील.

11 जर तुम्ही शुध्द् मनावर आिण प्रेमळ शब्दांवर प्रेम करीत असाल
तर राजाही तुमचा िमत्र होईल.

12 जे लोक परमेश्वराला ओळखतात त्यांच्यावर तो नजर ठेवतो आिण
त्यांचे रक्षण करतो. पण जे त्याच्यािवरुध्द् जातात त्यांचा तो नाश करतो.

13 आळशी माणूस म्हणतो, “मी आता कामाला जाऊ शकत नाही.
बाहेर िंसह आहे आिण तो मला खाईल.”

14 व्यिभचाराचे पाप हा एक सापळा आहे. जो माणूस या सापळ्यात
अडकतो त्याच्यावर परमेश्वर खूप रागावतो.

15 मुले मूखर्पणाच्या गोष्टी करीत असतात. पण तुम्ही जर त्यांना
िशक्षा केली तर त्या गोष्टी न करायलाही ते िशकतील.

16 या दोन गोष्टी तुम्हाला गरीब बनवतील. स्वतःला श्रीमतं
बनवण्यासाठी गरीबांना त्रास देणे आिण श्रीमतंांना नजराणे देणे.

शहाणपणाच्याशहाणपणाच्या तीसतीस म्हणीम्हणी

17 मी काय सांगतो ते ऐका. मी तुम्हाला िवद्वानांनी जे सांिगतले ते
िशकवतो. या िशकवणीपासून िशका. 18 तुम्ही जर या म्हणी लक्षात
ठेवल्या तर ते तुमच्या दृष्टीने फार चांगले होईल. तुम्ही जर हे शब्द म्हणू
शकलात तर तुम्हाला त्यांची मदत होईल. 19 मी तुम्हाला आता या
गोष्टी िशकवेन. तुम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवावा अशी माझी इच्छा आहे.
20 मी तुमच्यासाठी तीस म्हणी िलिहल्या. हे शब्द म्हणजे उपदेश आिण
शहाणपण आहे. 21 हे शब्द तुम्हाला खऱ्या आिण महत्वाच्या गोष्टी
सांगतील. नतंर तुम्ही तुमच्याकडे पाठवलेल्यांना ज्यांनी तुम्हाला
िवचारले त्यांना तुम्ही चांगली उत्तर ेदेऊ शकता.

— 1 —
22 गिरबांची चोरी करणे सोपे असते. पण ते करु नका आिण

न्यायालयात या गरीब लोकांचा फायदा घेऊ नका. 23 परमेश्वर त्यांच्या
बाजूला आहे. तो त्यांना साहाय्य करतो आिण त्यांच्याकडून ज्यांनी
वस्तू घेतल्या त्या वस्तू तो परत घेईल.
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— 2 —
24 जो खूप लवकर रागावतो त्या माणसाशी मतै्री करु नका. जो

पटकन् वेडा होतो त्या माणसाजवळ जाऊ नका. 25 जर तुम्ही गेलात
तर तुम्ही त्याच्यासारखेच व्हायला िशकाल. आिण तुमच्यावरही
त्याच्यावर येतात तशीच संकटे येतील.

— 3 —
26 दसुऱ्याच्या कजार्साठी जामीन राहाण्याचे वचन देऊ नका. 27

जर तुम्ही त्याचे कजर् फेडू शकला नाही, तर तुम्ही तुमच्या जवळचे सवर्
घालवून बसाल. तुमचे झोपायचे अथंरुण तुम्ही का घालवता?

— 4 —
28 खूप पूवीर् तुमच्या पूवर्जांनी जमीन-जायदादीची आखून िदलेली

रषेा पुसू नका.

— 5 —
29 जर एखादा माणूस त्याच्या कामात तरबेज असला तर तो राजांची

चाकरी करण्यायोग्य असतो. त्याला िबनमहत्वाच्या लोकांसाठी काम
करावे लागणार नाही.

— 6 —

जेव्हा तुम्ही महत्वाच्या लोकांबरोबर बसता आिण खाता
तेव्हा तुम्ही कुणाबरोबर आहात याचे भान ठेवा. 2 जरी
तुम्हाला खूप भूक लागलेली असली तरी कधीही जास्त

खाऊ नका. 3 आिण तो जे चांगले पदाथर् वाढतो तेही जास्त खाऊ
नका. तो कदािचत् एखादा डाव असू शकेल.

— 7 —
4 श्रीमतं होण्याचा प्रयत्न करताना तब्येतीची हेळसांड करु नका.

तुम्ही शहाणे असाल तर धीर धराल. 5 पसैा फार लवकर जातो.
जणूकाही त्याला पखं फुटतात आिण तो पक्ष्यासारखा उडून जातो.

— 8 —
6 स्वाथीर् माणसाबरोबर खाऊ नका. आिण त्याला जे खास भोजन

आवडते त्यापासून दरू राहा. 7 जो नेहमी िंकमतीचा िवचार करणारा
माणूस आहे. तो कदािचत् तुम्हाला म्हणेल, “खा आिण प्या” पण त्याला
ते खरोखरच हवे आहे असे नाही. 8 आिण तुम्ही जर त्याचे अन्न खाल्ले
तर तुम्ही आजारी पडाल आिण तुम्हाला शरम वाटेल.

— 9 —
9 मूखार्ला िशकवायचा प्रयत्न करु नका. तो तुमच्या शहाणपणाच्या

शब्दांची थट्टा करील.

— 10 —
10 जुनी जमीन जायदादीची रषेा कधीही सरकवू नका. आिण

िनराधार मुलाची जमीन कधीही बळकावू नका. 11 परमेश्वर तुमच्या
िवरुध्द जाईल. परमेश्वर शिक्तशाली आहे आिण तो त्या िनराधार मुलाचे
रक्षण करील.

— 11 —
12 तुमच्या िशक्षकाचे ऐका आिण जेवढे िशकता येईल तेवढे िशका.

— 12 —
13 गरज पडेल तेव्हा मुलाला नेहमी िशक्षा करा. तुम्ही त्याला चापट

मारली तर त्याला ती लागणार नाही. 14 चापटी मारुन तुम्ही त्याला
मृत्यूपासून वाचवू शकाल.

— 13 —
15 मुला, तू जर शहाणा झालास तर मी खूप आनदंी होईन. 16 तू

योग्य गोष्टी बोलू लागलास, तू योग्य गोष्टी बोलताना मी ऐकले तर मला
खूप आनदं होईल.

— 14 —
17 दषु्ट लोकांचा मत्सर करु नका. पण परमेश्वराचा आदर

करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. 18 आशेला नेहमीच
जागा असते. आिण ती आशा अमर आहे.

— 15 —
19 म्हणून मुला, लक्ष दे आिण शहाणा हो. योग्य रीतीने जगण्याची

काळजी घे. 20 खूप खाणाऱ्या आिण खूप द्राक्षारस िपणाऱ्या लोकांशी
मतै्री करु नकोस. 21 जे लोक खूप खातात आिण िपतात ते गरीब
होतात. ते फक्त खातात, िपतात आिण झोपतात आिण लवकरच
त्यांच्याजवळ काहीही उरत नाही.

— 16 —
22 तुझे वडील तुला ज्या गोष्टी सांगतात त्या ऐक. तुझ्या

विडलांिशवाय तू कधीही जन्माला आला नसतास. तुझी आई म्हातारी
झाली तरी ितचा आदर कर. 23 सत्य, शहाणपण, िशक्षण आिण
समजूतदारपणा या गोष्टी पसेै मोजून घेण्याइतक्या मौल्यवान आहेत.
आिण त्यांचे मूल्य त्या िवकून टाकता न येण्याइतके अिधक आहे. 24

चांगल्या माणसाचे वडील खूप आनदंी असतात. एखाद्याचे मूल जर
शहाणे असेल तर ते खूप आनदं देते. 25 म्हणून तुमच्या आई-विडलांना
तुमच्याबरोबर आनदंी होऊ द्या. तुमच्या आईला आनदं घेऊ द्या.

— 17 —
26 मुला, मी जे सांगतो ते लक्षपूवर्क ऐक. माझे आयषु्य तुझ्यासमोर

उदाहरणादाखल राहू दे. 27 वेश्या आिण वाईट िस्त्रया म्हणजे सापळे
आहेत. त्या खोल िविहरीसारख्या आहेत. त्यातून कधीही बाहेर पडता
येत नाही. 28 वाईट स्त्री चोरासारखी तुमची वाट बघत असते. आिण ती
पुष्कळ पुरुषांना पाप करायला लावते.

— 18 —
29 जे लोक खूप द्राक्षारस िपतात आिण कडक मद्य घेतात,

त्यांच्याकरता ते खूप वाईट आहे. ते लोक खूप भांडणे आिण वाद-िववाद
करतात. त्यांचे डोळे पण लाल असतात. ते अडखळतात आिण पडतात.
ही सगळी संकटे त्यांना टाळता आली असती.

31 म्हणून द्राक्षारसापासून सावध राहा. तो संुदर आिण लाल िदसतो.
तो पेल्यात चकाकतो आिण तुम्ही िपता तेव्हा तो अगदी सरळपणे जातो.
32 पण शेवटी तो सापासारखा चावतो.

33 द्राक्षारसामुळे तुम्ही िचत्रिविचत्र गोष्टी बघायला लागता. तुमचे मन
गोंधळून जाते. 34 तुम्ही जेव्हा झोपता तेव्हा तुम्ही खवळलेल्या
समुद्रावर आहात असे तुम्हाला वाटेल आपण जहाजावर झोपलो आहोत
असे तुम्हाला वाटेल. 35 तुम्ही म्हणाल, “त्यांनी मला मारले पण मला ते
कळलेसुध्दा नाही. त्यांनी मला खूप मारले पण मला ते आठवत नाही.
आता मी जागा होऊ शकत नाही. मला आणखी प्यायला द्या.”
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— 19 —

वाईट लोकांचा मत्सर करु नका. त्यांच्याबरोबर तुमचा वेळ
वाया घालवू नका. 2 ते त्यांच्या मनात वाईट गोष्टी
करण्याच्या योजना आखत असतात. ते फक्त त्रास देण्याच्या

गोष्टी बोलत असतात.

— 20 —
3 चांगली घर ेशहाणपण आिण समजूतदारपणा यावर आधारलेली

असतात. 4 आिण सवर् मौल्यवान आिण प्रसन्न करणाऱ्या संपत्तीने
खोल्या भरल्या जातात.

— 21 —
5 शहाणपण माणसाला अिधक सामथ्यर्वान बनवते. ज्ञान माणसाला

शक्ती देते. 6 यधु्द सुरु करण्याआधी तुम्ही काळजीपूवर्क योजना
आखली पािहजे. तुम्हाला जर (यधु्द) िंजकायचे असेल तर तुम्हाला
अनेक चांगले मागर्दशर्क हवेत.

— 22 —
7 मूखर् लोकांना शहाणपण कळू शकत नाही. आिण लोक जेव्हा

महत्वाच्या गोष्टींची चचार् करतात तेव्हा मूखर् माणूस काहीही बोलू शकत
नाही.

— 23 —
8 जर तुम्ही नेहमी त्रास देण्याच्याच योजना आखत असाल तर

लोकांना तुम्हीच त्रास देणार ेआहात हे कळेल आिण ते तुमचे ऐकणार
नाहीत. 9 मूखर् माणूस ज्या गोष्टी करायच्या ठरवतो ते पाप असते. जो
स्वतः ला इतरांपेक्षा चांगला समजतो त्याचा लोक ितरस्कार करतात.

— 24 —
10 जर तुम्ही संकटाच्या वेळी दबुर्ल असाल तर तुम्ही खरोखरच

दबुर्ल आहात.

— 25 —
11 जर लोक एखाद्याला ठार मारण्याचे ठरवीत असतील तर तुम्ही

त्याला वाचवायला हवे. 12 “माझा त्याच्याशी काही संबधं नाही” असे
तुम्ही म्हणू शकत नाही. परमेश्वराला सवर् माहीत असते. आिण तुम्ही
काही गोष्टी का करता ते त्याला माहीत असते. परमेश्वर तुमच्यावर लक्ष
ठेवतो. त्याला सवर् कळते. आिण तुम्ही ज्या गोष्टी करता त्याबद्दल
परमेश्वर तुम्हाला बक्षीस देईल.

— 26 —
13 मुला, मध खा, तो चांगला असतो. मधाच्या पोळ्यामधला मध

गोड असतो. 14 त्याचप्रमाणे शहाणपण तुमच्या आत्म्यासाठी चांगले
असते. तुमच्या जवळ शहाणपण असेल तर तुमच्या जवळ आशाही
असेल आिण तुमची आशा कधीही मावळणार नाही.

— 27 —
15 चांगल्या माणसाकडून काही चोरु पाहणाऱ्या िंकवा त्याचे घर

बळकावू पहाणाऱ्या चोरासारखे होऊ नका. 16 चांगला माणूस जर सात
वेळा पडला तर तो पुन्हा उभा राहतो. पण वाईट लोकांचा संकटात
नेहमी पराभव होईल.

— 28 —
17 तुमचा शत्रू संकटात असतो तेव्हा आनदं मानू नका. तो पडतो

तेव्हा आनदंनू जाऊ नका. 18 जर तुम्ही तसे केलेत तर परमेश्वर ते

बघेल आिण परमेश्वराला तुमच्यािवषयी आनदं वाटणार नाही. नतंर
परमेश्वर कदािचत् तुमच्या शत्रूला मदत करील.

— 29 —
19 दषु्ट लोकांना तुम्हाला काळजीत पडायला लावू देऊ नका आिण

दषु्टांचा मत्सर करु नका. 20 या दषु्ट लोकांना आशा नसते. त्यांचा
प्रकाश काळोख होईल.

— 30 —
21 मुला, परमेश्वराचा आिण राजाचा आदर कर. आिण जे लोक

त्यांच्या िवरुध्द आहेत त्यांच्यात सामील होऊ नकोस. 22 का? कारण
त्या प्रकारच्या माणसांचा लगेच नाश होऊ शकतो. देव आिण राजा
त्यांच्या शत्रूंसाठी िकती संकटे िनमार्ण करु शकतात हे तुम्हाला माहीत
नाही.

आणखीआणखी नीितसूत्रेनीितसूत्रे

23 हे शहाण्या माणसाचे शब्द आहेत.
न्यायाधीशाने अगदी न्यायी असले पािहजे. एखादा माणूस त्याच्या

मािहतीतला आहे म्हणून त्याला त्याने पािंठबा देऊ नये. 24 जर
न्यायाधीशाने अपराधी माणसाला “तू जाऊ शकतोस” असे सांिगतले तर
लोक त्याच्यािवरुध्द जातील. आिण राष्ट्र े त्याच्यािवरुध्द वाईट गोष्टी
बोलतील. 25 पण जर न्यायाधीशाने अपराध्याला शासन केले तर सवर्
लोक आनदंी होतील.

26 खर ेउत्तर सवार्ंना आनदंी करते. ते ओठावरच्या चंुबनासारखे
वाटते.

27 शेतात पेरणी करण्याआधी तुमचे घर बांधू नका. धान्य
िपकवण्याची तुमची तयारी आहे याची आधी खात्री करा. मग घर बांधा.

28 काही चांगले कारण असल्यािशवाय कुणाच्याही िवरुध्द बोलू
नका. खोटे सांगू नका.

29 “त्याने मला द:ुख िदले म्हणून मीही त्याला तसेच करीन. त्याने
मला त्रास िदला म्हणून मी त्याला िशक्षा करीन.” असे म्हणू नका.

30 मी आळशी माणसाच्या शेताजवळून जात होतो. मी शहाणा
नसलेल्या माणसाच्या द्राक्षाच्या मळ्याजवळून जात होतो. त्या 31

शेतात सगळीकडे तण माजले होते. क्षुल्लक वनस्पती ितथे वाढत होत्या.
आिण शेताभोवतालची िंभत तुटली होती आिण पडायला आली होती.
32 मी ते बिघतले आिण त्याचा िवचार करु लागलो. व नतंर त्या
गोष्टींपासून मी धडा िशकलो. 33 “थोडीशी झोप, थोडी िवश्रांती, हाताची
घडी आिण वामकुक्षी.” 34 या गोष्टी तुम्हाला लवकरच गरीब करतील.
तुमच्याकडे काहीही नसेल चोर घर फोडून घरात आला आिण सारे
काही घेऊन गेल्यासारखे ते असेल.

शलमोनाचीशलमोनाची आणखीआणखी नीितसूत्रेनीितसूत्रे

ही शलमोनाची आणखी काही नीितसूत्रे आहेत. यहुदाचा
राजा िहज्कीया याच्या नोकरांनी या शब्दांची नक्कल केली.

2 काही गोष्टी आपल्याला माहीत नसाव्यात अशी देवाची
इच्छा असते. या गोष्टी आपल्यापासून लपवून ठेवायचा देवाला हक्क
आहे. पण राजा ज्या गोष्टी शोधून काढतो त्याबद्दल त्याला मान िमळतो.

3 आकाश उंच आपल्या डोक्यावर आहे आिण जमीन आपल्या
पायाखाली. राजांच्या मनाचेही तसेच आहे. आपण ते समजू शकत नाही.

4 चांदीतल्या िनरुपयोगी वस्तू काढून ती शुध्द केली तर कामगार
त्यापासून संुदर वस्तू बनवू शकतो. 5 त्याचप्रमाणे राजापासून त्याचे दषु्ट
उपदेशक दरू केले तर चांगुलपणा त्याचे राज्य भक्कम करील.

6 राजासमोर स्वतःची फुशारकी मारु नका. आपण प्रिसध्द आहोत
असे म्हणू नका. 7 राजाने स्वतःच तुम्हाला आमतं्रण िदलेले अिधक
चांगले. पण तुम्ही स्वतः होऊनच गेलात तर इतर लोकांसमोर तुम्हाला
गोंधळल्यासारखे होईल.
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8 तुम्ही काही बिघतले असेल तर त्याबद्दल न्यायाधीशाला
सांगण्याची घाई करु नका. तुम्ही चुकत आहात हे दसुऱ्याने िसध्द् केले
तर तुम्ही गोंधळून जाल.

9 जर तुमचे आिण दसुऱ्या माणसाचे एकमत होत नसेल तर काय
करायचे ते आपसात ठरवा आिण दसुऱ्याच्या गुप्त गोष्टी कुणाला सांगू
नका. 10 तुम्ही जर त्या सांिगतल्या तर तुम्हाला लाज वाटेल. आिण
तुमचे वाईट झालेले नाव तुम्ही कधीही घालवू शकणार नाही.

11 तुम्ही जर योग्य वेळी चांगली गोष्ट संिगतली तर ते चांदीच्या
तबकातले सोन्याचे सफरचंद असेल.

12 जर शहाण्या माणसाने तुम्हाला समज िदली असेल तर ती शुध्द
सोन्याच्या अगंठ्यापेक्षा िंकवा दािगन्यांपेक्षा अिधक िंकमती असेल.

13 िवश्वासू दतूाची िंकमत ज्यांनी त्याला पाठिवले असेल त्यांच्या
इतकीच असते. तो उन्हाळ्यातील हगंामाच्या िदवसांतल्या थडंगार
पाण्यासारखा आहे.

14 जे लोक भेटी देण्याचे वचन देतात पण देत मात्र कधीच नाहीत ते
पाऊस न आणणार ेढग आिण वारा यांसारखे आहेत.

15 धीराचे बोलणे माणसाच्याच काय पण राजाच्या िवचारातही बदल
करु शकते. हळूवार बोलणे फार पिरणामकारक असते.

16 मध चांगला असतो पण तो खूप खाऊ नका. तुम्ही जर तो खूप
खाल्लात तर तुम्हाला त्याचा ितटकारा येईल. 17 त्याचप्रमाणे तुमच्या
शेजाऱ्याच्या घरात सारखे जाऊ नका. जर तुम्ही सारखे गेलात तर तो
तुमचा ितरस्कार करायला लागेल.

18 जो माणूस खर ेसांगत नाही तो धोकादायक असतो. तो सोटा,
तलवार िंकवा तीक्ष्ण बाण यांसारखा असतो. 19 खोटे बोलणाऱ्यावर
संकटकाळी िवश्वास टाकू नका. तो माणूस दखुणाऱ्या दातासारखा वा
जायबदंी झालेल्या पायासारखा असतो. तुम्हाला त्याची तेंव्हा सवार्ंत
जास्त गरज असते तेव्हाच तो तुम्हाला इजा करत असतो.

20 दखुी: माणसासमोर आनदंी गीत गाणे हे त्याला थडंी वाजत
असताना त्याच्या अगंावरील कपडे काढून टाकण्यासारखे आहे. ते
सोड्यात िशरका िमसळण्यासारखे आहे.

21 तुमचा शत्रू जर भुकेला असला तर त्याला खायला अन्न द्या. तो
जर तहानेला असला तर त्याला प्यायला पाणी द्या. 22 तुम्ही जर असे
केलेत तर त्याला लाज वाटेल. त्याच्या डोक्यावर जळते िनखारे
टाकल्यासारखे ते असेल. आिण परमेश्वर तुम्हाला बक्षीस देईल कारण
तुम्ही तुमच्या शत्रूशी चांगले वागलात.

23 उत्तरकेडून वाहणारा वारा पाऊस आणतो त्याचप्रमाणे चुगल्या
राग आणतात.

24 वाद घालणाऱ्या बायकोबरोबर घरात राहाण्यापेक्षा छपरावर राहाणे
अिधक चांगले.

25 खूप लांबच्या स्थळाहून आलेली, चांगली बातमी ही तुमच्या
तहानलेल्या जीवाला थडंगार पाण्यासारखी असते.

26 जर चांगला माणूस दबुळा झाला आिण वाईट माणसाचा मागर्
आक्रमू लागला तर ते चांगल्या पाण्यात माती कालवल्यासारखे असते.

27 जर तुम्ही खूप मध खाल्लात तर तो तुमच्यासाठी योग्य नाही.
त्याचप्रमाणे स्वतःसाठी खूप मानमरातब घेण्याचा प्रयत्न करु नका.

28 जर माणूस स्वतःवर ताबा िमळवू शकत नसेल तर तो तटबदंी
मोडून पडलेल्या शहरासारखा आहे.

मूखार्ंबद्दलचीमूखार्ंबद्दलची नीितसूत्रेनीितसूत्रे

उन्हाळ्यात बफर्  पडायला नको आिण पीक कापणीच्यावेळी
पाऊस पडायला नको असतो. त्याचप्रमाणे लोकांनी मूखार्ंचा
आदर करायला नको.

2 एखाद्याने तुमच्या बाबतीत काही वाईट घडावे असे म्हटले तर
काही काळजी करु नका. तुम्ही जर काही चूक केली नसेल तर काहीच
वाईट घडणार नाही. अशा माणसाचे शब्द तुमच्या जवळून उडून
जाणाऱ्या व कधीच न थांबणाऱ्या पक्ष्याप्रमाणे असतात.

3 घोड्याला चाबकाचे फटकार ेलागतात. बलैाच्या नाकात वेसण
घालावी लागते आिण मूखार्ला खरपूस मार द्यावा लागतो.

4 एक वाईट पिरिस्थती: मूखार्ने जर तुम्हाला मूखार्सारखा प्रश्न
िवचारला तर मूखार्सारखे उत्तर देऊ नका. नाहीतर तुम्ही सुध्दा
मूखार्सारखेच िदसाल. 5 पण मूखार्ने जर मूखर् प्रश्र िवचारला तर तुम्हीही
त्याला मूखर् उत्तर द्या. नाहीतर तो मूखर् आपण खूप हुशार आहोत असे
समजेल.

6 तुमचा िनरोप द्यायला मूखार्ला कधीही सांगू नका. तुम्ही जर तसे
केलेत तर ते तुमचे पाय कापून टाकल्यासारखे होईल. संकटाला
आमतं्रण िदल्यासारखे होईल.

7 मूखर् जेव्हा शहाण्यासारखे बोलायचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते
लगंड्याने चालण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे वाटते.

8 मूखार्ला आदर दाखवणे हे गोफणीला दगड बांधण्यासारखे आहे.
9 मूखर् जेव्हा काहीतरी शहाणपणाचे बोलण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते

िंझगलेल्या माणसाने हातात रुतलेला काटा काढण्याचा प्रयत्न
केल्यासारखे वाटते.

10 मूखार्ला िंकवा वाटेवरच्या कोणालाही मोलाने काम करायला
सांगणे धोकादायक असू शकते. त्यामुळे कोणाला इजा होईल ते सांगता
येणार नाही.

11 कुत्रा अन्न खातो. नतंर त्याला बर ेवाटेनासे होते आिण तो उलटी
करतो. कुत्रा नतंरही ते ओकलेले पुन्हा खातो. मूखर् माणूसही असाच
असतो. तो मूखार्ंसारख्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा करतो.

12 जर एखादा माणूस शहाणा नसताना स्वतःला शहाणा समजत
असेल तर तो मूखार्पेक्षाही वाईट आहे.

13 आळशी माणूस म्हणतो, “मी माझे घर सोडू शकत नाही. रस्त्यात
िंसह आहे.”

14 आळशी माणूस दारासारखा असतो. दार जसे िबजागरीवर मागे
पुढे हलते तसा तो अथंरुणावर हलत असतो. तो इकडे ितकडे कुठेही
जात नाही.

15 आळशी माणूस स्वतःचे अन्न उचलून तोंडात घालण्यातदेखील
आळशीपणा करतो.

16 आळश्याला आपण खूप हुशार आहोत असे वाटते. सात माणसे
त्यांच्या कल्पनांसाठी योग्य कारणे देऊ शकतात. त्यांच्यापेक्षाही आपण
हुशार आहोत असे त्याला वाटते.

17 दोन माणसांच्या वादातला भाग बनणे हे फार धोकादायक असते.
ते रस्त्याने चालताना कुत्र्याला त्याचे कान धरुन पकडण्यासारखेच
असते.

18 जो माणूस एखाद्याला फसवतो आिण नतंर तो केवळ गमंत करीत
होता असे म्हणतो तेव्हा ते वेड्याने अग्नीबाण हवेत फेकून कुणाला तरी
अपघाती करण्यासारखेच आहे.

20 शेकोटीत जर लाकडे नसतील तर ती शेकोटी िवझून जाते.
त्याचप्रमाणे अफवा नसतील तर वाद संपून जातात.

21 लोणारी कोळसा कोळश्याला पेटता ठेवतो आिण लाकूड शेकोटी
पेटती ठेवते. त्याचप्रमाणे जे लोक संकटे िनमार्ण करतात तेच वाद चालू
ठेवतात.

22 लोकांना गप्पा-टप्पा आवडतात. ते चांगले अन्न खाल्ल्यासारखे
असते.

23 दषु्ट योजना लपवण्यासाठी वापरलेले चांगले शब्द हे मातीच्या
भांड्यावर चांदीचा मुलामा चढवल्यासारखे असते. 24 दषु्ट मनुष्य
आपल्या बोलण्याने चांगले िदसण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो आपल्या
दषु्ट योजना आपल्या मनात लपवण्याचा प्रयत्न करतो. 25 तो ज्या गोष्टी
सांगतो त्या जरी चांगल्या वाटल्या तरी त्यावर िवश्वास ठेवू नका. त्याचे
मन दषु्ट कल्पनांनी भरलेले आहे. 26 तो त्याच्या दषु्ट योजना चांगल्या
शब्दांनी लपवतो. पण तो फारच नीच असतो आिण शेवटी तो ज्या वाईट
गोष्टी करतो त्या सवार्ंना िदसतील.

27 जर एखाद्याने दसुऱ्याला जाळ्यात अडकिवण्याचा प्रयत्न केला
तर तो स्वतःच त्यात अडकतो जर एखाद्याने दसुऱ्यावर दरड टाकण्याचा
प्रयत्न केला तर तो स्वतःच त्या दरडीखाली िचरडून जाईल.

28 जो माणूस खोटे बोलून ज्या लोकांना द:ुख देतो त्यांचा तो
ितरस्कार करीत असतो. आिण तो जर त्याच्या मनात नसताना काही
बोलला तर तो स्वतःलाच द:ुखी करीत असतो.
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भिवष्यात काय घडेल याबद्दलच्या फुशारक्या मारु नका.
उद्या काय घडेल ते तुम्हाला माहीत नसते.

2 स्वतःचीच स्तुती कधीही करु नका. ती दसुऱ्यांना करु
द्या.

3 दगड खूप वजनदार असतो आिण वाळू वाहून न्यायला कठीण
असते. पण मूखार्ंनी आणलेली संकटे सहन करणे या दोन्ही पेक्षा कठीण
असते.

4 राग कू्रर आिण नीच असतो त्यामुळे सवर्नाश होतो. पण मत्सर
त्याहीपेक्षा वाईट असतो.

5 उघड टीका ही गुप्त प्रेमापेक्षा चांगली असते.
6 िमत्र तुम्हाला कधीतरी द:ुख देईल पण त्याची तसे करायची इच्छा

नसते. शत्रू वेगळा असतो. शत्रू जरी तुमच्याशी कधी दयाबुध्दीने वागला
तरी त्याला तुम्हाला द:ुख द्यायचीच इच्छा असते.

7 तुम्हाला जर भूक नसेल तर तुम्ही मधदेखील खाणार नाही. पण
जर तुम्ही भुकेले असाल तर तुम्ही काहीही खाल. ते चवीला वाईट
असले तरीही.

8 घरापासून दरू असलेला माणूस म्हणजे घरट्यापासून दरू असलेला
पक्षी.

9 अत्तर आिण गोड वास असलेल्या वस्तू तुम्हाला आनदं देतात. पण
संकटे तुमच्या मनाची शांती घालवतात.

10 तुमच्या आिण तुमच्या विडलांच्या िमत्रांना िवसरु नका. आिण
तुम्ही संकटात असाल तर मदतीसाठी दरूच्या तुमच्या भावाच्या घरी
जाऊ नका. जवळच्या शेजाऱ्याला िवचारणे हे दरूवरच्या तुमच्या
भावाकडे जाण्यापेक्षा चांगले असते.

11 मुला शहाणा हो. त्यामुळे मला आनदं वाटेल. नतंर जो कुणी
माझ्यावर टीका करले त्याला मी उत्तर देऊ शकेन.

12 शहाण्या लोकांना संकटांचा सुगावा लागला आिण ते त्यांच्या
मागार्ंतून बाजूला होतात. पण मूखर् सरळ संकटात जातात आिण त्यामुळे
द:ुखी होतात.

13 जर तुम्ही दसुऱ्याच्या कजार्बद्दल स्वतः जामीन रािहलात तर
तुम्हाला तुमचे कपडेदेखील गमवावे लागतील.

14 “सुप्रभात” च्या आरोळीने तुमच्या शेजाऱ्याला भल्या पहाटे उठवू
नका. तो त्याला आशीवार्दाऐवजी शाप समजेल.

15 सतत वाद घालण्याची इच्छी धरणारी बायको पावसाळ्याच्या
िदवसात सतत गळणाऱ्या िदवसात सतत गळणाऱ्या पाण्यासारखी
असते. 16 त्या बाईला थांबवणे हे वाऱ्याला थांबवण्यासारखे आहे.
हाताने तेल पकडण्यासारखे असते.

17 लोखडंाच्या सुरीला धार करण्यासाठी लोखडंाचेच तुकडे
वापरतात. त्याचप्रमाणे लोक एकमेकांना धारदार बनिवणे
एकमेकापासूनच िशकतात.

18 जो माणूस अिंजराच्या झाडाची िनगा राखतो तो त्याची फळे
खाऊ शकतो. तसेच जो माणूस त्याच्या धन्याची काळजी घेतो त्याला
बक्षीस िमळते. त्याचा मालक त्याची काळजी घेईल.

19 माणसाने पाण्यात पािहले तर त्याला स्वतःचा चेहरा िदसेल.
त्याचप्रमाणे माणसाचे हृदय तो माणूस खरा कसा आहे ते दाखिवते.

20 मृतलोक आिण नाश ह्यांची कधीही तृप्ती होत नाही. त्याचप्रमाणे
माणसाच्या डोळ्यांतील वासना कधी शमत नाही.

21 सोने आिण चांदी शुध्द करण्यासाठी लोक अग्नीचा वापर करतात.
त्याच रीतीने माणसाची परीक्षा लोक त्याची स्तुती करतात त्यावरुन
होते.

22 मूखार्ला दळून तुम्ही त्याचे पीठ केले तरी त्याचा मूखर्पणा तुम्ही
घालवू शकणार नाही.

23 तुमच्या मेंढ्यांची आिण पशुधनाची काळजी घ्या. त्यांची तुम्ही
उत्तम प्रकार ेिनगा राखत आहात याची खात्री करा. 24 संपत्ती कायम
िटकत नाही. राष्ट्र ेसुध्दा् कायम राहात नसतात. 25 गवत कापल्यानतंर
पुन्हा नवीन उगवते. टेकडीवर उगवणार ेगवत कापा. 26 तुमच्या
मेंढ्यांवरची लोकर कापा आिण तुमचे कपडे करा. तुमच्या काही बकऱ्या
िवका आिण जमीन िवकत घ्या. 27 तुमच्यासाठी आिण तुमच्या
कुटंुबासाठी शेळीचे बरचे दधू असेल. त्यामुळे तुमच्या सेवकमुली िनरोगी
राहतील.

वाईट लोकांना सगळ्याचीच भीती वाटते. कोणी त्यांचा
पाठलाग करत नसले तरी ते दरू पळतात. पण चांगला
माणूस िंसहासाखा शूर असतो.

2 जर देशाने आज्ञा पाळायला नकार िदला तर ितथले बरचेसे वाईट
नेते केवळ थोड्या काळापुरतेच राज्य करु शकतील. पण जर देशाला
एकच शहाणा नेता असला तर देश खूप काळापयर्ंत राहील.

3 राजाने जर गरीब लोकांवर संकटे आणली तर तो पीक उद्ध्वस्त
करणाऱ्या जोरदार पावसासारखा असतो.

4 तुम्ही जर कायदा पाळायला नकार िदलात तर तुम्ही वाईट
लोकांच्या बाजूचे होत. पण तुम्ही कायदा पाळलात तर तुम्ही त्यांच्या
िवरुध्द असता.

5 वाईट लोकांना न्याय कळत नाही. पण जे परमेश्वरावर प्रेम करतात
त्यांना सवर्काही कळते.

6 गरीब असून प्रामािणक असणे हे श्रीमतं असून वाईट असण्यापेक्षा
चांगले असते.

7 जो माणूस कायद्याचे पालन करतो तो हुशार असतो. पण जो माणूस
क्षुल्लक माणसांशी मतै्री करतो तो त्याच्या विडलांना लाज आणतो.

8 जर तुम्ही गरीबांना फसवून श्रीमतं झालात तर तुम्ही लवकरच
संपत्ती गमवाल. जो माणूस त्यांच्याशी दयाळू असतो त्याच्याकडे ती
जाईल.

9 जर एखाद्याने देवाच्या िशकवणकुीकडे लक्ष द्यायला नकार िदला
तर देव त्याची प्राथर्ना ऐकायला नकार देईल.

10 वाईट माणूस चांगल्या माणसांना द:ुख देण्याच्या योजना आखतो.
परतंु वाईट माणूस त्याच्याच जाळ्यात अडकेल आिण चांगल्या
माणसाच्या बाबतीत चांगल्या घटना घडतील.

11 श्रीमतं लोकांना नेहमी आपण खूप शहाणे आहोत असे वाटत
असते. पण शहाणा असलेला गरीब माणूस खर ेकाय ते पाहू शकतो.

12 चांगले लोक नेते बनले की सवर्जण आनदंी असतात. पण वाईट
माणूस िनवडून आला की सवर् लपून बसतात.

13 माणसाने जर त्याची पापे लपवायचा प्रयत्न केला तर तो कधीही
यशस्वी होणार नाही. पण जर त्याने त्याच्या पापांची कबुली िदली आिण
लोकांना सांिगतले की त्याचे चुकले तर देव आिण इतर लोक त्याला दया
दाखवतील.

14 जर एखाद्याने नेहमी परमेश्वराचा आदर केला तर त्याला आशीवार्द
िमळेल. पण जर तो हट्टी असला आिण त्याने परमेश्वराचा आदर करायला
नकार िदला तर त्याच्यावर संकटे येतील.

15 दषु्ट माणूस जेव्हा दबुळ्या लोकांवर राज्य करतो तेव्हा तो
रागावलेल्या िंसहासारखा िंकवा अस्वलासारखा लढाईला तयार असतो.

16 जर राज्यकतार् शहाणा नसला तर तो त्याच्या हाताखालच्या
लोकांना द:ुख देतो. पण जर राज्यकतार् प्रामािणक असला आिण त्याला
फसवणे आवडत नसले तर तो खूप काळपयर्ंत राज्य करले.

17 जर एखाद्याने कुणाला ठार मारण्याचा अपराध केला असेल. तर
त्याला कधीही मनःशांती लाभणार नाही. त्या माणसाला कधीही आधार
देऊ नका.

18 माणूस जर योग्य जीवन जगत असला तर तो सुरिक्षत असेल. पण
जर तो दषु्ट असेल तर तो त्याची शक्ती घालवून बसेल.

19 जो माणूस खूप काम करतो त्याला भरपूर खायला िमळेल. पण जो
स्वप्ने बघण्यात वेळ घालवतो तो गरीबच राहील.

20 जो देवाची भक्ती करतो त्याला देव आशीवार्द देईल. पण जो
माणूस फक्त श्रीमतं होण्याचा प्रयत्न करतो त्याला िशक्षा होईल.

21 न्यायाधीशाने नेहमी न्यायी असले पािहजे. एखाद्याला तो चांगला
ओळखतो म्हणून त्याला मदत करता कामा नये. पण काही न्यायाधीश
थोड्याशा पशैांसाठी त्यांचे िनणर्य बदलतात.

22 स्वाथीर् माणसाला फक्त श्रीमतं व्हायचे असते. त्याला हे कळत
नाही की तो गरीब होण्याच्या मागार्ला लागला आहे.

23 जर तुम्ही एखाद्याला तो चुकतो आहे असे सांगून मदत केलीत तर
तो नतंर तुमच्याबद्दल आनदंी होईल. लोकांबरोबर नेहमी गोडगोड
बोलण्यापेक्षा हे खूप चांगले.
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24 काही लोक त्यांच्या आई विडलांची चोरी करतात. “ह्यात काही
चूक नाही” असे ते म्हणतात. पण तो माणूस घरात येऊन सगळ्याचा
नाश करणाऱ्या माणसाइतकाच दोषी आहे.

25 स्वाथीर्. माणूस संकटे िनमार्ण करतो. पण जो परमेश्वरावर िवश्वास
ठेवतो त्याला बक्षीस िमळते.

26 जर एखादा माणूस स्वतःवरच िवश्वास ठेवेल तर तो मूखर् आहे. पण
जर तो शहाणा असेल तर तो संकटातून सुटेल.

27 जर एखाद्याने गरीब लोकांना िदले तर त्याच्या सगळ्या गरजा पूणर्
होतील. पण जर एखाद्याने गरीबांना मदत करायला नकार िदला तर
त्याच्यावर खूप संकटे येतील.

28 दषु्ट माणूस जर राज्य करण्यासाठी िनवडून आला तर लोक लपून
बसतील. पण त्या दषु्टाचा जर पराभव झाला तर चांगले लोक पुन्हा राज्य
करतील.

जर एखादा माणूस हट्टी असेल आिण प्रत्येक वेळी त्याला तू
चुकतो आहेस असे कुणी सांिगतल्यावर खूप राग येत
असेल, तर त्या माणसाचा नाश होईल. ितथे आशेला जागा

नाही.
2 राज्यकतार् जर चांगला असेल तर सगळे लोक आनदंी असतात.

पण वाईट माणूस राज्य करत असेल तर सगळेजण तक्रार करतात.
3 जर एखाद्या माणसाला शहाणपण आवडत असेल तर त्याच्या

विडलांना आनदं वाटतो. पण जर एखादा माणूस वेश्येवर पसैा खचर् करत
असेल तर तो त्याची संपत्ती गमावून बसेल.

4 राजा जर न्यायी असला तर राष्ट्र  बलशाली होते. पण राजा स्वाथीर्
असला आिण लोकांना त्यांच्या गोष्टी करुन घेण्यासाठी त्याला पसेै द्यावे
लागत असले तर ते राष्ट्र  कमजोर होईल.

5 जर एखादा माणूस गोड बोलून आपले काम करुन घेण्याचा प्रयत्न
करीत असेल तर तो स्वतःसाठीच सापळा तयार करीत असतो.

6 वाईट लोकांचा त्यांच्याच पापामुळे पराभव होतो पण चांगला माणूस
गाणे गाऊन आनदंी राहातो.

7 चांगल्या माणसांना गरीबांसाठी योग्य गोष्टी करायची इच्छा असते
पण दषु्ट लोक मात्र पवार् करीत नाहीत. 8 जे लोक स्वतःला इतर
लोकांपेक्षा चांगले समजतात ते संकटे आणू शकतात. ते सगळ्या
शहरांना गोंधळात टाकू शकतात. पण जे शहाणे असतात ते शांती
राखतात.

9 शहाणा माणूस जर मूखार्बरोबर त्याच्या समस्या सोडवायला
लागला तर तो मूखर् वाद घालेल व मूखार्सारख्या गोष्टी करले आिण त्या
दोघांचे कधीही एकमत होणार नाही.

10 खनुी लोक नेहमी प्रामािणक माणसांचा ितरस्कार करतात. त्या
दषु्टांना प्रामािणक आिण चांगल्या लोकांना ठार मारायचे असते.

11 मूखार्ला चटकन् राग येतो पण शहाणा माणूस धीर धरतो आिण
स्वतःला काबूत ठेवतो.

12 राजाने जर खोट्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवला तर त्याचे सगळे
अिधकारी वाईट ठरतील.

13 गरीब माणूस आिण जो गरीबांची चोरी करतो तो माणूस एका
दृष्टीने सारखेच आहेत. त्या दोघांना परमेश्वरानेच केले.

14 राजा जर गरीबांच्या बाबातीत न्यायी असला तर तो खूप काळ
राज्य करले.

15 मार आिण िशकवण मुलासाठी चांगली असते. जर आईविडलांनी
मुलांना त्यांना हवे ते करु िदले तर तो त्याच्या आईला लाज आणेल.

16 जर देशावर वाईट लोक राज्य करीत असतील, तर सगळीकडे
पाप नांदेल पण शेवटी चांगल्या माणसांचा जय होईल.

17 तुमचा मुलगा जर चुकत असेल तर त्याला िशक्षा करा नतंर
तुम्हाला त्याच्याबद्दल गवर् वाटेल. तो तुम्हाला कधीही लाज आणणार
नाही.

18 जर देवाने देशाला मागर् दाखवला नाही तर त्या देशात शांतता
नांदणार नाही. पण जर देशाने देवाचे कायदे पाळले तर तो सुखी होईल.

19 जर तुम्ही फक्त सेवकाशी बोललात तर तो त्याचा धडा िशकणार
नाही. तो सेवक तुमचे शब्द समजू शकेल पण तो ते पाळणार नाही.

20 जर एखादा माणूस िवचार न करता बोलत असेल तर त्याच्या
बाबतीत आशेला जागा नाही. जो िवचार न करता बोलतो त्याच्यापेक्षा
मूखार्च्या बाबतीत आशेला अिधक जागा आहे.

21 जर तुम्ही तुमच्या सेवकाला तो जे जे मागेल ते ते सवर् िदले तर
शेवटी तो चांगला सेवक होणार नाही.

22 रागावलेला माणूस संकटे आणतो आिण जो माणूस पटकन्
रागावतो तो अनेक पापांचा अपराधी असतो.

23 माणसाचा गवर् त्याला खाली आणतो. जर एखाद्याला तो इतरांपेक्षा
चांगला आहे असे वाटत असेल तर त्यामुळे त्याचा नाश होईल. पण जर
एखादा माणूस िवनम्र असेल तर इतर लोक त्याचा आदर करतील.

24 बरोबर काम करणार ेदोन चोर एकमेकांचे शत्रू असतात. एक चोर
दसुऱ्याला धमकी देईल त्यामुळे जर त्याला जबरदस्तीने कोटार्त खरे
बोलावे लागले तर तो बोलायला खूपच घाबरले.

25 भीती ही सापळ्यासारखी असते. पण जर तुमचा परमेश्वरावर
िवश्वास असेल तर तुम्ही सुरिक्षत असाल.

26 खूप लोकांना राज्यकत्यार्ंशी मतै्री करायची असते. पण फक्त
परमेश्वरच लोकांचा योग्य न्याय करतो.

27 चांगले लोक प्रामािणक नसलेल्यांचा ितरस्कार करतात. आिण
दषु्ट लोक प्रामािणक असलेल्यांचा ितरस्कार करतात.

याकयाकेेहचाहचा मुलगामुलगा अगूरअगूर याचीयाची नीतीसूत्रेनीतीसूत्रे

ही याकेहचा मुलगा अगूर याची नीितसूत्रे आहेत. हा त्याचा
इिथएल आिण यकुाल यांना िनरोप आहे.

2 मी पृथ्वीवरचा सगळ्यात वाईट माणूस आहे, मी
िजतके समजून घ्यायला हवे होते िततके मी समजू शकत नाही. 3 मी
शहाणा व्हायला िशकलो नाही, आिण मला देवाबद्दल काहीही माहीत
नाही. 4 स्वगार्तल्या गोष्टीबद्दल आजपयर्ंत कोणीही काहीही िशकला
नाही. कोणीही वाऱ्याला कधी हातात पकडू शकला नाही. कोणीही
पाण्याला कपड्यात पकडू शकला नाही. पृथ्वीच्या सीमा कोणालाही
माहीत नाहीत. जर कोणी ह्या गोष्टी करु शकला तर तो कोण असेल?
त्याचे कुटंुब कुठे असेल?

5 देवाने म्हटलेला प्रत्येक शब्द पिरपूणर् असतो. जे लोक देवाकडे
जातात त्यांच्यासाठी देव म्हणजे एक सुरिक्षत जागा असते. 6 म्हणून
देव ज्या गोष्टी सांगतो त्या बदलण्याचा प्रयत्न करु नका. तुम्ही जर तसे
केलेत तर तो तुम्हाला िशक्षा करले आिण तुम्ही खोटे बोलता हे िसध्द
करले.

7 देवा मी मरण्यासाठी तुला दोन गोष्टी करायला सांगणार आहे. 8

खोटे न बोलण्यासाठी मला मदत कर आिण मला खूप श्रीमतं वा खूप
गरीब करु नकोस. मला रोज लागणाऱ्या गोष्टीच फक्त दे. 9 माझ्याकडे
जर गरजेपेक्षा जास्त असेल तर तुझी मला गरज नाही असे मला
वाटायला लागेल. पण मी जर गरीब असलो तर मी कदािचत् चोरी करने.
त्यामुळे मी देवाच्या नावाला लाज आणेन.

10 सेवकाजवळ त्याच्या धन्याबद्दल कधीही वाईट गोष्टी सांगू नका.
जर तुम्ही सांिगतल्या तर धनी तुमच्यावर कधीही िवश्वास ठेवणार नाही.
तुम्हीच अपराधी आहात असे त्याला वाटेल.

11 काही लोक त्यांच्या विडलांिवरुध्द बोलतात आिण ते त्यांच्या
आईबद्दल आदर दाखवीत नाहीत.

12 काही लोकांना आपण चांगले आहोत असे वाटत असते पण ते
खरोखरच वाईट असतात.

13 काही लोक स्वतःला फार चांगले समजतात. आपण दसुऱ्यांपेक्षा
खूप चांगले आहोत असे त्यांना वाटते.

14 असे काही लोक असतात ज्यांचे दात तलवारीसारखे असतात
त्यांचे जबडे सुरी सारखे असतात. ते गरीबांकडून सवर् काही
िहसकावण्यात त्यांचा वेळ खचीर् घालतात.

15 काही लोकांना जे जे घेणे शक्य असते ते ते घ्यायला आवडते. ते
फक्त “मला दे,” “मला दे” एवढेच म्हणत असतात. तीन गोष्टी कधीही
समाधानी नसतात, खर ेम्हणजे चार, ज्यांना कधीही पुरसेे िमळत नाही.
16 मृत्यूची जागा, वांझ स्त्री, पाऊस हवा असलेली कोरडी जमीन आिण
रुद्र भीषण, न िवझवता येणारी आग.
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17 जो माणूस त्याच्या विडलांची चेष्टा करतो वा त्याचा आईचे ऐकत
नाही त्याला िशक्षा होईल. त्याचे डोळे िगधाडाने वा एखाद्या रानटी
पक्ष्याने खाण्याइतके वाईट त्याच्या बाबतीत घडेल.

18 तीन गोष्टी माझ्या समजण्यापिलकडे आहेत, खर ंम्हणजे चार
गोष्टी, ज्या मी समजू शकत नाही. 19 आकाशात उडणारा गरुड,
दगडावर चालणारा साप, समुद्रात जाणार ेजहाज आिण स्त्रीच्या प्रेमात
पडलेला पुरुष

20 जी स्त्री नवऱ्याशी एकिनष्ठ नसते ती ितने काहीही चूक केलेली
नाही असे वागते. ती खाते, आंघोळ करते आिण ितने काहीही चूक केली
नाही असे म्हणते.

21 तीन गोष्टी पृथ्वीवर संकटे आणतात, खर ेम्हणजे चार गोष्टी,
ज्यांचा भार पृथ्वी पेलू शकत नाही. 22 राजा होणारा सेवक, मूखर् माणूस
ज्याच्याकडे त्याला लागणाऱ्या सवर् वस्तू आहेत. 23 प्रेम न िमळालेली
तरीही नवरा िमळवणारी स्त्री आिण मालिकणीवर सत्ता गाजवणारी नोकर
असलेली मुलगी

24 पृथ्वीवरच्या चार गोष्टी अगदी लहान आहेत पण त्या अितशय
शहाणपणाच्या आहेत.

25 मंुग्या अगदी लहान आिण दबुर्ल असतात पण तरी ही त्या
उन्हाळाभर अन्न साठवतात.
26 ससा अगदी लहान प्राणी आहे. पण ते खडकात आपले घर
करतात.
27 टोळांना राजा नसतो पण तरीही ते एकत्र काम करु शकतात.
28 पाली हाताने पकडण्याइतक्या लहान असतात. पण तुम्ही त्यांना
राजाच्या घरातदेखील पाहू शकता.
29 तीन गोष्टी चालताना फार महत्वाच्या वाटतात, खर ेम्हणजे चार.
30 िंसह सवर् प्राण्यात सगळ्यात बलवान आहे. त्याला कशाचीही
भीती वाटत नाही.
31 गवार्ने चालणारा कोंबडा,
बकरी
आिण त्याच्या लोकांमध्ये असलेला राजा.
32 जर तुम्ही मूखर् असाल आिण इतरांपेक्षा आपण चांगले आहोत

असे तुम्हाला वाटत असेल आिण तुम्ही वाईट गोष्टींच्या योजना आखत
असाल तर तुम्ही ते थांबवा आिण तुम्ही काय करीत आहात याचा िवचार
करा.

33 जर एखादा माणूस दधू घुसळत असेल तर तो लोणी काढतो. जर
एखाद्याने कुणाला नाकावर ठोसा मारला, तर त्यातून रक्त येईल.
त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही लोकांना राग येण्यासारखे काही केले तर तुम्ही
संकटे िनमार्ण कराल.

लमुएललमुएल राजाचीराजाची नीितसूत्रेनीितसूत्रे

ही लमुएल राजाची नीितसूत्रे आहेत त्याच्या आईने त्याला
या गोष्टी िशकवल्या.

2 तू माझा मुलगा आहेस. मी प्रेम करत असलेला मुलगा.
ज्यासाठी मी प्राथर्ना केली होती तोच मुलगा तू आहेस. 3 तुझी शक्ती
िस्त्रयांवर खचर् करु नकोस. िस्त्रयांमुळेच राजांचा नाश होतो त्यांच्यापायी
स्वतःचा नाश करु नकोस. 4 लमुएला, द्राक्षारस िपणे हे राजांच्या दृष्टीने
शहाणपणाचे नसते. मद्याची इच्छा धरणे हे राज्यकत्यार्ंच्या दृष्टीने
शहाणपणाचे नसते. 5 ते कदािचत् खूप िपतील आिण कायदा काय
म्हणतो ते िवसरुन जातील. नतंर ते गरीबांचे सवर् हक्क काढून घेतील. 6

गरीब लोकांना मद्य द्या. जे लोक संकटात आहेत त्यांना द्राक्षारस द्या. 7

ते नतंर िपतील आिण ते गरीब आहेत हे िवसरुन जातील. ते िपतील
आिण त्यांची सवर् संकटे िवसरतील.

8 जर एखादा माणूस स्वतःला मदत करु शकत नसेल तर तुम्ही
त्याला मदत करा. जे लोक संकटात आहेत त्या सवार्ंना तुम्ही मदत

केली पािहजे. 9 ज्या गोष्टी योग्य आहेत हे तुम्हाला माहीत आहे त्या
गोष्टीसाठी लढा आिण सवार्ंना योग्य रीतीने न्याय द्या. गरीबांच्या आिण
ज्या लोकांना तुमची गरज आहे अशा लोकांच्या न्यायाचे रक्षण करा.

सवसवर्र्गुणसगुणसंपंन्नपन्न बायकोबायको

10 j सवर्गुणसंपन्न स्त्री शोधणे खूप कठीण आहे.
पण ितचे मोल जड-जवािहऱ्यापेक्षा अिधक आहे.

11 ितचा नवरा ितच्यावर अवलबंून असतो.
तो कधीही गरीब होणार नाही.

12 ती ितच्या आयषु्यभर नवऱ्याचे कल्याण करते.
ती त्याच्यावर कधीही संकटे आणीत नाही.

13 ती नेहमी लोकर आिण कापड
तयार करण्यात मग्न असते.

14 ती दरूच्या प्रदेशातील मेंढीसारखी असते.
ती सवर् िठकाणाहून घरी अन्न आणते.

15 ती भल्या पहाटे उठते ितच्या कुटंुबासाठी अन्न िशजवते
आिण नोकर मुलींना काय करायचे ते सांगते.

16 ती जिमनी बघते आिण िवकत घेते.
ितने साठवलेल्या पशैांचा उपयोग करुन ती द्राक्षाचे मळे लावते.

17 ती खूप काम करते. ती खूप शिक्तवान आहे.
आिण सवर् काम करण्यात तरबेज आहे.

18 ितने केलेल्या गोष्टी जेव्हा ती िवकते तेव्हा ितला नेहमी नफा होतो.
आिण ती रात्री उशीरापयर्ंत काम करते.

19 ती स्वतःचे सूत स्वतः कातते
आिण स्वतःचे कपडे िवणते.

20 ती नेहमी गरीबांना देते
आिण ज्यांना गरज असते अशांना मदत करते.

21 जेव्हा बफर्  पडतो (म्हणजेच फार थडंी असते) तेव्हा ती आपल्या
कुटंुबाची काळजी करत नाही.
ितने त्या सवार्ना चांगले, गरम कपडे िदलेले असतात.

22 ती अथंरुणावर टाकायला चादरी आिण पांघरायला पांघरुणे तयार
करते.
चांगल्या कापडापासून केलेले कपडे ती वापरते.

23 लोक ितच्या नवऱ्याचा आदर करतात.
तो देशाचा एक नेता असतो.

24 ती खूप चांगली उद्योगी-स्त्री असते.
ती कपडे आिण पट्टे तयार करते आिण ती त्या वस्तू त्या व्यापाऱ्यांना

िवकते.
25 ती खूप ताकतवान आहे आिण लोक ितला मान देतात
तीला भिवष्याबद्दल िवश्वास आहे.

26 ती शहाणपणाचे बोल बोलते.
ती लोकांना प्रेमळ व दयाळू असावे असे िशकिवते.

27 ती कधीही आळशी नसते.
ती ितच्या घरातील गोष्टींची काळजी घेते.

28 ितची मुले ितच्याबद्दल चांगले बोलतात.
ितचा नवरा ितच्याबद्दल अिभमान बाळगतो आिण म्हणतो,

29 “चांगल्या िस्त्रया खूप आहेत.
पण तू सवार्ंत चांगली आहेस.”

30 मोहकता आिण सौंदयर् तुम्हाला फसवू शकेल.
पण जी स्त्री परमेश्वराचा आदर करते ितची प्रशसंा केली पािहजे.

31 ितला साजेसे बक्षीस ितला द्या.
लोकांमध्ये ितची प्रशसंा करा.
ितने ज्या गोष्टी केल्या आहेत त्याबद्दल ितची स्तुती करा.
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उपदउपदेेशकशक

हे गुरूकडून आलेले शब्द आहेत. हा गुरू दािवदाचा मुलगा
आिण यरुशलेमचा राजा होता.

2 सार ेकाही व्यथर् आहे. गुरू म्हणतात, “सगळे म्हणजे
वेळेचा अपव्यय आहे. 3 आयषु्यात केलेल्या अपार कष्टांमुळे माणसाला
खरोखरच काही प्राप्त होते का? नाही.”

काहीहीकाहीही बदलतबदलत नाहीनाही

4 लोक जगतात आिण लोक मरतात. पण पृथ्वी मात्र सदवै असते. 5

सूयर् उगवतो आिण मावळतो. आिण नतंर तो पुन्हा त्याच िठकाणाहून
उगण्यासाठी धावपळ करतो.

6 वारा दिक्षणेकडे आिण उत्तरकेडे वाहतो. वारा गोल गोल घुमतो
आिण नतंर त्याने ज्या िठकाणाहून वाहायला सुरवात केली होती ितथून
तो परत वाहायला लागतो.

7 सगळ्या नद्या पुन्हा पुन्हा त्याच िठकाणी वाहातात. त्या सागराला
जाऊन िमळतात पण समुद्र भरून जात नाही.

8 शब्द सगळ्या गोष्टी पूणर्पणे सांगू शकत नाहीत. पण लोक बोलणे
चालूच ठेवतात. शब्द पुन्हा पुन्हा आपल्या कानावर येतात. पण आपले
कान तृप्त होत नाहीत. आिण आपण जे बघतो ते बघून आपल्या
डोळ्यांचेही पारणे िफटत नाही.

काहीचकाहीच नवीननवीन नाहीनाही

9 सुरुवातीपासून गोष्टी जशा होत्या तशाच त्या राहतात. जे आता
पयर्ंत करण्यात आले तेच करण्यात येणार. या आयषु्यात नवीन असे
काहीच नसते.

10 एखादा माणूस म्हणेल, “बघा हे नवीन आहे.” पण ती गोष्ट तर
नेहमीच होती. आपल्याही आधी ती इथे होती.

11 खूप पूवीर् घडलेल्या गोष्टी लोकांच्या लक्षात रहात नाहीत. आज
घडलेल्या गोष्टी भिवष्यात लोकांच्या लक्षात राहाणार नाहीत आिण नतंर
आपल्या आधीच्या लोकांनी काय केले ते नतंरच्या लोकाच्या लक्षात
राहाणार नाही.

शहाणपणशहाणपण सुखसुख आणतआणतेे काका?
12 मी, गुरू उपदेशक यरुशलेममध्ये इस्राएलचा राजा होतो. 13 मी

अभ्यास करायचा िनश्चय केला आिण माझ्या शहाणपणाचा उपयोग या
जीवनात ज्या गोष्टी केल्या जातात त्या िशकून घेण्यासाठी करायचे
ठरवले. मला कळले की देवाने आपल्याला करायला िदलेली ही फार
कठीण गोष्ट आहे. 14 मी पृथ्वीवर केल्या गेलेल्या सवर् गोष्टींकडे पािहले
आिण त्या सवर् गोष्टी वेळ वाया घालवण्यासारख्या आहे असे मला
वाटले. त्या वारा पकडण्यासारख्या आहे असे वाटले. 15 या गोष्टी तुम्ही
बदलू शकत नाही. जर एखादी वस्तू वाकडी असली तर ती सरळ आहे
असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. आिण एखादी वस्तु हरवली असली, तर ती
आहे असे तुम्ही म्हणू शकत नाही.

16 मी स्वतःशीच म्हणालो: “मी खूप शहाणा आहे. माझ्या आधी ज्या
राजांनी यरुशलेमवर राज्य केले त्या सवार्ंपेक्षा मी शहाणा आहे.
शहाणपण आिण ज्ञान म्हणजे खरोखर काय ते मला माहीत आहे.”

17 शहाणपण आिण ज्ञान हे मूखर्पणाच्या गोष्टींचा िवचार करण्यापेक्षा
िकती चांगले आहे हे समजून घेण्याचे मी ठरवले. पण शहाणा होणे हे
वाऱ्याला पकडण्यासारखे आहे हे मला कळते. 18 अितशहाणपणाने

िनराशा येते. ज्या माणसाला खूप शहाणपण िमळते त्यालाच खूप द:ुखही
िमळते.

“मौजमौज-मजामजा” करण्यानकरण्यानेे सुखसुख िमळतिमळतेे काका?

मी स्वतःशी म्हणालो, “मी मौज-मजा करायला हवी. िजतका
शक्य होईल िततका आनदं मी उपभोगायला हवा.” पण हेही
अगदीच टाकाऊ आहे हे मला समजले. 2 सतत हसत राहणे

हाही एक मूखर्पणाच आहे. मौजमजा करण्यातून काहीही चांगले घडत
नाही.

3 म्हणून माझे मन शहाणपणाने भरता भरता माझे शरीर मद्याने
(द्राक्षारसाने) भरायचे असे मी ठरवले. मी हा मूखर्पणा करायचे ठरवले
कारण मला सुखी व्हायचा मागर् शोधायचा होता. लोकांना त्यांच्या
छोट्याशा आयषु्यात चांगले करण्यासारखे असे काय आहे ते मला
शोधायचे होते.

अतोनातअतोनात कष्टकष्ट ककेेल्यानल्यानेे सुखसुख िमळतिमळतेे काका?
4 नतंर मी महान गोष्टी करायला सुरुवात केली. मी घर ेबांधली, मी

स्वतःसाठी द्राक्षाचे मळे लावले. 5 मी बागा लावल्या आिण मोठमोठे
बिगचे केले. मी सवर् प्रकारची फळझाडे लावली. 6 मी माझ्यासाठी तळी
िनमार्ण केली. आिण त्या तळ्यांचा उपयोग मी माझ्या वाढणाऱ्या झाडांना
पाणी देण्यासाठी केला. 7 मी पुरुष आिण स्त्री गुलामांना िवकत घेतले,
आिण माझ्या घरातही गुलामांचा जन्म झाला. माझ्याजवळ खूप मोठया
गोष्टी होत्या. माझ्याजवळ जनावरांची िखल्लार ेआिण मेंढ्यांचे ढकळप
होते. यरुशलेममधील कोणाही माणसाजवळ नसतील इतक्या गोष्टी
माझ्याजवळ होत्या.

8 मी स्वतःसाठी सोने आिण चांदी गोळा केली. मी राजांकडून,
त्यांच्या देशांकडून संपत्ती घेतली. माझ्यासाठी गाणे म्हणणार ेस्त्री पुरुष
माझ्याजवळ होते. कोणालाही हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या गोष्टी माझ्याजवळ
होत्या.

9 मी खूप श्रीमतं आिण प्रिसद्ध ्झालो. माझ्या आधी यरुशलेममध्ये
राहणाऱ्या कोणाही माणसा पेक्षा मी मोठा होतो आिण माझे शहाणपण
मला मदत करण्यासाठी नेहमी तयार होते. 10 माझ्या डोळ्यांना जे जे
िदसे आिण हवेसे वाटे ते मी िमळवले. मी जे केले त्यामुळे माझे मन प्रसन्न
असे आिण हा आनदं माझ्या कष्टांचे फळ होते.

11 परतंु नतंर मी ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्यांच्याकडे पािहले. मी जे
कष्ट केले त्यांच्याकडे पािहले. आिण ते सवर् म्हणजे वेळेचा अपव्यय होता
असे मी ठरवले. वाऱ्याला पकडण्यासारखेच ते होते. आपण जीवनात जे
काही करतो त्यापासून काहीही लाभ होत नाही.

कदािचतकदािचत शहाणपणचशहाणपणच उत्तरउत्तर असअसेेलल
12 कोठलाही माणूस राजापेक्षा अिधक काही करू शकत नाही

एखाद्या राजाने तुम्हाला जे करावेसे वाटते ते आधीच केलेले असते.
आिण राजा ज्या गोष्टी करतो त्या करणे म्हणजेही वेळेचा अपव्यय आहे
हेही मला समजले. म्हणून मी पुन्हा पुन्हा शहाणे व मूखर् होण्याचा आिण
वेड्या गोष्टी करण्याच्या बाबतीत िवचार करू लागलो. 13 शहाणपण हे
मूखर्पणापेक्षा चांगले आहे. जसा प्रकाश अधंारापेक्षा चांगला आहे. 14 ते
असे आहे: शहाणा माणूस त्याच्या मनाचा उपयोग डोळ्यांप्रमाणे, त्याला
िजथे जायचे आहे ितथे जाण्यासाठी करतो. परतंु मूखर् मात्र अधंारात
चालणाऱ्या माणसासारखा असतो.
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परतंु मूखर् आिण शहाणा हे दोघेही सारख्याच रीतीने नाश पावतात.
दोघेही मरतात. 15 मी स्वतःशीच िवचार केला, “मूखार्च्या बाबतीत ज्या
गोष्टी घडतील त्याच माझ्याही बाबतीत घडतील तर मग मी शहाणा
होण्यासाठी एवढी पराकाष्ठा का केली?” मी स्वतःशीच म्हणालो, “शहाणे
असणेही िनरुपयोगीच आहे.” 16 शहाणा आिण मूखर् दोघेही मरणारच
आिण लोक शहाण्या माणसाचे अथवा मूखर् माणसाचे सदवै स्मरण
कधीच ठेवणार नाहीत. त्यांनी जे जे केले ते सवर् लोक भिवष्यात
िवसरून जातील. म्हणून शहाणा माणूस आिण मूखर् माणूस दोघेही समान
आहेत.

आयआयुषु्यातष्यात खरखरे ेसुखसुख आहआहेे काका?
17 यामुळे मला जीवनाचा ितरस्कार वाटायला लागला. जीवनातील

सवर् गोष्टी वाऱ्याला पकडण्याचा प्रयत्न करण्यासारख्या िनरुपयोगी
आहेत या िवचाराने मला खूप द:ुख झाले.

18 मी जे अपार कष्ट केले त्याचा मी ितरस्कार करू लागलो. मी खूप
कष्ट केले. परतंु त्या कष्टांनी मी जे िमळवले ते माझ्यानतंर जे लोक
राहतील त्यांना िमळणार आहे. मी त्या गोष्टी माझ्याबरोबर नेऊ शकणार
नाही. 19 मी जो अभ्यास केला आिण काम करून जे िमळवले
त्याच्यावर इतरांचीच सत्ता राहणार आहे आिण तो माणूस शहाणा आहे
की मूखर् ते मला माहीत नाही. हेही िनरथर्कच आहे.

20 म्हणून मी माझ्या सवर् कामांबद्दल द:ुखी झालो. 21 माणूस आपले
सवर् ज्ञान, शहाणपण आिण कौशल्य वापरून कष्ट करू शकतो. पण तो
माणूस मरले आिण इतरांना त्याच्या कष्टाचा फायदा िमळेल. त्या
लोकांनी कष्ट केले नाहीत तरी त्यांना सगळे काही िमळेल. त्यामुळे मला
खूप द:ुख झाले. ते योग्य नाही आिण शहाणपणाचेही नाही.

22 माणसाने खपु कष्ट केल्यावर आिण भांडल्यावर त्याला आयषु्यात
खरोखर काय िमळते? 23 आयषु्यभर त्याला द:ुख, मनस्ताप आिण
कष्टच िमळतात. त्याचे मन रात्रीदेखील स्वस्थ नसते. हे सुध्दा
शहाणपणाचे नाही.

24 एक तरी माणूस असा आहे का ज्याने माझ्यापेक्षा जास्त प्रयत्न
करून आयषु्य उपभोगले? नाही. आिण मी हे िशकलो: माणसाला करता
येण्यासारखी सवार्ंत चांगली गोष्ट म्हणजे खाणे, िपणे आिण त्याला
करायला लागणार ेकाम आवडीने करणे. हे सवर् देवाकडून येते हेही मी
पािहले. 26 जर माणसाने चांगले कृत्य केले आिण देवाला प्रसन्न केले
तर देव त्याला शहाणपण, ज्ञान आिण आनदं देईल. पण जो माणूस पाप
करतो त्याला वस्तू गोळा करायचे आिण त्यांचे ओझे वहायचे काम
िमळेल. देव वाईट माणसाकडून घेतो आिण चांगल्या माणसाला देतो.
पण त्याचे सवर् काम िनरुपयोगी आहे. हे वारा पकडण्याचा प्रयत्न
करण्यासारखे आहे.

ववेेळळ आहआहेे

सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी योग्य वेळ असते. आिण
पृथ्वीवरील सवर् गोष्टी योग्य वेळेलाच होतील.

2 जन्माला येण्याची
आिण मरण्याचीही वेळ असते.
रोप लावण्याची आिण
ते उपटून टाकण्याचीही वेळ असते.

3 ठार मारण्याची आिण
बर ेकरण्याची पण वेळ असते.
सगळ्याचा नाश करण्याची
आिण पुन्हा परत सवर् उभारायचीही वेळ असते.

4 रडण्याची आिण
हसण्याचीही वेळ असते.
द:ुखी होण्याची आिण
आनदंाने नाचायचीही वेळ असते.

5 हातातली शस्त्रे खाली टाकण्याची वेळ असते
आिण ती पुन्हा उचलण्याची ही वेळ असते.
कुणाला तरी िमठी मारण्याचीही वेळ असते
आिण ती िमठी सलै करण्याचीही योग्य वेळ असते.

6 काहीतरी शोधण्याचीही वेळ यावी लागते
आिण ते हरवले आहे हे जाणण्याचीही वेळ असते.
गोष्टींचा संग्रह करण्याची वेळ असते
आिण त्या फेकून देण्याचीही वेळ असते.

7 वस्त्र फाडण्याचीही वेळ असते.
आिण ते िशवण्याचीही वेळ असते.
गप्प बसण्याचीही वेळ असते
आिण बोलण्याचीही वेळ असते.

8 प्रेम करण्याचीही वेळ असते
आिण द्वेष करण्याचीही वेळ असते.
यधु्द् करण्याची वेळ असते
आिण शांतीचीही वेळ असते.

ददेेवव त्याच्यात्याच्या जगावरजगावर सत्तासत्ता गाजवतोगाजवतो

9 खूप कष्ट केल्यानतंर माणसाला खरोखरच काही िमळते का? नाही.
10 देवाने आपल्याला जे कष्ट करायला लावले ते सगळे मी पािहले. 11

देवाने आपल्याला या जगाबद्दल िवचार करण्याची शक्ती िदली. पण देव
जे काही करतो ते आपण पूणर्पणे कधीही समजून घेऊ शकणार नाही.
आिण तरीही देव सार ेकाही अगदी योग्य वेळी करीत असतो.

12 मला समजलेली आिण लोकांनी करण्यासारखी अशी योग्य गोष्ट
म्हणजे सुखी असणे, आिण आयषु्य असे पयर्ंत आनदं लुटणे. 13 प्रत्येक
माणसाने खावे. प्यावे आिण कामाचा आनदं लुटावा असे देवाला वाटते.
या देवाने िदलेल्या भेटी आहेत.

14 देव जे काही करतो ते सदवै राहणार आहे असे मी समजतो.
देवाच्या कामात लेक आणखी काही िमळवू शकणार नाहीत आिण ते
देवाच्या कामातून काही वजाही करू शकणार नाहीत. लोकांनी त्याला
मान द्यावा म्हणून देवाने हे सार ेकेले आहे. 15 पूवीर् ज्या गोष्टी घडल्या
त्या घडल्या. आपण त्या आता बदलू शकत नाही. आिण पुढेही जे काही
घडणार आहे ते आपण बदलू शकणार नाही. पण ज्या लोकांना वाईट
वागणूक िमळते त्यांना मदत करायची देवाची इच्छा आहे.

16 मीही आयषु्यात या गोष्टी बिघतल्या. मी पािहले की न्यायालये
न्यायाने आिण चांगुलपणाने भरलेली पािहजेत. पण आता तेथे दषु्ट प्रवृत्ती
आहेत. 17 म्हणून मी स्वतःशीच म्हटले, “देवाने सगळ्या गोष्टींची वेळ
ठरवली आहे आिण त्याने लोक ज्या गोष्टी करतात त्यांचा न्याय
करण्यासाठी ही योग्य वेळ ठरवली आहे. देव चांगल्या आिण वाईट
लोकांचा न्याय करील.”

लोकलोक खरोखरचखरोखरच पशूसारखपशूसारखेे आहआहेेतत काका?
18 लोक एकमेकांना ज्या गोष्टी करतात त्यांचा मी िवचार केला आिण

मी स्वतःशीच म्हणालो, “आपण पशंूसारखे आहोत, हे लोकांना कळावे
असे देवाला वाटते. 19 माणूस पशूपेक्षा चांगला आहे का? नाही! का?
कारण सवर्च िनरथर्क आहे. पशंूच्या आिण माणसांच्या बाबतीत
सारख्याच गोष्टी घडतात. ते दोघे ही मरतात. माणूस आिण पशू यांचा
श्वास सारखाच आहे. मेलेला पशू मेलेल्या माणसापेक्षा वेगळा आहे का?
20 माणसांच्या आिण पशंूच्या शरीराचा नाश सारख्याच प्रकार ेहोतो. ते
जमीनीतून आले आिण शेवटी ते ितथेच जातील. 21 माणसाच्या
आत्म्याचे काय होते हे कोणाला माहीत आहे? माणसाचा आत्मा वर
देवाकडे जातो की पशूचा आत्मा खाली जिमनीत जातो हे कुणाला
माहीत आहे?”

22 म्हणून मी पािहले की माणूस जे काही करतो ते त्याने आनदंाने
करावे हे उत्तम. त्याच्याकडे फक्त तेच आहे. माणसाने भिवष्याची मुळीच
िंचता करू नये. का? कारण भिवष्यात काय घडणार आहे ते
पहाण्यासाठी माणसाला कुणीही मदत करू शकणार नाही.

मरणमरणेे सगळ्यातसगळ्यात चांगलचांगलेे आहआहेे काका?

खूप लोकांना वाईट वागणूक िदली गेल्याचे मी पुन्हा पािहले.
आिण या द:ुखी लोकांचे सांत्वन करायला कुणीही नाही. हे ही
मी पािहले. दषु्ट लोकांकडेच सवर् सत्ता असते. हे मी पािहले.

आिण ते ज्या लोकांना द:ुख देतात त्यांचे सांत्वन करायलाही कुणी
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नसते, हे ही मी पािहले. 2 जे लोक िजवंत आहेत त्यांच्यापेक्षा मेलेल्या
लोकांची अवस्था चांगली आहे असे मला वाटते. 3 आिण जे लोक
जन्मतःच मरतात त्यांच्यासाठी तर सवर् खूपच चांगले आहे. का? कारण
या जगात जी वाईट कृत्ये केली जातात ती त्यांनी कधी पािहली नाहीत.

इतकइतकेे कष्टकष्ट काका करायचकरायचेे?
4 नतंर मी िवचार केला, “लोक इतके कष्ट का करतात?” लोक यश

िमळवायचा प्रयत्न करतात आिण इतरांपेक्षा चांगले होतात. का? कारण
लोक मत्सरी असतात. लोकांकडे आपल्यापेक्षा अिधक असावे असे
त्यांना वाटत नाही. हे अिवचारी आहे. हे वारा पकडण्याचा प्रयत्न
करण्यासारखे आहे.

5 काही लोक म्हणतात, “हाताची घडी घालून स्वस्थ बसणे हा
मूखर्पणा आहे. तुम्ही जर काम केले नाही तर उपाशीपोटी मराल.” 6

कदािचत ते सत्य असेल. पण मी म्हणतो की तुमच्याजवळ जे आहे त्यात
समाधान मानणे हे अिधकािधक िमळवण्यासाठी झगडण्यापेक्षा खूप
चांगले आहे.

7 ज्या गोष्टीचा अथर् लागत नाही असे काही तरी मी पुन्हा पािहले; 8

एखाद्याचे कुटंुब नसेल. त्याला मुलगा िंकवा भाऊ नसेल. परतंु तो खूप
काबाडकष्ट करत राहील. त्याच्या जवळ जे आहे त्यात त्याला कधीही
समाधान वाटणार नाही. आिण तो इतके करतो की तो जरा थांबून
स्वतःला कधीही िवचारत नाही, “मी इतके कष्ट का करीत आहे? मी
आयषु्याचा उपभोग का घेत नाही?” ही देखील एक अितशय वाईट आिण
अिवचारी गोष्ट आहे.

िमत्रिमत्र आिणआिण ककुुटटंंुुबीयबीय शक्तीशक्ती ददेेताततात

9 एकापेक्षा दोन माणसे बरी. दोन माणसे एकत्र काम करीत असली
तर त्यांना त्यापासून अिधक िमळते.

10 जर एखादा माणूस पडला तर दसुरा त्याला मदत करू शकतो.
पण जर माणूस एकटा असताना पडला तर ते वाईट असते. त्याला मदत
करायला ितथे कुणीही नसते.

11 जर दोन माणसे एकत्र झोपली तर त्यांना ऊब िमळेल. पण जो
माणूस एकटाच झोपतो त्याला उबदार वाटणार नाही. त्याला ऊब
िमळणार नाही.

12 शत्रू एकाच माणसाचा पराभव करू शकतो. पण त्याला दोघांचा
पराभव करता येत नाही. आिण तीन माणसे तर अिधकच भारी असतात.
ते तीन भाग वळून केलेल्या दोरीसारखे असतात. ती दोरी तोडणे कठीण
असते.

लोकलोक, राजकारणराजकारण आिणआिण लोकिप्रयतालोकिप्रयता

13 गरीब पण शहाणा असलेला तरुण नेता हा वृध्द आिण मूखर्
राजापेक्षा चांगला असतो. तो वृध्द राजा त्याला िदलेल्या इशाऱ्यांकडे
लक्ष देत नाही. 14 कदािचत तो तरुण राजा जन्माने गरीब असेल िंकवा
तो तंुरूगातून राज्य करायला आला असेल. 15 पण मी आयषु्यात
लोकांना बिघतले आहे आिण मला हे माहीत आहे. लोक त्या तरुणाचेच
ऐकतील. तोच नवीन राजा बनेल. 16 खूप लोक त्या तरुणाच्या मागे
जातील. पण नतंर त्या लोकांना तो आवडेनासा होईल. हाही अिवचारच
आहे. हे वारा पकडण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे.

शब्दशब्द ददेेण्याआधीण्याआधी काळजीकाळजी घ्याघ्या

देवाची उपासना करायला जाताना काळजी घ्या. मूखर्
लोकांप्रमाणे यज्ञ करण्यापेक्षा देवाचे ऐकणे चांगले आहे. मूखर्
लोक बरचेदा वाईट गोष्टी करतात आिण ते त्यांना कळत

देखील नाही. 2 देवाला वचन देताना तुम्ही काळजी घ्या. देवाशी
बोलताना काळजी घ्या. भावनाशील होऊन लगेच बोलायला सुरुवात
करू नका. देव स्वगार्त असतो आिण तुम्ही पृथ्वीवर. म्हणून देवाला फक्त
काही मोजक्या गोष्टीच सांगायची आवश्यकता असते. ही म्हण खरी
आहे:

3 खूप काळजी केल्यामुळे वाईट स्वप्ने पडतात

आिण मूखार्कडून खूप शब्द बोलले जातात.
4 जर तुम्ही देवाला वचन िदले असेल तर ते पाळा. ती वचने

पाळायला वेळ लावू नका. देव मूखार्ंबद्दल आनदंी नसतो. जे देण्याचे
वचन तुम्ही देवाला िदले होते ते त्याला द्या. 5 कसलेच वचन न देणे हे
काही तरी वचन देऊन त्याची पूतर्ता न करण्यापेक्षा चांगले असते. 6

म्हणून तुमच्या शब्दामुळे स्वतःला पाप करायला लावू नका. “मी जे
बोललो ते मला बोलायचे नव्हते.” असे याजकाला म्हणू नका. तुम्ही जर
असे केलेत तर देव तुमच्या शब्दांवर खरोखरच रागावेल आिण तुम्ही
ज्याच्यासाठी कष्ट केलेत त्या सवार्चा नाश करील. 7 तुमची िनरथर्क
स्वप्ने आिण पोकळ बडबड तुम्हाला संकटात लोटणार नाही याची
काळजी घ्या. तुम्ही देवाला मान द्यायला हवा.

प्रत्यप्रत्येेकक राजावरराजावर एकएक राजाराजा असतोअसतो

8 काही देशांत गरीब लोकांवर खूप कष्ट करायची सक्ती केली जाते.
गरीबांच्या बाबतीत हे अन्यायकारक आहे हे तुम्ही जाणता. हे गरीबांच्या
हक्कािवरुध्द आहे. पण आश्चयर् वाटून घेऊ नका. जो राजा त्यांना हे
करायला भाग पाडतो त्याला भाग पाडणारा ही एक राजा आहे. आिण या
दोघांना भाग पाडायला लावणारा आणखी एक राजा आहे. 9 राजाही
गुलाम आहे-त्याचा देशच त्याचा मालक आहे.

ससंपंत्तीपत्ती सुखसुख िवकतिवकत घघेेऊऊ शकतशकत नाहीनाही

10 जो माणूस पशैावर प्रेम करतो तो त्याच्याजवळ असलेल्या संपत्ती
बद्दल कधीही समाधानी राहू शकणार नाही. जो माणूस संपत्तीवर प्रेम
करतो त्याला अिधक संपत्ती िमळाली तरी तो समाधानी राहणार नाही.
हा ही अिवचार आहे.

11 एखाद्याकडे जास्त संपत्ती असेल तर ती खचर् करण्यासाठी त्याला
िमत्रांची आवश्यकता असते. त्यामुळे श्रीमतं माणसाला काहीच लाभ होत
नाही. तो फक्त त्याच्या संपत्ती कडे पाहू शकतो.

12 जो माणूस िदवसभर कष्ट करतो तो घरी येऊन शांतपणे झोपतो.
त्याला खायला कमी असले िंकवा नसले तरी ते महत्वाचे नसते. पण
श्रीमतं माणूस त्याच्या संपत्तीची िंचता करतो आिण त्यामुळे त्याला झोप
येत नाही.

13 मी या आयषु्यात एक अितशय वाईट गोष्ट घडलेली पािहली.
माणूस भिवष्यासाठी पसेै साठवतो. 14 पण काही तरी वाईट घडते
आिण त्याची संपत्ती जाते. त्यामुळे त्याच्या मुलाला द्यायला
त्याच्याजवळ काहीही राहात नाही.

15 माणूस त्याच्या आईच्या उदरातून जगात येतो तेव्हा काहीही न
घेता येतो. आिण तो माणूस जेव्हा मरतो तेव्हाही तो त्याच प्रकार ेजातो.
काहीही न घेता. तो गोष्टी िमळवण्यासाठी खूप कष्ट करतो पण तो जेव्हा
मरतो तेव्हा तो बरोबर काहीही नेत नाही. तो ज्या रीतीने जगात येतो
त्याच रीतीने जातो. 16 हे फारच वाईट आहे म्हणून “वारा पकडण्याचा
प्रयत्न करण्यात माणसाला काय िमळते?” 17 त्याला फक्त दःुखाने
आिण िखन्नतेने भरलेले िदवस िमळतात. आिण शेवटी तो िनराश,
आजारी आिण रागीट बनतो.

आयआयुषु्यातीलष्यातील कामकाम आनआनंदंानदानेे कराकरा

18 मी पािहले आहे की, माणूस करू शकेल अशी चांगली गोष्ट
पुढीलप्रमाणे आहे: माणसाने पृथ्वीवरील त्याच्या लहानशा आयषु्यात
खावे. प्यावे आिण काम करण्यात आनदं िमळवावा. देवाने त्याला काही
िदवसांचेच आयषु्य िदले आहे आिण फक्त तेव्हढेच त्याच्याजवळ आहे.

19 जर देवाने एखाद्याला संपत्ती, मालमत्ता आिण या गोष्टींचा उपभोग
घेण्याची शक्ती िदली असेल तर त्याने त्याचा उपभोग घेतला पािहजे.
त्याच्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा स्वीकार त्याने केला पािहजे, आिण
त्याचे कामही आनदंाने केले पािहजे. ती देवाने िदलेली भेट आहे. 20

माणसाला जगण्यासाठी खूप वषेर् नसतात. म्हणून त्याने आयषु्यभर या
सगळ्या गोष्टींची आठवण ठेवली पािहजे. देव त्याला त्याचे आवडते काम
करण्यात गंुतवून ठेवील.
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ससंपंत्तीपत्ती सुखसुख आणीतआणीत नाहीनाही

मी या आयषु्यात आणखी एक गोष्ट बिघतली आहे. जी योग्य
नाही. ती समजायला फार कठीण आहे: 2 देव माणसाला खूप
संपत्ती, धनदौलत आिण मानमरातब देतो, त्या माणसाजवळ

त्याला पािहजे असलेल्या सवर् गोष्टी आिण त्याला जे जे हवे ते सवर्
असते. परतंु देव त्याला या सगळ्याचा उपभोग घेऊ देत नाही. कोणीतरी
अनोळखी येतो आिण सार ेकाही घेऊन जातो. ही अितशय वाईट आिण
िनरथर्क गोष्ट आहे.

3 एखादा माणूस खूप वषेर् जगेल आिण कदािचत त्याला 100 मुले
असतील. परतंु जर तो माणूस चांगल्या गोष्टीत समाधानी नसला आिण
तो मेल्यावर त्याची कोणाला आठवणही आली नाही तर जन्मतःच मेलेले
मूल त्या माणसापेक्षा खूप बर ेआहे असे मला वाटते. 4 मूल मेलेले
िनपजणे ही अितशय िनरथर्क गोष्ट आहे. ते मूल लगेच िननावीच एका
काळोख्या कबरते पुरले जाते. 5 त्या मुलाला कधीही सूयर्दशर्न होत
नाही. त्या मुलाला कधीही काहीही माहीत होत नाही. अशा मुलाला
आयषु्यात देवाने िदलेल्या गोष्टींचा उपभोग घेऊ न शकणाऱ्या
माणसापेक्षा अिधक िवसावा िमळतो. 6 तो माणूस कदािचत 2,000 वषेर्
जगेल. पण त्याने जर आयषु्याचा उपभोग घेतला नाही तर जन्मतःच
मेलेल्या मुलाने त्याच्यापेक्षा सगळ्यात सोपा मागर् शोधला असे म्हणावे
लागते.

7 माणूस खूप कष्ट करतो. का? स्वतःचे पोट भरण्यासाठी. पण तो
कधीही समाधानी असत नाही. याच रीतीने शहाणा माणूस मूखार् 8 पेक्षा
अिधक चांगला नसतो. गरीब राहून आयषु्य जसे सामोर ेयेते तसा त्याचा
स्वीकार करणे हे अिधक चांगले. आपल्याजवळ जे आहे. 9 त्यात
समाधान मानणे हे अिधकाची हाव धरण्यापेक्षा बर ेआहे. कारण
अिधकाची हाव धरणे िनरथर्क आहे. ते अिधक वाऱ्याला पकडण्याचा
प्रयत्न करण्यासारखे आहे.

10 माणूस, म्हणजे ज्यासाठी त्याला िनमार्ण केले गेले तो एक माणूस
आिण त्याबद्दल वाद करणे िनरथर्क आहे. माणूस या िवषयी देवाजवळ
वाद घालू शकत नाही. का? कारण देव माणसापेक्षा शिक्तशाली आहे.
आिण खूप वेळ वाद घातला तरी त्यात बदल होणार नाही.

12 माणसाच्या छोट्याश्या आयषु्यात त्याच्यासाठी पृथ्वीवर काय
चांगले आहे ते कोणाला कळणार? त्याचे आयषु्य सावलीप्रमाणे सरकते.
पुढे काय घडणार आहे ते त्याला कोणीही सांगू शकणार नाही.

शहाणपणाच्याशहाणपणाच्या िशकवणिशकवणुकुींचाकींचा ससंगं्रहग्रह

चांगले नाव (मान मरातब) असणे हे चांगले अत्तर जवळ
असण्यापेक्षा अिधक चांगले असते.
ज्या िदवशी माणूस मरतो तो िदवस, ज्या िदवशी तो जन्मतो

त्या िदवसापेक्षा चांगला असतो.
2 प्रेतयात्रेला जाणे हे एखाद्या समारभंाला जाण्यापेक्षा चांगले असते.

का?
कारण सगळ्या माणसांना मरणे भाग असते
आिण प्रत्येक िजवंत माणसाने हे मान्य करायला हवे.

3 द:ुख हे हास्यापेक्षा चांगले असते. का?
कारण जेव्हा आपला चेहरा द:ुखी असतो तेव्हा आपले हृदय चांगले

होते.
4 शहाणा माणूस मरणाचा िवचार करतो
पण मूखर् माणूस फक्त वेळ चांगला जाण्याचाच िवचार करतो.

5 शहाण्या माणसाकडून टीका होणे
हे मूखार्कडून स्तुती होण्यापेक्षा चांगले असते.

6 मूखार्च्या हास्याची काहीच िंकमत नसते.
ते भांडे गरम करण्यासाठी काट्यांचा जाळ करण्यासारखे आहे.
काटे लवकर जळून जातात
आिण भांडे मात्र गरम होत नाही.

7 एखाद्याने पुरसेे पसेै िदले तर शहाणा माणूससुध्दा्
त्याचे शहाणपण िवसरुन जाईल.
तो पसैा त्याच्या समजूतदारपणाचा नाश करतो.

8 कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करण्यापेक्षा एखादी
गोष्ट संपवणे अिधक चांगले असते.
सहनशील आिण प्रेमळ असणे हे गिर्वष्ठ
आिण अधीर असण्यापेक्षा चांगले असते.

9 चटकन राग येऊ देऊ नका. का?
कारण रागावणे हा मूखर्पणा आहे.

10 “पूवीर् आयषु्य खूप चांगले होते.” असे कधीच म्हणू नका.
“काय झाले?”
शहाणपण हा प्रश्न आपल्याला कधीच िवचारू देत नाही.
11 जर तुमच्याजवळ मालमत्ता असेल तर ितच्या जोडीला शहाणपण

असणे अिधक चांगले. शहाण्या लोकांना खरोखरच जास्त संपत्ती
िमळते. 12 शहाणपण व पसैा संरक्षण करू शकतो. तथािप शहाणपणाने
िमळिवलेले ज्ञान अिधक चांगले असते कारण ते जीवन वाचिवते.

13 देवाने केलेल्या गोष्टी पाहा. एखादी गोष्ट चुकीची आहे असे
तुम्हाला वाटले तरी तुम्ही ती बदलू शकत नाही. 14 जेव्हा आयषु्य
चांगले असते तेव्हा त्याचा उपभोग घ्या आिण जेव्हा ते कठीण असते
तेव्हा देव आपल्याला चांगल्या आिण कठीण अशा दोन्ही वेळा देतो हे
लक्षात ठेवा. आिण भिवष्यात काय घडणार आहे ते कोणालाही कळत
नाही.

लोकलोक खरोखरखरोखर चांगलचांगलेे नसूनस ूशकतातशकतात

15 माझ्या छोट्याशा आयषु्यात मी सगळे काही पािहले आहे. चांगली
माणसे तरुणपणीच मेलेली मी पािहली आहेत. आिण वाईट माणसे खूप
वषेर् जगलेली मी पािहली आहेत. 16 म्हणून स्वतःला का मारायचे? खूप
चांगले िकवा खूप वाईट होऊ नका. आिण खूप शहाणे िंकवा खूप मूखर्ही
होऊ नका. तुमची वेळ येण्या आधीच तुम्ही का मरावे?

18 यांतले थोडे आिण त्यातले थोडे असे व्हायचा प्रयत्न करा. देवाचे
भक्त सुध्दा काही चांगल्या गोष्टी आिण काही वाईट गोष्टी करतात. 19 या
पृथ्वीवर सदवै चांगल्या गोष्टी करणारा आिण कधीही पाप न करणारा
असा माणूस नाही. शहाणपण माणसाला शक्ती देते. एक शहाणा माणूस
दहा मूखर् नेत्यांपेक्षा अिधक बलवान असतो.

21 लोक बोलतात त्या सवर् गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. तुमचा नोकर
तुमच्यािवषयी वाईट बोलत असलेला तुम्ही ऐकाल. 22 आिण तुम्ही
सुध्दा इतरांिवषयी बरचेदा वाईट बोललेले आहा हे तुम्हाला माहीत आहे.

23 मी माझे शहाणपण वापरून या गोष्टींचा िवचार केला. मला
खरोखरच शहाणे व्हायचे होते. पण ते अशक्य होते. 24 गोष्टी अशा का
आहेत ते मला खरोखरच कळत नाही. हे कोणालाही कळणे फार कठीण
आहे. 25 मी खूप अभ्यास केला आिण खर ेशहाणपण शोधण्याचा कसून
प्रयत्न केला. मी प्रत्येक गोष्टींसाठी कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला. मी
काय िशकलो?
मला हे कळले की दषु्ट असणे हा मूखर्पणा आहे. आिण मूखार्सारखे

वागणे हा शुध्द वेडेपणा आहे. 26 मला हे सुध्दा कळले की काही िस्त्रया
सापळ्यासारख्या धोकादायक असतात. त्यांची हृदये जाळ्यासारखी
असतात आिण त्यांचे बाहू साखळ्यांसारखे असतात. या िस्त्रयांकडून
पकडले जाणे मरणापेक्षाही भयकंर असते. जो माणूस देवाची भक्ती करतो
तो अशा िस्त्रयांपासून दरू राहातो. पण पापी माणूस मात्र त्यांच्या कडून
पकडला जाईल.

27 गुरू म्हणतात, “मी सगळचा गोष्टी एकत्र केल्या कारण त्यांचे उत्तर
काय येते ते मला पहायचे होते. मी अजूनही उत्तर शोधत आहे. परतंु
मला हे मात्र िमळाले. मला हजारात एक चांगला माणूस िमळाला. पण
मला एकही चांगली स्त्री िमळाली नाही.

29 “मी आणखी एक गोष्ट िशकलो. देवाने माणसाला चांगले बनवले.
पण माणसांनीच वाईट होण्याचे अनेक मागर् शोधून काढले.”

शहाणपणशहाणपण आिणआिण सत्तासत्ता

शहाणा माणूस ज्या प्रमाणे गोष्टी समजू शकतो आिण गोष्टींचे
िनराकरण करू शकतो त्याप्रमाणे इतर कोणीही करू शकत
नाही. त्याचे शहाणपण त्याला आनदंी बनवते. त्यामुळे द:ुखी

चेहरा आनदंी होतो.
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2 तुम्ही नेहमी राजाची आज्ञा पाळली पािहजे असे मी म्हणतो. तुम्ही
हे करा कारण देवाला तुम्ही तसे वचन िदले. आहे. 3 राजाला काही
गोष्टी सुचवताना भीती बाळगू नका आिण चुकीच्या गोष्टी करायला
मदतही करू नका. पण राजा त्याला (स्वतःला) आनदं देणाऱ्याच आज्ञा
देतो हे लक्षात ठेवा. 4 राजाला आज्ञा करण्याचा अिधकार आहे. आिण
काय करायचे हे त्याला कोणीही सांगू शकत नाही. 5 जो माणूस
राजाच्या आज्ञा पाळतो तो माणूस सुरिक्षत राहातो. शहाण्या माणसाला
हे करायची योग्य वेळ माहीत असते आिण योग्य गोष्टी केव्हा करायच्या हे
ही त्याला माहीत असतात.

6 माणसाकडे सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी योग्य वेळ आिण योग्य मागर्
असतो. आिण प्रत्येकाने संधीनुसार काय करायचे ते ठरवायचे असते. तो
अनेक संकटांत असला तरी त्याने या गोष्टी केल्या पािहजेत. 7 कारण
काय घडेल या बद्दल त्याला खात्री नसते. का? कारण भिवष्यात काय
होईल ते त्याला कुणीही सांगू शकत नाही.

8 आपल्या आत्म्याला सोडून जाण्यापासून परावृत्त करण्याची शक्ती
कोणाकडेही नसते. स्वतःचे मरण थांबवणे हे कोणाच्याही हाती नसते.
यधु्दात वाटेल ितथे जाण्याचे स्वाततं्र्य सिैनकाला नसते. त्याप्रमाणे जर
एखाद्याने दषु्कृत्य केले तर ते कृत्य त्याची पाठ सोडणार नाही.

9 मी या सगळ्या गोष्टी पािहल्या. या जगात घडणाऱ्या गोष्टी िवषयी मी
खूप िवचार केला. लोक नेहमी दसुऱ्यांवर राज्य करण्यासाठी सत्ता
हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करतात आिण हे त्यांच्यासाठी वाईट आहे.

10 दषु्ट माणसांची भव्य आिण संुदर प्रेतयात्रा मी पािहली. प्रेतयात्रेहून
परत जाताना लोक मेलेल्या दषु्टांबद्दल चांगले बोलत होते. ज्या शहरात
दषु्टांनी खूप वाईट गोष्टी केल्या त्याच शहरात हे घडले. हे फारच
अिवचारी आहे.

न्यायन्याय, बिक्षसबिक्षसेे आिणआिण िशक्षािशक्षा

11 लोकांना त्यांनी केलेल्या वाईट गोष्टींबद्दल कधीच ताबडतोब िशक्षा
केली जात नाही. त्यांना िशक्षा देण्यास िवलबं लागतो आिण त्यामुळे
इतरांनाही वाईट गोष्टी करण्याची इच्छा होते.

12 पापी शभंर दषु्कृत्य करले आिण तरी ही त्याला भरपूर आयषु्य
िमळेल. असे असले तरी देवाची आज्ञा पाळणे आिण त्याला मान देणे हे
अिधक चांगले असते. 13 दषु्ट लोक देवाला मान देत नाहीत म्हणून
त्यांना खरोखरच चांगल्या गोष्टी िमळणार नाहीत. त्या दषु्टांना भरपूर
आयषु्य लाभणार नाही. त्यांचे आयषु्य सूयर् अस्ताला जाताना लांब लांब
होणाऱ्या सावल्यांसारखे नसेल.

14 पृथ्वीवर घडणारी आणखी एक गोष्ट अशी आहे जी योग्य वाटत
नाही. वाईट गोष्टी वाईट माणसांच्या बाबतीत घडाव्या आिण चांगल्या
गोष्टी चांगल्या माणसांच्या बाबतीत. पण कधी कधी चांगल्या माणसांचे
वाईट होते आिण वाईट माणसांचे चांगले हे योग्य नाही. 15 म्हणून मी
िवचार केला की आयषु्य आनदंात घालवणे हे अिधक महत्वाचे आहे.
का? कारण आयषु्यात करायची सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे खाणे,
िपणे आिण मजा करणे. त्यामुळे देवाने लोकांना पृथ्वीवरील त्यांच्या
आयषु्यात करण्यासाठी जे काम िदले आहे ते आनदंाने करायला त्यांना
थोडी मदत होईल.

ददेेवव जजेे काहीकाही करतोकरतो ततेे सवसवर्र् आपल्यालाआपल्याला कळतकळत नाहीनाही

16 लोक या आयषु्यात जे करतात त्याचा मी नीट अभ्यास केला.
लोक िकती व्यग्र होते ते मी पािहले. ते रात्रंिदवस काम करतात. ते जवळ
जवळ कधीच झोपत नाहीत. 17 देव ज्या असंख्य गोष्टी करतो त्याही मी
पािहल्या आिण देव पृथ्वीवर ज्या गोष्टी करतो त्या लोकांना कळणे शक्य
नसते. एखादा माणूस ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करील पण त्याला ते
अशक्य आहे. एखाद्या िवद्वान माणसाने जरी असे म्हटले की त्याला
देवाचे काम समजते. तरी ते खर ेनसते. त्या सवर् गोष्टी कळणे कोणालाही
शक्य नाही.

मृत्यमृत्यू ून्याय्यन्याय्य आहआहेे काका?

मी या सगळ्या गोष्टींचा काळजीपूवर्क िवचार केला. चांगल्या
आिण शहाण्या माणसांचे काय होते आिण त्यांनी काय करावे हे
सवर् देवाच्या हातात असते. आपला ितरस्कार केला जाईल की

आपल्यावर प्रेम केले जाईल याबद्दल लोकांना काहीही माहीत नसते.
आिण भिवष्यात काय होणार या बद्दल ही त्यांना काही माहीत नसते.

2 पण एक गोष्ट मात्र सवार्ंच्या बाबतीत घडते ती म्हणजे आपण सवर्
मरतो. मरण वाईट माणसांना आिण चांगल्या माणसांनाही येते. जी
माणसे शुध्द आहेत त्यांनाही मरण येते आिण जी शुध्द नाहीत त्यांनाही
येते. जे लोक यज्ञ करतात त्यांनाही मरण येते आिण जे यज्ञ करत नाहीत
त्यांनाही मरण येते. चांगला माणूस पापी माणसासारखाच मरले. जो
माणूस देवाला काही खास वचने देतो, जो अशी वचने द्यायला घाबरतो
तो त्या माणसासारखाच मरले.

3 या आयषु्यात ज्या गोष्टी घडतात त्यातली सगळ्यात वाईट गोष्ट
म्हणजे सवार्ंचा शेवट सारखाच होतो. लोक नेहमी दषु्ट आिण मूखर्पणाचा
िवचार करतात. ही गोष्ट सुध्दा वाईटच आहे हे िवचार मरणाकडे नेतात.
4 जो माणूस अजून िजवंत आहे त्याच्याबाबतीत आशेला जागा आहे.
तो कोण आहे याला महत्व नाही. पण हे म्हणणे खर ेआहे:
“िजवंत कुत्रा मेलेल्या िंसहापेक्षा चांगला असतो.”

5 िजवंत माणसांना ते मरणार आहेत हे माहीत असते. पण मेलेल्यांना
काहीच माहीत नसते. मेलेल्यांना कुठलेच बिक्षस िमळत नाही. लोक
त्यांना लवकरच िवसरतात. 6 माणूस मेल्यानतंर त्याचे प्रेम. त्याचा द्वेष,
मत्सर हे सवर् जाते. आिण मेलेला माणूस पृथ्वीवर घडणाऱ्या गोष्टीत
कधीच भाग घेणार नाही.

जोपयजोपयर्ंर्ंतत शक्यशक्य आहआहेे तोपयतोपयर्ंर्ंतत आयआयुषु्याचाष्याचा उपभोगउपभोग घ्याघ्या

7 तेव्हा आता जा, तुमचे अन्न खा आिण त्याचा आनदं उपभोगा.
द्राक्षारस (मद्य) प्या आिण आनदंी व्हा. तुम्ही या गोष्टी केल्या तर देवाला
ते बरचे वाटेल. 8 चांगले कपडे घाला आिण चांगले िदसा. 9 प्रेम
असलेल्या पत्नीबरोबर आयषु्य आनदंात घालवा. तुमच्या छोट्याशा
आयषु्यातील प्रत्येक िदवसाचा आनदं लुटा. देवाने तुम्हाला पृथ्वीवर
छोटे आयषु्य िदले आहे आिण फक्त तेव्हढेच तुमच्याकडे आहे हे जाणून
या आयषु्यात तुम्हाला जे काम करायचे आहे त्याचा आनदं लुटा. 10

प्रत्येक वेळी जे काम असेल ते उत्तम प्रकार ेकरा. कबरते काम नसते.
ितथे िवचार नसतात. ज्ञान नसते आिण शहाणपणही नसते. आिण
आपण सवर् त्या मृत्यलुोकात जाणार आहोत.

चांगलचांगलेे नशीबनशीब? वाईटवाईट नशीबनशीब? आपणआपण कायकाय करूकरू शकतोशकतो?
11 मी या आयषु्यात योग्य नसलेल्या आणखीही काही गोष्टी पािहल्या.

सगळ्यात जोराने धावणारा धावपटू शयर्त िंजकत नाही: सवर्शक्तीमान
सनै्य नेहमीच लढाई िंजकते असे नाही. सवार्ंत शहाण्या माणसाला त्याने
कमावलेले अन्न नेहमीच खाता येते असे नाही. खूप हुशार असलेल्या
माणसाला संपत्ती िमळते असे नाही आिण सुिशिक्षत माणसाला त्याच्या
योग्य अशी स्तुती नेहमी लाभत नाही. वेळ आली की त्या सवार्ंच्या
बाबतीत वाईट गोष्टी घडतात.

12 पुढच्या क्षणी काय घडणार आहे ते माणसाला कळत नाही. तो
जाळ्यात अडकलेल्या माश्यासारखा असतो. माशालाही काय घडणार
आहे ते माहीत नसते. तो सापळ्यात अडकलेल्या पक्ष्यासारखा असतो.
पक्ष्यालाही पुढे काय घडणार आहे ते माहीत नसते. त्याच प्रमाणे
माणूसही अचानक घडणाऱ्या वाईट गोष्टींच्या सापळ्यात अडकतो.

शहाणपणाचशहाणपणाचेे सामथ्यसामथ्यर्र्

13 मी या आयषु्यात शहाणपणाची गोष्ट करणारा माणूस पािहला.
आिण ते मला फार महत्वाचे वाटते. 14 थोडे लोक असलेले एक लहान
शहर होते. एक महान राजा त्या शहरािवरुध्द् लढला आिण त्याने त्याचे
सनै्य त्या शहराभोवती ठेवले. 15 पण त्या शहरात एक िवद्वान होता. तो
िवद्वान गरीब होता. पण त्याने आपल्या शहाणपणाचा उपयोग शहर
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वाचवण्यासाठी केला. सगळे काही संपल्यानतंर लोक त्या गरीब
माणसाला िवसरुन गेले. 16 पण मी अजूनही म्हणेन की शहाणपण
शक्तीपेक्षा चांगले आहे. ते लोक त्या गरीबाचे शहाणपण िवसरून गेले.
आिण तो जे काही म्हणाला त्याकडे लक्ष देणेही त्यांनी सोडून िदले. पण
तरीही शहाणपण चांगले असते यावर माझा अजूनही िवश्वास आहे.

17 िवद्वान माणसाने शांतपणे उच्चारलेले काही शब्द
हे मूखर् राजाने ओरडून सांिगतलेल्या शब्दांपेक्षा चांगले असतात.

18 शहाणपण हे यधु्दा्तल्या तलवारी आिण भाले यापेक्षा चांगले
असते.
पण एक मूखर् अनेक चांगल्यांचा नाश करू शकतो.

थोड्या मेलेल्या माशा सगळ्यांत चांगल्या अत्तरालासुध्दा
वाईट वास आणतात. त्याचप्रमाणे थोडासा मूखर्पणा खूपशा
शहाणपणाचा आिण सन्मानाचा नाश करू शकतो.

2 िवद्वान माणसाचे िवचार त्याला योग्य िदशेने नेतात. पण मूखार्चे
िवचार त्याला अयोग्य िदशेकडे नेतात. 3 मूखर् त्याचा मूखर्पणा
रस्त्यावरून जात असतानासुध्दा् दाखवतो. तेव्हा तो मूखर् आहे हे
सवार्ंना िदसते.

4 तुमचे विरष्ठ तुमच्यावर रागावले आहेत म्हणून तुम्ही तुमची नोकरी
सोडू नका. जर तुम्ही शांत रािहलात आिण मदत केलीत तर तुम्ही
तुमच्या घोडचुकाही दरुुस्त करू शकाल.

5 मी आयषु्यात जे काही पािहले त्यात ही एक गोष्ट आहे आिण ती
योग्य नाही. राजे लोक करतात तशी ती एक चूक आहे. 6 मूखार्ंना
महत्वाची जागा िदली जाते आिण श्रीमतंांना िबनमहत्वाच्या जागा िदल्या
जातात. 7 जे लोक नोकर व्हायच्या लायकीचे असतात त्यांना
घोड्यावरून जाताना मी पािहले आिण जे लोक राजे व्हायच्या योग्यतेचे
होते त्यांना मूखार्बरोबर गुलामासारखे जाताना मी पािहले.

प्रत्यप्रत्येेकक कामातकामात ससंकंटकटेे असतातअसतात.
8 जो माणूस खड्डा खणतो, तो त्याच खड्ड्यात पडू शकतो. जो

माणूस िंभत पाडून टाकतो त्याला साप चावण्याची शक्यता असते. 9

जो माणूस मोठ मोठे दगड हलवतो त्याला त्यामुळेच इजा होऊ शकते.
आिण जो माणूस झाडे तोडतो तो संकटात असतो. ती झाडे त्याच्याच
अगंावर पडण्याची शक्यता असते.

10 पण शहाणपण कुठलेही काम सोपे करते. धार नसलेल्या सुरीने
कापणे कठीण असते. पण एखाद्याने जर सुरीला धार लावली तर कापणे
सोपे जाते. शहाणपण तसेच आहे.

11 एखाद्याला सापावर ताबा कसा िमळवायचा ते माहीत असते. पण
तो माणूस जवळपास नसताना कोणाला साप चावला तर त्या
कौशल्याचा उपयोग नसतो. ते कौशल्य िनरुपयोगी ठरते. शहाणपणही
तसेच आहे.

12 िवद्वान माणसाचे शब्द स्तुतीला पात्र ठरतात.
पण मूखार्चे शब्द त्याचा नाश ओढवतात.
13 मूखर् माणूस मूखर् गोष्टींनी सुरुवात करतो. शेवटी तर तो

वेड्यासारख्या गोष्टी सांगायला लागतो. 14 मूखर् माणूस नेहमी तो काय
करणार आहे याबद्दल बोलत असतो. पण भिवष्यात काय घडणार आहे
ते कोणालाच माहीत नसते. नतंर काय घडेल ते कोणीच सांगू शकत
नाही.

15 मूखर् माणूस घरी जाण्याचा रस्ता शोधून काढण्याइतका हुशार
नसतो म्हणून
त्याला आयषु्यभर कष्ट उपसावे लागतात.

कामाचकामाचेे महत्वमहत्व

16 राजा जर लहान मुलासारखा असला तर ते देशाच्या दृष्टीने फार
वाईट असते. आिण जर राजे लोक आपला सवर् वेळ खाण्यात घालवत
असतील तर तेही देशाच्या दृष्टीने वाईट असते. 17 पण राजा जर
चांगल्या घराण्यातून आलेला असेल तर ते देशाच्या दृष्टीने चांगले असते.
आिण जर राजांनी आपल्या खाण्यािपण्यावर ताबा िमळवला तर तेही
देशासाठी चांगले असते. ते राजे सशक्त होण्यासाठी खातात-िपतात,
नशा चढण्यासाठी नाही.

18 जर एखादा माणूस कामाच्या बाबतीत खूप आळशी असेल
तर त्याचे घर गळायला लागेल आिण त्याचे छत कोसळून पडेल.
19 लोकांना खायला आवडते, आिण द्राक्षारस (मद्य) आयषु्य आनदंी

करतो. पण पसैा अनेक समस्यांची उकल करतो.

अफवाअफवा

20 राजाबद्दल वाईट बोलू नका. त्याच्याबद्दल वाईट िवचारसुध्दा करू
नका. श्रीमतं लोकांबद्दलसुध्दा वाईट बोलू नका. तुम्ही तुमच्या घरात
एकटेच असलांत तरी सुध्दा. का? कारण एक छोटासा पक्षी उडून जाईल
व त्यांना तुम्ही काय काय बोलला ते सांगेल.

ससंकंटांचाकटांचा सामनासामना दृढतदृढतेेननेे कराकरा

िजथे िजथे जाल ितथे तुम्ही चांगल्या गोष्टी करा. तुम्ही ज्या
चांगल्या गोष्टी कराल त्या तुमच्याकडे परत येतील.

2 तुमच्याकडे जे काही आहे त्याची वेगवेगळ्या िठकाणी
गंुतवणूक करा पृथ्वीवर कोणत्या वाईट गोष्टी घडतील त्याची तुम्हाला
कल्पना नसते.

3 तुम्ही पुढील गोष्टींबद्दल खात्री बाळगा. जर ढग पाण्याने भरलेले
असतील तर ते पृथ्वीवर पाऊस पाडतील. झाड जर उत्तरकेडे वा
दिक्षणेकडे पडले तर ते िजथे पडते ितथेच राहते.

4 पण काही गोष्टींिवषयी तुम्हाला खात्री नसते. त्याबाबतीत तुम्हाला
संधी शोधावी लागते. जर एखादा माणूस चांगल्या हवामानाची वाट बघत
बसला तर तो कधीच पेरणी करू शकणार नाही. आिण जर एखादा
माणूस प्रत्येक ढगाकडून पाऊस पाडण्याची अपेक्षा करू लगला तर
त्याला आपले पीक कधीच घेता येणार नाही.

5 वाऱ्याची िदशा तुम्हाला माहीत नसते. आिण आईच्या शरीरात ितचे
बाळ कसे वाढते ते आपल्याला माहीत नसते. त्याच प्रमाणे देव काय
करील तेही तुम्हाला माहीत नसते. सवर् गोष्टी तोच घडवून आणतो.

6 म्हणून अगदी पहाटेलाच पेरणीला सुरुवात करा आिण
संध्याकाळपयर्ंत थांबू नका. का? कारण कोणती गोष्ट तुम्हाला श्रीमतं
बनवेल हे तुम्हाला माहीत नसते. कदािचत तुम्ही जे जे काही कराल ते ते
यशस्वी होईल.

7 िजवंत असणे चांगले असते. सुयार्चा प्रकाश पहाणे छान असते. 8

तुम्ही िकतीही जगलात तरी तुम्ही आयषु्याचा प्रत्येक िदवस उपभोगला
पािहजे. पण तुम्ही मरणार आहात याची आठवण ठेवा. तुम्ही िजवंत
असाल त्यापेक्षा अिधक काळ मेलेले असाल. आिण मेल्यानतंर तुम्ही
काहीच करू शकत नाही.

तुम्हीतुम्ही तरुणतरुण आहातआहात तोतो पयपयर्ंर्ंतत ददेेवाचीवाची ससेेवावा कराकरा

9 तेव्हा तरुणांनो! जो पयर्ंत तरुण आहात तो पयर्ंत आयषु्याचा
उपभोग घ्या, आनदंी व्हा. मनाला जे करावेसे वाटते ते करा. तुम्हाला जे
काही करण्याची इच्छा आहे ते करा. पण तुम्ही जे जे कराल त्यावरून
देव तुमचा न्याय करील हे लक्षात ठेवा. 10 रागाला तुमच्यावर ताबा
िमळवू देऊ नका. आिण शरीराला पाप करायला प्रवृत्त करू नका.
आयषु्याच्या पहाटे तरुण असताना लोक मूखर्पणाच्या गोष्टी करीत
असतात.

वृध्दत्वाचवृध्दत्वाचेे प्रश्नप्रश्न

तरुणपणीच वृध्दापकाळाचे वाईट िदवस येण्याआधी, “मी
माझे आयषु्य वाया घालवले” असे तुम्ही म्हणण्याचे िदवस
येण्याआधी आपल्या िनमार्त्याची आठवण ठेवा.

2 सूयर्, चंद्र आिण तार ेतुमच्या नजरलेा िदसणार नाहीत अशी वेळ
येण्याआधी. तरुणपणीच आपल्या िनमार्त्याची आठवण ठेवा. संकटे तर
पाठोपाठ येणाऱ्या वादळाप्रमाणे पुन्हा पुन्हा येत राहतात.

3 त्या वेळी तुमच्या बाहूतील शक्ती िनधून गेलेली असेल. तुमचे पाय
अशक्त होतील आिण ते वाकतील. तुमचे दात पडतील. आिण तुम्हाला
खाता येणार नाही. तुमचे डोळे स्पष्टपणे बघू शकणार नाहीत. 4 तुम्हाला
नीट ऐकूही येणार नाही. तुम्हाला रस्त्यावरचा गोंधळ ऐकू येणार नाही.
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धान्य दळताना येणारा जात्याचा आवाज देखील तुम्हाला शांत वाटेल.
बायकांची गाणी तुम्ही ऐकू शकणार नाही. पण साध्या पक्ष्याच्या गाण्याचा
आवाजसुध्दा् तुम्हाला सकाळी जाग आणील. कारण तुम्ही झोपू शकणार
नाहीत.

5 तुम्हाला उंचावरच्या िठकाणांची भीती वाटेल. तुमच्या वाटेत
येणाऱ्या प्रत्येक लहान वस्तूला अडखळून तुम्ही पडाल अशी तुम्हाला
भीती वाटेल. बदामाच्या झाडांवरील फुलासारखे तुमचे केस पांढरे
होतील. तुम्ही चालताना नाकतोडयासारखे स्वतःला ओढाल. तुमची
जगण्याची इच्छा नाहीशी होईल आिण नतंर तुम्ही तुमच्या कायमच्या
घरी (कबरते) जाल. शोक करणार ेलोक अत्यसंस्कारासाठी रस्त्यावर
जमा होतील आिण तुमचे प्रेत स्मशानात नेतील.

मृत्यमृत्यूू
6 तरुण असेपयर्ंत तुमच्या िनमार्त्याची आठवण ठेवा.
चंदेरी दोर तुटण्याआधीआिण सोनेरी भांडे फुटण्याआधी,
तळाशी फुटलेल्या काचेच्या भांड्यासारखे
तुमचे आयषु्य िनरुपयोगी होण्याआधी,
िविहरीवर ठेवलेले दगडी झाकण फुटून आत पडून िनरुपयोगी होते तसे
तुमचे आयषु्य िनरुपयोगी होण्याआधी.

7 तुमचे शरीर मातीपासून िनमार्ण झाले
आिण जेव्हा तुम्ही मराल तेव्हा तुमचे शरीर परत मातीला िमळेल.
पण तुमचा आत्मा देवाकडून आला

आिण जेव्हा तुम्ही मराल तेव्हा तुमचा आत्मा परत देवाकडे जाईल.
8 सगळ्या गोष्टी इतक्या िनरथर्क आहेत. गुरू म्हणतात की हे सगळे

म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.

सारांशसारांश

9 गूरू अितशय शहाणे होते. त्यांनी त्यांचे शहाणपण लोकांना
िशकवायला वापरले. गुरंूनी शहाणपणाच्या गोष्टींचा अभ्यास केला आिण
त्यांची नीट रचना केली. 10 त्यांनी योग्य शब्द शोधण्याचा खूप प्रयत्न
केला. आिण त्यांनी खऱ्या आिण िवसंबण्याजोग्या िशकवणकुी िलिहल्या.

11 िवद्वान माणसाचे शब्द हे प्राण्यांना योग्य मागार्ने नेणाऱ्या
चाबकासारखे असतात. ती िशकवण न तुटणाऱ्या खुटं्यासारखी असते.
तुम्हाला जगण्याचा योग्य मागर् दाखिवण्यासाठी तुम्ही त्या िशकवणकुीवर
िवश्वास ठेवू शकता. शहाणपणाच्या त्या सवर् गोष्टी त्या एकाच
मेंढपाळाकडून (देवाकडून)येतात. 12 म्हणून मुला. त्या िशकवणकुींचा
अभ्यास कर पण इतर पुस्तकांिवषयी सावध रहा. लोक नेहमी पुस्तके
िलहीत असतात. आिण खूप अभ्यास तुम्हाला कंटाळा आणेल.

13 आता या पुस्तकांत िलिहलेल्या सवर् गोष्टींकडून तुम्ही काय
िशकणार आहात? माणसाला करता येण्यासारखी सवार्ंत महत्वाची गोष्ट
म्हणजे देवाला मान देणे आिण त्याच्या आज्ञा पाळणे. का? कारण देवाला
लोक करतात त्या सवर् गुप्त गोष्टी सुध्दा माहीत असतात. त्याला सवर्
चांगल्या आिण वाईट गोष्टीं िवषयी मािहती असते. लोकांनी केलेल्या
गोष्टींचा तो न्यायिनवाडा करील.
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1

2

गीतरत्नगीतरत्न

शलमोनाचे सवार्ंत संुदर गीत

प्रेयसीप्रेयसी आपल्याआपल्या िप्रयकरासिप्रयकरास:
2 चंुबनांनी मला झाकून टाक कारण
तुझे प्रेम द्राक्षरसापेक्षा चांगले आहे.

3 तुझ्या अत्तराचा खूप चांगला वास येत आहे,
पण तुझे नाव मात्र उत्तम अत्तरापेक्षाही गोड आहे.
त्यामुळेच तरुणी तुझ्यावर प्रेम करतात.

4 मला तुझ्याबरोबर ने.
आपण पळून जाऊ.
राजाने मला त्याच्या खोलीत नेले.

यरुशलयरुशलेेममधीलममधील िस्त्रयािस्त्रया पुरुषालापुरुषाला

आम्ही आनदंोत्सव करु आिण तुझ्यासाठी आनिंदत होऊ.
तुझे प्रेम द्राक्षारसापेक्षा चांगले आहे हे लक्षात ठेव.
तरुणी तुझ्यावर योग्य कारणासाठी प्रेम करतात.

तीती िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी बोलतबोलतेे

5 यरुशलेमच्या मुलींनो,
मी काळी आिण संुदर आहे.
मी तेमान आिण शलमोनाच्या तबंंूसारखी काळी आहे.

6 मी िकती काळी आहे,
सूयार्ने मला िकती काळे केले आहे याकडे बघू नका.
माझे भाऊ माझ्यावर रागावले होते.
त्यांनी माझ्यावर त्यांच्या द्राक्षांच्या मळ्याची काळजी घ्यायची सक्ती

केली.
त्यामुळे मला स्वतःची काळजी घेता आली नाही.

तीती त्याच्याशीत्याच्याशी बोलतबोलतेे

7 मी माझ्या आत्म्यासकट तुझ्यावर प्रेम करते.
मला सांग: तू तुझ्या मेंढ्यांना कुठे खायला िदलेस?
तू त्यांना दपुारी कुठे िवश्रांती घेऊ िदलीस?
मी तुझ्याबरोबर यायला हवे.
नाही तर मी तुझ्या िमत्रांच्या मेंढ्यांची काळजी घेणारी, अशी भाडोत्री

स्त्रीसारखी ठरने

तोतो ितच्याशीितच्याशी बोलतोबोलतो

8 तू खूप संुदर स्त्री आहेस.
काय करायचे ते तुला नक्कीच माहीत आहे.
मेंढ्यांच्या मागे मागे जा.
तुझ्या लहान बकऱ्यांना मेंढपाळाच्या तबंंूजवळ खाऊ घाल.

9 फारोचा रथ ओढणाऱ्या घोड्यांना घोडी जशी उद्दीिपत करते
त्यापेक्षाही जास्त तू मला उद्दीिपत करतेस.
त्या घोड्यांच्या चेहेऱ्यांच्या बाजंूवर आिण गळ्यात संुदर अलकंार

आहेत.
10 हे तुझ्यासाठी केलेले अलकंार:
डोक्याभोवतीचा सोन्याचा पट्टा आिण चांदीच्या हार.
तुझे संुदर गाल सोन्याने अलकृंत केले आहेत.
तुझा गळा चांदीच्या अलकंारांनी संुदर िदसत आहे.

तीती म्हणतम्हणतेे

12 माझ्या अत्तराचा वास िबछान्यावर
लवंडलेल्या राजापयर्ंत जातो.

13 माझ्या वक्षस्थळांमध्ये रात्रभर िवसावलेला माझा िप्रयकर माझ्या
गळ्यात
असलेल्या संुगधी द्रव्याच्या िपशवीसारखा आहे

14 माझा िप्रयकर एन-गेदीमधील द्राक्षाच्या मळ्याजवळील
मेंदीच्या फुलांच्या गुच्छा सारखा आहे.

तोतो म्हणतोम्हणतो

15 िप्रये, तू िकती संुदर आहेस!
तू फारच संुदर आहेस.
तुझे डोळे कबुतरासारखे आहेत.

तीती म्हणतम्हणतेे

16 िप्रयकरा, तू सुध्दा् सुस्वरुप आहेस
आिण मोहक आहेस.
आपला िबछाना िकती आल्हाददायक आिण सुखावह आहे.

17 आपल्या घराच्या तुळ्या गधंसरुच्या लाकडाच्या आहेत.
छताचे वासे देवदारुच्या लाकडाचे आहेत.

मी शारोनाचे कंुकुमपुष्प (गुलाबपुष्प) आहे.
दरीतले कमलपुष्प आहे.

तोतो म्हणतोम्हणतो

2 िप्रये इतर िस्त्रयांमध्ये
तू काट्यांतल्या कमलीपुष्पासाखी आहेस.

तीती म्हणतम्हणतेे

3 िप्रयकरा इतर पुरुषांमध्ये
तू रानटी झाडांमध्ये असलेल्या सफरचंदाच्या झाडासारखा आहेस.

तीती िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी बोलतबोलतेे.

मला माझ्या िप्रयकराच्या सावलीत बसायला आवडते.
त्याचे फळ मला गोड लागते.

4 माझ्या सख्याने मला द्राक्षारसाच्या घरात आणले.
माझ्यावर प्रेम करायची त्याची इच्छा होती.

5 मनुका देऊन माझ्यात शक्ती आणा.
सफरचंद खाऊ घालून मला ताजेतवाने करा.
कारण मी प्रेमज्वराने अशक्त झाले आहे.

6 माझ्या सख्याचा डावा बाहू माझ्या मस्तकाखाली आहे
आिण त्याच्या उजव्या बाहूने त्याने मला धरले आहे.

7 यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो मला वचन द्या.
तुम्हाला वनातील हिरणींची
आिण रानमृगांची शपथ घालून िवनवते की माझी तयारी होईयपर्ंत प्रेम

जागृत करु नका.
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तीती पुन्हापुन्हा बोलतबोलतेे

8 मी माझ्या सख्याचा आवाज ऐकते.
तो येत आहे डोंगरावरुन उड्या मारत,
टेकड्यांवरुन बागडत येत आहे.

9 माझा िप्रयकर मृगासारखा,
हिरणाच्या पाडसासारखा आहे.
आमच्या िंभतीच्या पिलकडे उभ्या असलेल्या,
िखडकीतून डोकावणाऱ्या,
झरोक्यातून पहाणाऱ्या माझ्या िप्रयकराला बघा.

10 माझा िप्रयकर माझ्याशी बोलतो,
“िप्रये, हे संुदरी ऊठ
आपण दरू जाऊ या!

11 बघ आता िहवाळा संपला आहे.
पाऊस आला आिण गेला.

12 शेतात फुले उमलली आहेत,
आता गाण्याचे िदवस आले आहेत.
ऐक कबूतर ेपरतली आहेत.

13 अिंजराच्या झाडावर अिंजर लागले आहेत व वाढत आहेत.
बहरलेल्या द्राक्षवेलींचा गधं येत आहे.
िप्रये, संुदरी, ऊठ
आपण आता दरू जाऊ या.”

14 माझ्या कबुतरा, उंच कड्यावरच्या गुहेत लपलेल्या,
पवर्तात लपलेल्या माझ्या कबुतरा,
मला तुला बघू दे.
तुझा आवाज ऐकू दे.
तुझा आवाज अितशय गोड आहे
आिण तू खूप संुदर आहेस.

तीती िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी बोलतबोलतेे

15 आमच्यासाठी कोल्ह्यांना पकडा.
लहान कोल्ह्यांनी द्राक्षाच्या
मळ्यांचा नाश केला आहे.
आता आमचे द्राक्षाचे मळे फुलले आहेत.

16 माझा िप्रयकर माझा आहे
आिण मी त्याची.
माझा सखा कमलपुष्पांवर जगतो.

17 जेव्हा िदवस शेवटची घटका मोजतो
आिण सावल्या लांब पळून जातात
िप्रयकरा पवर्ताच्या कड्यावरच्या
हिरणासारखा िंकवा लहान हिरणासारखा परत फीर.

तीती म्हणतम्हणतेे

रात्रीच्या वेळी मी माझ्या िबछान्यात
माझे प्रेम असलेल्या पुरुषाला मी शोधते.
मी त्याला शोधले

पण तो मला सापडला नाही.
2 मी आता उठेन.
मी शहराभोवती िफरने.
मी रस्त्यांवर आिण चौकांत
माझे प्रेम असलेल्या पुरुषाला शोधीन.
मी त्याला शोधले
पण मला तो सापडला नाही.

3 शहरात पहारा देणाऱ्या पहारकेऱ्यांना मी सापडले.
मी त्यांना िवचारले, “माझे प्रेम असलेल्या पुरुषाला तुम्ही पािहलेत

का?”
4 मी पहारकेऱ्यांना सोडून िनघाले होते.
इतक्यात मला माझे प्रेम असलेला पुरुष सापडला.
मी त्याला धरले. मी त्याला जाऊ िदले नाही.

मी त्याला माझ्या आईच्या घरी नेले.
ितच्या खोलीत िजने मला जन्म िदला, तेथे नेले.

तीती िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी बोलतबोलतेे

5 यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, रानहिरणी
आिण मृगी यांच्या साक्षीने मला वचन द्या.
मी जो पयर्ंत तयार होत नाही
तो पयर्ंत प्रेम जागवू नका, प्रेम जागृत करु नका.

तोतो आिणआिण त्याचीत्याची वधूवधू

6 खूप लोकांच्या समूहाबरोबर
वाळवंटातूनयेणारी ही स्त्री कोण आहे?
गधंरस व ऊद आिण इतर सूवािसक द्रव्ये गाळल्यानतंर होणाऱ्या
धुरासारखे
त्यांच्या मागे धुळीचे लोट उडत आहेत.

7 ही बघ, शलमोनाची प्रवासाला जाण्याची खचुीर्!
साठ सिैनक, इस्राएलचे शिक्तमान
सिैनक ितचे रक्षण करीत आहेत.

8 ते सगळे प्रिशिक्षत लढवय्ये आहेत.
त्यांच्या बाजूला त्यांच्या तलवारी आहेत.
रात्री येणाऱ्या कुठल्याही संकटाचा मुकाबला करायला ते तयार

आहेत.
9 राजा शलमोनाने स्वतःसाठी प्रवासी खचुीर् तयार केली.
लाकूड लबानोनहून आणले.

10 चांदीचे खांब केले.
पाठ सोन्याची केली.
बठैक जांभळ्या रगंाच्या कापडाने मढवली.
त्यावर यरुशलेमच्या िस्त्रयांनी प्रेमाने कलाकुसर केली.

11 िसयोनेच्या िस्त्रयांनो, बाहेर या,
आिण राजा शलमोनाला पाहा.
ज्या िदवशी त्याचे लग्न झाले,
ज्या िदवशी तो खूप आनदंी होता,
त्या िदवशी त्याच्या आईने त्याच्या मस्तकावर ठेवलेला मुकुट पाहा.

तोतो ितच्याशीितच्याशी बोलतोबोलतो

िप्रये, तू िकती संुदर आहेस!
सखे, तू खूप संुदर आहेस.
तुझ्या बुरख्याआड तुझे डोळे कपोतासारखे िदसतात.

तुझे केस लांब
आिण िगलाद पवर्ताच्या उतारावरुन धावत
जाणाऱ्या मेंढ्यांच्या कळपाप्रमाणे हेलकावणार ेआहेत.

2 तुझे दात नुकतीच आंघोळ करुन
आलेल्या बकऱ्या सारखे आहेत.
त्या सवर् जुळ्यांना जन्म देतात
आिण त्यांच्या पकैी कुणीही आपले बाळ गमावलेले नाही.

3 तुझे ओठ लाल रगंाच्या रशेमाच्या धाग्याप्रमाणे आहेत.
तुझे मुख संुदर आहे.
घंुगटाखाली तुझ्या कपाळाच्या दोन बाजू
डािंळबाच्या दोन फोडींप्रमाणे आहेत.

4 तुझी मान दािवदाच्या मनोऱ्याप्रमाणे बारीक
आिण लांब आहे.
त्या मनोऱ्यांच्या िंभती बलशाली
सिैनकांच्या एक हजार ढालींनी
शोिंभवंत केल्या होत्या.

5 तुझी वक्षस्थळे कमलपुष्पांत चरत
असलेल्या जुळ्या हिरणश्रावकासारखी आहेत,
मृगीच्या जुळ्या पाडसासारखी आहेत.

6 िदवस शेवटच्या घटका मोजत आहेत
आिण सावल्या दरू पळत आहेत.
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तेवढ्या वेळात मी
त्या गधंरसाच्या उदाच्या पवर्तावर जाईन.

7 िप्रये, तू सगळीच फार संुदर आहेस.
तुझ्यात कुठेही काहीही दोष नाही.

8 लबोनान मधून माझ्या वधू,
तू माझ्याबरोबर ये.
लबानोनमधून माझ्याबरोबर ये.
अमानाच्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये,
सनीर व हमोर्न यांच्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये.
िंसहाच्या गुहेतून, िचत्यांच्या पवर्तावरुन माझ्याबरोबर ये.

9 माझ्या िप्रये, माझ्या वधू, तू मला उद्दीिपत बनवतेस.
फक्त तुझ्या एका डोळ्याने, तुझ्या गळ्यातल्या हारातील एका रत्नाने
तू माझे हृदय चोरले आहेस.

10 माझ्या िप्रये, माझ्या वधू तुझे,
प्रेम फार संुदर आहे.
तुझे प्रेम द्राक्षारसापेक्षा चांगले आहे.
तुझ्या अत्तराचा वास इतर सुगधंी द्रव्यापेक्षा चांगला आहे.

11 माझ्या वधू, तुझ्या ओठातून मध गळतो.
तुझ्या िजभेखाली मध आिण दधू आहे.
तुझ्या कपड्यांना अत्तरासारखा गोड सुवास आहे.
12 माझ्या िप्रये, माझ्या वधू,
तू कुलुपबदं केलेल्या बागेसारखी शुध्द आहेस.
तू बिंदस्त तळ्यासारखी,
कारजं्यासारखी आहेस.

13 तुझे अवयव डािंळबाने
आिण इतर फळांनी सवर्
प्रकारच्या सुगधंी पदाथार्ंनी,
मेंदी, 14 जटामासी, केशर, वेखडं व दालिचनी इत्यादींनी भरलेल्या

बागेसारखे आहेत.
तुझे अवयव उदाची झाडे,
गधंरस व अगरु व इतर सुगधंी झाडांनी भरलेल्या बागेसारखे आहेत.

15 तू बागेतल्या कारजं्यासाखी,
ताज्या पाण्याच्या िविहरीसारखी,
लबानोनच्या पवर्तावरुन वाहात जाणाऱ्या पाण्यासारखी आहेस.

तीती म्हणतम्हणतेे

16 उत्तरकेडच्या वाऱ्या, ऊठ!
दिक्षणवाऱ्या ये,
माझ्या बागेवरुन वाहा.
ितचा गोड सुगधं सवर्त्र पसरव.
माझ्या सख्याला त्याच्या बागेत प्रवेश करु दे
आिण ितथली गोड फळे चाखू दे.

तोतो म्हणतोम्हणतो

माझ्या िप्रये, माझ्या वधू, मी माझ्या बागेत गेलो.
मी माझा गधंरस व माझी सुगधंी द्रव्ये घेतली.
मी माझा मध व मधाचे पोळे खाल्ले.

मी माझा द्राक्षारस व दधू प्यालो.

स्त्रीस्त्री प्रेिमकांशीप्रेिमकांशी बोलतबोलतेे

िप्रय िमत्रांनो, खा, प्या.
प्रेमाने धंुद व्हा.

तीती म्हणतम्हणतेे

2 मी झोपलेली आहे.
पण माझे हृदय जागे आहे.
माझा िप्रयकर दार वाजवतो ते मी ऐकते.
“िप्रये माझ्यासाठी दार उघड माझ्या प्रेमा,

माझ्या कबुतरा, माझ्या सवोर्त्कृष्टा!
माझे डोके दवाने ओले झाले आहे.
माझे केस रात्रीच्या धुक्याने ओले झाले आहेत.”

3 “मी माझा पोषाख काढून टाकला आहे.
मला तो पुन्हा घालायचा नाही.
मी माझे पाय धुतले आहेत.
मला ते पुन्हा घाण करायचे नाहीत.”

4 पण माझ्या िप्रयकराने फटीतून हात घातला
आिण माझे हृदय त्याच्यासाठी हेलावले.

5 माझ्या िप्रयकराला दार उघडायला मी उठले.
माझ्या हातातून गधंरस गळत होता.
इतर सुवािसक द्रव्ये माझ्या बोटांतून
कुलुपाच्या कडीवर गळत होती.

6 मी माझ्या िप्रयकरासाठी दार उघडले.
पण माझा िप्रयकर तोंड िफरवून िनघून गेला होता.
तो गेला तेव्हा
मी जवळ जवळ गतप्राण झाले.
मी त्याला शोधले
पण तो मला सापडू शकला नाही.
मी त्याला हाक मारली
पण त्याने मला ओ िदली नाही.

7 शहरावर पहारा करणाऱ्या पहारकेऱ्यांना मी िदसले.
त्यांनी मला मारले,
इजा केली.
िंभतीवरच्या पहारकेऱ्यांनी
माझा अगंरखा घेतला.

8 यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो! मी तुम्हाला सांगते,
जर तुम्हाला माझा िप्रयकर िदसला, तर त्याला सांगा की मी

प्रेमिवव्हळ झाले आहे.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयािस्त्रया ितलाितला उत्तरउत्तर ददेेताततात

9 संुदर िस्त्रये!
तुझा िप्रयकर इतर िप्रयकरांहून वेगळा कसा?
तो इतर िप्रयकरांपेक्षा चांगला आहे का?
म्हणूनच तू आम्हाला वचन द्यायला सांगत आहेस का?

तीती यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयांनािस्त्रयांना उत्तरउत्तर ददेेततेे
10 माझा िप्रयकर उन्हाने काळवंडला आहे व तेजस्वी िदसतो.
तो दहा हजार माणसात उठून िदसेल.

11 त्याचे मस्तक शुध्द् सोन्याप्रमाणे आहे.
त्याचे केस कुरळे आहेत आिण डोंबकावळ्यासारखे काळे आहेत.

12 त्याचे डोळे झऱ्याजवळच्या कबुतरासारखे आहेत,
दधुाच्या थारोळ्यातील कबुतरासारखे आहेत कोदणंातल्या

िहऱ्यासारखे आहेत.
13 त्याचे गाल मसाल्याच्या पदाथार्ंच्या बागेप्रमाणे आहेत,
अत्तरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फुलांसारखे आहेत.
त्याचे ओठ संुगध गळणाऱ्या
कमलपुष्पाप्रमाणे आहेत.

14 त्याचे बाहू रत्नांनी जडवलेल्या
सोन्याच्या कांबीप्रमाणे आहेत.
त्याचे शरीर नीलमणी जडवलेल्या
मऊ हिस्तदतंासारखे आहे.

15 त्याचे पाय सोन्याचा पाया
असलेल्या संगमरवरी खांबासारखे आहेत.
तो लबानोनमधल्या गधंसरुच्या
झाडासारखा उंच उभा राहतो.

16 होय, यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, माझा िप्रयकर खूप हवाहवासा
वाटणारा आहे.
त्याचे तोंड सवार्ंत गोड आहे.
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8

तोच माझा िप्रयकर,
तोच माझा सखा आहे.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयािस्त्रया ितच्याशीितच्याशी बोलतातबोलतात

संुदर िस्त्रये!
तुझा िप्रयकर कुठे गेला आहे?
आम्हाला सांग म्हणजे आम्ही

त्याला शोधण्यात तुला मदत करु शकू.

तीती यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयांनािस्त्रयांना उत्तरउत्तर ददेेततेे
2 माझा िप्रयकर त्याच्या बागेत गेला.
मसाल्याच्या फुलांच्या ताटव्यात गेला.
तो बागेत खाऊ घालायला
आिण कमलपुष्पे गोळा करायला गेला.

3 मी माझ्या िप्रयकराची आहे.
तो माझा आहे.
कमलपुष्पात खाऊ घालणारा तोच माझा िप्रयकर आहे.

तोतो ितच्याशीितच्याशी बोलतोबोलतो

4 िप्रये तू ितरझा नगरीप्रमाणे संुदर आहेस.
यरुशलेमसारखी आल्हाददायक आहेस
आिण तटबदंी असलेल्या शहरासारखी भयकंर आहेस.

5 माझ्याकडे बघू नकोस!
तुझे डोळे मला उद्दीिपत करतात.
लहान बकऱ्या िगलाद पवर्ताच्या उतारावरुन नाचत खाली जातात तसे
तुझे केस लांब आिण मोकळे आहेत.

6 तुझे दात नुकत्याच आंघोळ करुन
आलेल्या बकरीसारखे पांढर ेशुभ्र आहेत.
त्या सगळ्या जुळ्यांना जन्म देतात
आिण त्यांच्यापकैी एकीचेही बछडे दगावलेले नाही.

7 बुरख्याखाली असलेली तुझी कानिशले
डाळींबाच्या फोडींसारखी आहेत.

8 ितथे कदिचत 60 राण्या
आिण 80 दासी असतील
आिण तरुण िस्त्रया अगिणत असतील.

9 पण माझ्यासाठी मात्र फक्त एकच स्त्री आहे.
माझे कबुतर, माझी सवोर्त्कृष्ट स्त्री.
ित ितच्या आईची लाडकी आहे.
आईचे सगळ्यात आवडते अपत्य आहे.
तरुण िस्त्रया ितला पाहतात आिण ितची स्तुती करतात.
राण्या आिण दासीसुध्दा ितची स्तुती करतात.

िस्त्रयािस्त्रया ितचीितची स्तुतीस्तुती करतातकरतात

10 ती तरुण स्त्री कोण आहे?
ती पहाटेप्रमाणे चमकते आहे,
ती चंद्रासारखी संुदर आहे.
सूयार्सारखी तेजस्वी आहे
आिण आकाशातल्या
सनै्याप्रमाणे भयकंर आहे.

तीती म्हणतम्हणतेे

11 मी आक्रोडाच्या राईतून दरीतली फळे बघायला गेले.
द्राक्षाच्या वेली फुलल्या आहेत का,
डाळींबाना कळ्या आल्या आहेत का,
ते बघायला गेले.

12 मला काही कळायच्या आतच
माझ्या आत्म्याने मला राजाच्या लोक रथात ठेवले.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयािस्त्रया ितलाितला बोलावतातबोलावतात

13 शुलािमथ, परत ये, परत ये.
म्हणजे आम्ही तुला बघू शकू,
ती महनाइम नाच करीत असताना टक लावून का
तू शुलिमथकडे पहात आहेस?

तोतो ितच्याितच्या सौंदयार्चीसौंदयार्ची स्तुतीस्तुती करतोकरतो

राजकन्ये, त्या चपलांमधे तुझे पाय संुदर िदसतात.
कलाकाराने केलेल्या दािगन्यासारखा तुझ्या मांड्यांचा बांक

आहे.
2 तुझी बेंबी गोल कपासारखी आहे,
ती द्राक्षारसािशवाय कधीही िरकामी नसो.
तुझे पोट सभोवती कमलपुष्ये
ठेवलेल्या गव्हाच्या राशीसारखे आहे.

3 तुझी वक्षस्थळे तरुण हिरणीच्या
जुळ्या पाडसांसारखी आहेत.

4 तुझी मान हिस्तदतंी मनोऱ्यासारखी आहे.
तुझे डोळे बाथ रिब्बमच्या प्रवेशद्वाराजवळ
असलेल्या हेशबोनच्या तळ्यांसारखे आहेत.
तुझे नाक दमास्कसकडे बघणाऱ्या
लबानोनच्या मनोऱ्यासारखे आहे.

5 तुझे मस्तक कामेर्लसारखे आहे
आिण तुझ्या मस्तकावरचे तुझे केस रशेमासारखे आहेत.
तुझे लांब मोकळे केस
राजालासुध्दा बांधून ठेवतात.

6 तू िकती संुदर आहेस! िकती आल्हाददायक आहेस!
संुदर, आनदं देणारी तरुण स्त्री!

7 तू उंच आहेस, नारळाच्या
झाडासारखी उंच आहेस.
आिण तुझे वक्ष त्या झाडावर
लागलेल्या फळांच्या घोसासारखे आहेत.

8 मला त्या झाडावर चढून
त्याच्या फांद्यांना धरायला आवडेल.
तुझी वक्षस्थळे द्राक्षाच्या घोसासारखी
आिण तुझ्या श्वासाचा सुगधं सफरचंदासारखा असू दे.

9 तुझे तोंड सवार्त उंची
द्राक्षारसाप्रमाणे सरळ माझ्या प्रेमाकडे वाहणाऱ्या,
झोपलेल्याच्या ओठांत जाणाऱ्या द्राक्षारसाप्रमाणे असू दे.

तीती त्याच्याशीत्याच्याशी बोलतबोलतेे

10 मी माझ्या िप्रयकराची आहे
आिण मी त्याला हवी आहे.

11 िप्रयकरा,
ये आपण शेतावर जाऊ.
आपण खेड्यात रात्र घालवू.

12 आपण सकाळी लवकर उठून द्राक्षाच्या मळ्यात जाऊ.
द्राक्षाच्या वेली फुलल्या आहेत की नाहीत ते पाहू.
आिण जर डाळींब बहरत असतील तर िप्रयकरा,
तेथे मी तुला
माझे प्रेम अपर्ण करीन.

13 पुत्रदात्रीचा वास घे
आिण आपल्या दाराजवळ असलेल्या इतर संुदर फुलांचाही वास घे.
होय, िप्रयकरा, मी तुझ्यासाठी अनेक चांगल्या आनदंदायी नव्या आिण
जुन्या,
गोष्टी राखून ठेवल्या आहेत.

माझ्या आईचे दधु िपणाऱ्या माझ्या लहानग्या भावासारखा तू
असावास असे मला वाटते.
तू जर मला बाहेर िदसलास
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तर मी तुझे चंुबन घेईन
आिण त्यात काही गरै आहे असे कुणीही म्हणणार नाही.

2 मी तुला माझ्या आईच्या घरात घेऊन जाईन.
िजने मला िशकवले ितच्या खोलीत मी तुला नेईन.
मी तुला माझ्या डाळींबांपासून
बनवलेले मसाल्यांनी यकु्त असे मद्य देईन.

तीती िस्त्रयांशीिस्त्रयांशी बोलतबोलतेे

3 त्याचा डावा बाहू माझ्या डोक्याखाली आहे
आिण त्याचा उजवा बाहू मला धरत आहे.

4 यरुशलेमच्या िस्त्रयांनो, मला वचन द्या.
माझी तयारी होईपयर्ंत
प्रेमाला जागवू नका, चेतवू नका.

यरुशलयरुशलेेमच्यामच्या िस्त्रयािस्त्रया म्हणतातम्हणतात

5 वाळवंटातून, िप्रयकराच्या
अगंावर रलेत येणारी ही स्त्री कोण आहे?

तीती त्याच्याशीत्याच्याशी बोलतबोलतेे

मी तुला सफरचंदाच्या झाडाखाली उठवले,
िजथे तुझ्या आईने तुला प्रसवले,
िजथे तुझा जन्म झाला तेथे.

6 तू तुझ्या हृदयावर जी मोहोर धारण करतोस,
िंकवा तुझ्या बोटात तुझा िशक्का असलेली अगंठी घालतोस

त्याप्रमाणे
तू मला तुझ्या अगदी जवळ ठेव.
प्रेम मृत्यूसारखेच शिक्तशाली आहे.
वासना थडग्यासारखी शिक्तमान आहे.
त्याच्या िठणग्या ज्वाला बनतात
आिण त्याची खूप मोठी आग होते.

7 प्रेमाला पूर नष्ट करु शकत नाही,
नद्या प्रेमाला बुडवू शकत नाहीत.
जर एखाद्याने आपल्या जवळचे सवर्काही प्रेमासाठी उधळून िदले
तर त्याला बोल लावला जाईल.
त्याचा ितरस्कार होईल.

ितचितचेे भाऊभाऊ बोलतातबोलतात

8 आम्हाला एक लहान बहीण आहे
आिण ितच्या वक्षस्थळांची अजून पूणर् वाढ झालेली नाही.
जर एखादा माणूस मला ितच्याशी लग्न करायचे आहे
असे सांगत आला तर आम्ही काय करायचे?

9 ती जर िंभत असती
तर आम्ही ितच्याभोवती चांदीची मिहरप उभारली असती.
ती जर दार असती
तर ितच्या भोवती आम्ही देवदारुची फळी ठेवली असती.

तीती ितच्याितच्या भावांनाभावांना उत्तरउत्तर ददेेततेे
10 मी िंभत आहे
आिण माझी वक्षस्थळे माझे मनोर ेआहेत.
आिण तो माझ्या बाबतीत पूणर् समाधानी आहे.

तोतो म्हणतोम्हणतो

11 शलमोनचा बाल हामोनला
एक द्राक्षाचा मळा होता.
त्याने माणसांना मळ्याचे प्रमुख नेमले
आिण प्रत्येकाने 1,000 शेकेल चांदीच्या मूल्याइतकी द्राके्ष आणली.

12 शलमोना, तू तुझे 1,000 शेकेल ठेवून प्रत्येकाला
त्याने आणलेल्या द्राक्षाच्या मोबदल्यात 200 शेकेल दे.
पण मी माझा स्वतःचा द्राक्षाचा मळा मात्र ठेवणार आहे.

तोतो ितच्याशीितच्याशी बोलतोबोलतो

13 तू इथे या बागेत बस.
िमत्र-मिैत्रणी तुझा आवाज ऐकत आहेत.
मलाही तो ऐकू दे!

तीती त्याच्याशीत्याच्याशी बोलतबोलतेे.
14 माझ्या िप्रयकरा, तू लवकर चल.
मसाल्याच्या पवर्तावरील हिरणासारखा वा तरुण हिरणासारखा हो.

गीतरत्न 8:2 430 गीतरत्न 8:14



1

यशयायशया

आमोजचा मुलगा यशया ह्याला पुढीलप्रमाणे देवाचा दृष्टान्त
झाला आिण यहूदा व यरूशलेम येथे पुढे घडणाऱ्या गोष्टी देवाने
यशयाला दाखिवल्या उज्जीया, योथाम, आहाज आिण

िहज्कीया या यहूदी राजांच्या काळात घडून येणाऱ्या गोष्टी यशयाने
पािहल्या.

ददेेवाचीवाची स्वतःच्याचस्वतःच्याच लोकांिवरूध्दलोकांिवरूध्द तक्रारतक्रार

2 हे स्वगार् आिण हे पृथ्वी, परमेश्वर काय म्हणतो ते ऐका. परमेश्वर
म्हणतो,
“मी माझ्या मुलांचे पालनपोषण केले त्यांना लहानाचे मोठे केले.
पण तीच मुले माझ्यावर उलटली.

3 गाय आपल्या मालकाला ओळखते.
गाढवालासुध्दा, आपला मालक आपल्याला कोठे खायला देणार ते,

कळते.
पण इस्राएल लोक मला जाणत नाहीत.
माझ्या लोकांना काही समजत नाही.”
4 इस्राएल हे राष्ट्र  पापांनी भरले आहे. अन्याय, दषु्कृत्ये ह्यांचा बोजा

त्यांच्यावर पडला आहे. पापी कुटंुबातील दवुर्तर्नी मुलांप्रमाणे इस्राएल
लोक वागत आहेत. त्यांनी परमेश्वराचा त्याग केला आहे. इस्राएलच्या
पिवत्र देवाचा त्यांनी अपमान केला आहे. त्यांनी त्याचा त्याग केला व
त्याला एखाद्या परक्या माणसाप्रमाणे वागवले.

5 देव म्हणतो, “मला तुम्हाला सतत िशक्षा कां करावी लागावी? मी
तुम्हाला िशक्षा केली तरी तुम्ही सुधारत नाही. तुम्ही माझ्यािवरूध्द बडं
करीतच राहता. सध्या प्रत्येकाचे डोके व हृदय कमकुवत झाले आहे. 6

तुमच्या पायापासून डोक्यापयर्ंत शरीराच्या प्रत्येक अवयवावर जखमा,
घाव व वाहते व्रण आहेत. त्या वाहत्या व्रणांची तुम्ही काळजी घेतली
नाही. तुमच्या जखमा तेल सोडून नरम केल्या नाहीत आिण त्यावर
पट्टीही बांधली नाही.

7 तुमच्या देशाचा नाश झाला आहे. तुमची शहर ेजाळली गेली आहेत.
तुमच्या शत्रूंनी तुमचा देश काबीज केला आहे. सनै्यांनी एखादा देश
उद्ध्वस्त करावा तशी तुमची भूमी झाली आहे.

8 सीयोनची मुलगी (यरूशलेम) द्राक्षांच्या बागेतील िरकाम्या
खोपटाप्रमाणे झाली आहे. ितची अवस्था काकडीच्या शेतातील जुन्या
घराप्रमाणे झाली आहे. शत्रूने पराभूत केलेल्या नगराप्रमाणे ती िदसते. 9

सवर् शिक्तमान परमेश्वराने काही लोकांना िजवंत ठेवले नसते तर सदोम
अथवा गमोरा ह्या शहरांप्रमाणे आपला संपूणर् नाश झाला असता.

10 सदोमच्या नेत्यांनो, परमेश्वराचा संदेश ऐका गमोराच्या लोकांनो,
देवाच्या िशकवणकुीकडे लक्ष द्या. 11 देव म्हणतो, “तुम्ही माझ्यापुढे
सतत यज्ञबिल का करता? मला तुमच्या मेंढ्यांच्या, वासरांच्या
चरबीच्या, आिण बलै, कोकर ेआिण बकऱ्यांच्या यज्ञबिंलचा आता वीट
आला आहे. 12 तुम्ही माझ्या दशर्नाला येता तेव्हा माझ्या अगंणातील
प्रत्येक गोष्ट तुडिवता. असे करायला तुम्हाला कोणी सांिगतले?

13 “माझ्यासाठी िनरथर्क यज्ञबिल देणे थांबवा. माझ्यापुढे जळणाऱ्या
धुपाचा मला वीट आला आहे. चंद्रदशर्न शब्बाथ व सुटी यांच्या िनिमत्ताने
होणाऱ्या मेजवान्या मला आवडत नाहीत. धािर्मक सभेत तुम्ही करीत
असलेली दषु्कृत्ये मला अिजबात पसंत नाहीत. 14 तुमच्या मािसक
सभा व मेळावे यांची मला मनापासून घृणा वाटते. ह्या सभांचे मला ओझे
झाले आहे. मी ह्याला कंटाळलो आहे.

15 “प्राथर्ना करण्यासाठी उचललेल्या तुमच्या हाताकडे मी लक्ष
देणार नाही. तुम्ही िकतीही प्राथर्ना केली तरी ऐकणार नाही. का? कारण
तुमचे हात रक्ताने माखले आहेत.

16 “शुिचभर् ूत व्हा. स्वच्छ व्हा. तुमची दषु्कृत्ये थांबवा. मला वाईट
गोष्टी बघायच्या नाहीत. चुकीचे वागू नका. 17 चांगल्या गोष्टी करायला
िशका. दसुऱ्यांशी न्यायाने वागा. जे दसुऱ्यांना के्लष देतात त्यांना शासन
करा. अनाथ मुलांना मदत करा. िवधवांना साहाय्य करा.”

18 परमेश्वर म्हणातो, “या, आपण या गोष्टींची चचार् करू या. तुमची
पातके िकतीही काळीकुट्ट (शब्दश: शेंदरासारखी लाल) असली तरी ती
धुता येतील आिण तुम्ही िहमाप्रमाणे पांढरशेुभ्र व्हाल. जरी तुमची पापे
लाल असली तरी तुम्ही शुभ्र लोकरीसारखे व्हाल.

19 “तुम्ही माझे म्हणणे ऐकाल तर ह्या देशातील चांगल्या वस्तू
तुम्हाला प्राप्त होतील. 20 माझे म्हणणे न ऐकणे हे माझ्यािवरूध्द
जाण्यासारखे होईल आिण शत्रू तुमचा नाश करले.”
स्वतः परमेश्वराने या गोष्टी सांिगतल्या.

यरूशलयरूशलेेमचीमची ददेेवावरवावर श्रध्दाश्रध्दा नाहीनाही

21 देव म्हणतो, “यरूशलेमेकडे पाहा. ही नगरी माझ्यावर श्रध्दा्
ठेवणारी आिण माझ्या मताप्रमाणे वागणारी होती. आताच ितला असे
वारांगनेप्रमाणे वागायला काय झाले? आता ती माझ्या म्हणण्याप्रमाणे
वागत नाही. यरूशलेमला प्रामािणक बनवली पािहजे. यरूशलेममध्ये
राहणाऱ्या लोकांनी देवाच्या इच्छेप्रमाणे रािहले पािहजे. पण सध्या तेथे
खनुी लोक राहतात.

22 “चांगुलपणा हा चांदीसारखा असतो. पण तुझ्या चांदीला काहीही
मोल रािहलेले नाही. तुझ्या द्राक्षरसात (चांगुलपणात) पाणी िमसळल्याने
तो पातळ झाला आहे. 23 तुझे सत्ताधीश बडंखोर व चोरांचे साथीदार
झाले आहेत. तुझे सगळे सत्ताधीश लाच मागतात. चुकीच्या गोष्टी
करण्यासाठी ते पसेै घेतात. लोकांना फसिवण्यासाठी ते पगार घेतात. ते
अनाथ मुलांना मदत करीत नाहीत आिण िवधवांच्या गरजांकडे लक्ष देत
नाहीत.”

24 यामुळे प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा सामथ्यर्वान ईश्वर
म्हणतो, “माझ्या शत्रूंनो, मी तुम्हाला िशक्षा करीन. तुम्ही मला जास्त
त्रास देऊ शकणार नाही. 25 चांदी स्वच्छ करण्यासाठी लोक एक
रसायन वापरतात. मी तसेच करीन आिण तुझी दषु्कृते धुवून काढीन. मी
तुझ्यातील सवर् िनरथर्क गोष्टी काढून टाकीन. 26 सुरूवातीला होते
त्याप्रमाणे मी न्यायाधीश नेमीन. पूवीर्प्रमाणेच मतं्री नेमीन मग तुला
सवर्जण ‘चांगली व िनष्ठावंत नगरी म्हणतील.’”

27 देव कल्याण करणारा आहे आिण तो योग्य त्याच गोष्टी करतो.
म्हणूनच सीयोनचा व जे त्याला शरण येतील अशा लोकांचा, देव उध्दार
करले. 28 पण सवर् गुन्हेगारांचा आिण पापी लोकांचा नाश होईल. (हे
लोक परमेश्वराचे ऐकणार ेनाहीत.)

29 भिवष्यात, ज्या ओकच्या झाडांची लोक पूजा करतात व ज्या
खास बागांमध्ये जाऊन मूतीर्ंची पूजा करतात, त्या झाडांची व बागांची
लोकांना लाज वाटेल. 30 असे होण्याचे कारण तुम्ही त्या पाने गळून
जाणाऱ्या ओकच्या झाडांप्रमाणे िंकवा पाणी नसल्याने सुकत चाललेल्या
बागांप्रमाणे व्हाल. 31 बलाढ्य माणसे लहानशा वाळलेल्या लाकडाच्या
ढलपीप्रमाणे होतील. त्यांची कमेर् आग लावणाऱ्या िठणगीसारखी
असतील. ती बलाढ्य माणसे व त्यांची कमेर् ह्यांना एकदमच आग लागेल
आिण ती आग कोणीही िवझवू शकणार नाहीत.
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आमोजचा मुलगा यशया याला यहुदा व यरूशलेम यांच्या बद्दल
दृष्टान्त झाला.

2 शेवटच्या िदवसांत, परमेश्वराचे मिंदर
असलेला डोंगर सवर् डोंगरांपेक्षा उंच होईल.
तो टेकड्यांपेक्षा उंच उचलला जाईल.
सवर् देशांतील लोक तेथे जातील.

3 पुष्कळ लोक तेथे जातील. ते म्हणतील,
“आपण परमेश्वराच्या डोंगरावर जाऊ या.
आपण याकोबाच्या देवाच्या मिंदरात जाऊ या.
मग देव, त्याचा जगण्याचा मागर् आपल्याला दाखवील.
आिण आपण त्या मागार्ने जाऊ.”
देवाच्या िशकवणकुीची सुरूवात, परमेश्वराच्या संदेशाचा आरभं
यरूशलेममधील सीयोनच्या डोंगरात होईल.
व तो सवर् जगात पोहोचेल.

4 नतंर सवर् देशांतील लोकांचा न्याय देवच करील.
देव माणसा-माणसांतील वाद िमटवील.
लोक लढण्यासाठी शस्त्र वापरणार नाहीत.
लोक भाल्यांचे कोयते करतील.
लोक एकमेकांिवरूध्द लढणार नाहीत.
इतःपर यधु्दाचे िशक्षण िदले जाणार नाही.
5 याकोबाच्या वंशजांनो, या आपण परमेश्वराच्या प्रकाशातून चालू या.
6 तुम्हाला हे सांगायचे कारण तुम्ही तुमच्या लोकांपासून दरू गेलात.

तुमचे लोक पूवेर्कडील चुकीच्या कल्पनांनी भारावून गेले आहेत.
पिलष्ट्यांप्रमाणे ते भिवष्य सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी
परकीयांच्या कल्पनांचा स्वीकार केला आहे. 7 दसुरीकडून आणलेल्या
सोन्याचांदीने तुमचा देश भरलेला आहे. तुमच्याकडे खूप खिजने आहेत.
असंख्य घोडे व रथ आहेत. 8 तुमचा देश लोक पूजत असलेल्या मूतीर्नी
भरून गेला आहे. लोकच त्या मूतीर् घडिवतात आिण त्यांची पूजा
करतात. 9 िदवसेंिदवस लोक वाईट होत चालले आहेत. ते नीच
पातळीवर पोहोचले आहेत. देवा, तू नक्कीच त्यांना क्षमा करणार नाहीस.
हो ना?

10 येथून चालते व्हा. कडेकपारीमागे धुळीत लपून बसा. तुम्ही
परमेश्वराची भीती बाळगली पािहजे आिण त्याच्या महान सामथ्यार्पासून
लपून रािहले पािहजे.

11 गिर्वष्ठांचा गवर् गळून पडेल आिण ते शरिंमदे होऊन माना खाली
घालतील. अशा वेळी फक्त परमेश्वरच ताठ मानेने उभा असेल.

12 परमेश्वराने एक िदवस िनिश्चत केला आहे. त्या िदवशी परमेश्वर
गिर्वष्ठ व फुशारक्या मारणाऱ्या लोकांना िशक्षा करील. मग त्या लोकांचे
महत्व कमी होईल. 13 जरी हे लोक लबानोनामधील उंच गधंसरूप्रमाणे
वा बाशानमधील मोठ्या एला वृक्षांप्रमाणे असले तरी देव त्यांना िशक्षा
करील. 14 हे गिर्वष्ठ लोक उतंुग पवर्त उंच टेकड्या व 15 उंच मनोरे
आिण उंच भक्कम िंभतीप्रमाणे असले तरी देव त्यांना िशक्षा करील. 16 हे
गिर्वष्ठ लोक ताशीर्शहून येणाऱ्या प्रचंड मालवाहू जहाजांप्रमाणे (ह्या
जहाजांत महत्वाचा माल भरलेला असतो.) असले तरीसुध्दा देव त्यांना
िशक्षा करील.

17 त्या वेळी गिर्वष्ठांचा गवर् गळून पडेल. ते माना खाली घालतील व
फक्त परमेश्वरच ताठ मानेने उभा राहील. 18 सवर् मूतीर् (खोटे देव)
नाहीशा होतील. 19 लोक कडेकपारीच्या मागे व जिमनीच्या भेगांत
लपून बसतील. लोकांना परमेश्वर व त्याचे सामथ्यर् ह्यांचे भय वाटेल.
जेव्हा परमेश्वर भूकंप घडवून आणील तेव्हा हे असे घडेल.

20 त्या वेळी लोक आपल्याजवळील सोन्याचांदीच्या मूतीर् फेकून
देतील. (लोकांनी ह्या मूतीर् पूजेसाठी घडिवल्या होत्या.) वटवागुळे व
िचचंुद्र्या राहतात अशा िबळांत लोक त्या मूतीर् टाकून देतील. 21 मग
परमेश्वराला व त्याच्या सामथ्यार्ला िभऊन सवर् कडेकपारीत लपतील. हे
सवर् परमेश्वराने घडवून आणलेल्या भूकंपाच्या वेळी घडून येईल.

22 जर तुम्हाला स्वतःचे रक्षण करायचे असेल तर तुम्ही दसुऱ्या
लोकांवर िवश्वास ठेवू नका. शेवटी ती माणसेच आहेत म्हणजेच मत्यर्
आहेत. म्हणूनच त्यांना देवाप्रमाणे सामथ्यर्वान समजू नका.

माझे म्हणणे समजून घ्या. यहुदा व यरूशलेम ज्यावर
अवलबंून आहेत अशा सवर् गोष्टी तो प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर
काढून घेईल. देव त्यांची भाकरी व पाणी बदं करील. 2 तो

(देव) वीरांचा व मोठ्या योध्द्या्ंना दरू करील. न्यायासनावर बसणार,े
भोंद ूसंदेष्टे, मांित्रक व तथाकिथत वडीलधारी मडंळी इत्यादींना
दसुरीकडे नेऊन ठेवील. 3 देव सिैनक शासक व शासनकतेर् यांना दरू
करील. िनपुण सल्लागार व जादटूोणा करून भिवष्यकथन करण्याचा
प्रयत्न करणार ेचाणाक्ष लोक यांनाही दरू ठेवील.

4 देव म्हणतो, “तरूण मुले नेतेपदी बसतील अशी पिरिस्थती मी
िनमार्ण करीन. 5 प्रत्येकजण दसुऱ्यािवरूध्द उभा राहील, लहान थोरांचा
मान राखणार नाहीत व सामान्य प्रितिष्ठतांचा आदर करणार नाहीत.”

6 त्या वेळी एखादा उठेल व आपल्या घरातील एखाद्या भावाला
पकडेल व त्याला म्हणेल “तुझ्याजवळ अगंरखा आहे, तर मग ह्या
िवध्वंस झालेल्या अवशेषांवर तूच नेता होशील.”

7 पण तो भाऊ उभा राहील व म्हणेल, “माझ्याच घरात पुरसेे अन्न,
वस्त्र नाही. मी तुम्हाला काय मदत करू शकत नाही? तुम्ही मला तुमचा
नेता करू नका.”

8 हे घडेल कारण यरूशलेम अडखळले आहे व त्याने चूक केली
आहे. यहुदाने देवाला अनुसरायचे थांबवले आिण त्याचे पतन झाले.
यरूशलेम व यहुदा यांची वाणी आिण कृती परमेश्वराच्या िवरूध्द् आहे.
परमेश्वराच्या तेजस्वी डोळ्यांना हे सवर् स्पष्टपणे िदसत आहे.

9 चुकीची कृत्ये केल्याची अपराधी भावना लोकांच्या चेहऱ्यावर
िदसत आहे. आपल्या पापांबद्दल त्यांना गवर् वाटत आहे. ते सदोम
शहरातील रिहवाशांसारखे झाले आहेत. आपली पापे कोण पाहत आहे
ह्याची त्यांना पवार् नाही. हे त्यांच्या दृष्टीने फारच वाईट आहे. त्यांनी
स्वतःला आपत्तीत लोटले आहे.

10 सज्जनांना सांगा की त्यांचा उत्कषर् होईल. सत्कृत्यांचे फळ त्यांना
िमळेल. 11 पण दजुर्नांची काही धडगत नाही. त्यांना खूप त्रास होईल.
त्यांच्या दषु्कृत्यांची त्यांना सजा िमळेल. 12 लहान बालके मोठ्यांचा
पराभव करतील. अबलांचे राज्य येईल.
माझ्या लोकांनो, तुमच्या मागर्दशर्कांनी तुम्हाला योग्य मागार्पासून

परावृत्त केले व चुकीच्या मागार्ने नेले.

ददेेवाचावाचा स्वतःच्यास्वतःच्या लोकांबद्दललोकांबद्दल िनणिनणर्र्यय

13 परमेश्वर स्वतःच लोकांचा न्यायिनवाडा करील. 14 वडीलधारी
मडंळी व नेते यांनी केलेल्या कृत्यांिवरूध्द् परमेश्वर न्याय देईल.
परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही लोकांनी द्राक्षांची बाग(यहुदा) जाळली आहे.

तुम्ही गिरबांच्या वस्तू बळकावल्या व स्वतःच्या घरात भरल्या. 15

माझ्या लोकांना दखुवायचा अिधकार तुम्हाला कोणी िदला? गिरबांना
धुळीत िमळवायचा तुम्हाला काय हक्क आहे?” माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान
परमेश्वर असे म्हणाला.

16 परमेश्वर म्हणतो, “सीयोनमधल्या िस्त्रया फार गिर्वष्ठ झाल्या
आहेत. आपण इतर लोकांपेक्षा उच्च आहोत हे दाखवीत त्या ताठ मानेने
वावरत असतात. त्या डोळे मारीत, आपल्या पैंजणांचा आवाज करीत
ठुमकत चालतात.”

17 माझा प्रभु सीयोनच्या िस्त्रयांच्या डोक्यांत व्रण करील. त्यांचे सवर्
केस गळून पडतील. 18 त्या वेळी परमेश्वर ह्या िस्त्रयांना ज्यांचा
अिभमान वाटतो अशा सवर् गोष्टी म्हणजे पजैण, चंद्रसूयार्प्रमाणे असलेले
हार, कणर्भूषणे, तोडे, बुरखे, गळपट्टे, पायातल्या साखळ्या, कमरपट्टे,
अत्तरांच्या बाटल्या, ताईत, िवशेष प्रकारच्या अगंठ्या, नथी, उंची रशेमी
वस्त्रे, शेले व शाली, बटवे, आरसे, सुती वस्त्रे फेटे, लांब शाली काढून
घेईल.

24 आता या िस्त्रयांजवळ मधुर सुवासाची अत्तर ेआहेत पण देव
त्यांना िशक्षा करील त्या वेळी त्या अत्तरांना बुरशी येऊन कुजट घाण
येईल. आता या िस्त्रया कमरपट्टे वापरतात पण त्या ऐवजी दोऱ्या
वापरण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. आता त्या िविवध केशरचना करतात
पण नतंर त्यांच्या डोक्यावर केसच नसतील. त्यांचे केशवपन होईल.
त्यांच्या मेजवान्यांसाठी असलेल्या िवशेष वस्त्रप्रावरणांऐवजी त्यांना जे
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कपडे घालावे लागतील त्यातून त्यांची वाईट िस्थती िदसून येईल.
त्यांच्या चेहेऱ्यावरील सौंदयर्खणुांच्या जागी भाजल्याचे डाग पडतील.

25 त्याच वेळी लढाईत तुमची माणसे तलवारीने मारली जातील. वीर
लढाईत कामी येतील. 26 वेशीजवळ असलेल्या सभा-संमेलनाच्या
जागी शोककळा पसरले. चोर व लुटारंूनी सवर्स्व लुटलेल्या स्त्रीप्रमाणे
यरूशलेम नगरी एकटीच बसून शोक करले.

त्यावेळी सात िस्त्रया एका माणसाला पकडून म्हणतील,
“आम्ही आमचे अन्न व वस्त्र स्वतः िमळवू. फक्त तू आमच्याशी
लग्न कर. तुझे नाव आम्हाला लावू दे. कृपया आमच्या अब्रूचे

रक्षण कर.”
2 ह्याच वेळी परमेश्वराचे रोपटे (यहुदा) खूप संुदर व महान होईल. त्या

वेळी इस्राएलमध्ये राहणाऱ्यांना भूमीतून िपकणाऱ्या सवर् गोष्टींचा
अिभमान वाटेल. 3 त्यावेळी सीयोन व यरूशलेम येथे जे लोक राहत
असतील त्यांना पिवत्र मानले जाईल. देवाची कृपा झाल्याने त्यांची नावे
खास यादीत समािवष्ट केली गेली आहेत. त्या सवर् लोकांच्या बाबतीत हे
घडेल. त्या सवर् यादीतील लोकांना िजवंत राहण्याची संमत्ती िदली
जाईल.

4 सीयोनमधील िस्त्रयांचे रक्त परमेश्वर धुवून टाकील. यरूशलेमलाही
परमेश्वर िनमर्ळ करील. देव न्यायीपणाचा आत्मा वापरून योग्य न्याय
करील आिण प्रत्येक गोष्ट जळणाऱ्या आत्म्याद्वार ेशुध्द् करील. 5

ह्यावेळी आपण आपल्या लोकांच्या पाठीशी उभे आहोत हे देव िसध्द्
करील. िदवसा तो धुराचा ढग तयार करील व रात्री अग्नीचा झगझगीत
प्रकाश िनमार्ण करील. प्रत्येक इमारतीवरच्या आकाशात आिण
सीयोनच्या डोंगरावरील मेळाव्याच्या जागेवर देवाच्या कृपेच्या ह्या
िनशाण्या िदसतील. संरक्षणासाठी प्रत्येक माणसावर आच्छादन असेल.
6 हे आच्छादन म्हणजे सुरिक्षत िठकाण असेल. ते माणसाचा
उन्हापासून बचाव करील तसेच सवर् प्रकारच्या पुरांपासून आिण
पावसापासून रक्षण करण्यासाठी लपून बसण्याची ती सुरिक्षत जागा
असेल.

इस्राएलइस्राएल ददेेवाचवाचेे ननंदंनवनदनवन

मी माझ्या िमत्रासाठी (देवासाठी) गाणे गाईन. हे गाणे, माझ्या
िमत्राच्या द्राक्षमळ्याच्या (इस्राएलच्या) प्रेमासंबधंी असेल.
माझ्या िमत्राचा द्राक्षमळा अितशय

सुपीक जिमनीत होता.
2 माझ्या िमत्राने खणून जमीन साफसूफ केली.
ितच्यामध्ये अितशय उत्तम प्रतीच्या द्राक्षाची लागवड केली.
त्याने मळ्याच्या मध्यभागी
एक मनोरा बांधला.
द्राक्षाचे उत्तम पीक येईल अशी त्याला आशा होती
पण त्यातून िनकृष्ट प्रतीचीच फळे आली.

3 म्हणून देव म्हणाला, “यरूशलेममध्ये राहणाऱ्या लोकांनो व यहूदात
राहणाऱ्या लोकांनो,
माझा आिण माझ्या द्राक्षमळ्याचा जरा िवचार करा.

4 माझ्या द्राक्षमळ्यासाठी मी आणखी काय करू शकलो असतो?
मला जे करणे शक्य होते ते सवर् मी केले
मी चांगल्या िपकाची आशा केली
पण पीक वाईट आले.
असे का झाले?

5 “आता मी माझ्या द्राक्षमळ्याचे काय करणार आहे
ते तुम्हाला सांगतो.
मळ्याच्या संरक्षणासाठी लावलेले काटेरी कंुपण काढून
मी जाळून टाकीन.
त्याच्या आवाराची दगडी िंभत फोडून
दगड पायाने तुडवीन.

6 मी माझा द्राक्षमळा उजाड करीन.
कोणीही वेलीची काळजी घेणार नाही.
कोणीही त्या मळ्यात काम करणार नाही.
त्यात तण व काटेकुटे माजतील.

तेथे पाऊस न पाडण्याची मी ढगांना आज्ञा करीन.”
7 सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या मालकीचा द्राक्षमळा म्हणजे इस्राएल हा

देश होय. ज्या द्राक्षवेली परमेश्वराला िप्रय आहेत त्या म्हणजे यहुदी लोक
होत.
परमेश्वराने न्यायाची आशा केली
पण तेथे फक्त हत्याच घडली.
परमेश्वराने प्रामािणकपणाची आशा धरली
पण तेथे फक्त वाईट िरतीने वागिवलेल्या लोकांचे आक्रोश होते.
8 अिजबात जागा िशल्लक राहणार नाही अशारीतीने घराला घर व

शेताला शेत जोडणाऱ्यांनो तुमचा िधक्कार असो. परन्तु परमेश्वर तुम्हाला
िशक्षा करील. असे हे तुम्हाला देशात एकाकी राहण्यास भाग पाडेपयर्ंत
चालू राहील. 9 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने मला हे सांिगतले व मी ऐकले,
“आता तेथे खूप घर ेआहेत पण मी नक्की सांगतो की ती सवर् उध्वस्त
होतील. मोठी व संुदर घर ेतेथे आहेत पण ती सवर् िरकामी पडतील. 10

तेव्हा दहा एकराच्या द्राक्षाच्या मळ्यातून अगदी थोडा द्राक्षरस िमळेल
आिण खूप पोती िबयाणे वापरले तरी अगदी थोडे पीक येईल.”

11 लवकर उठून नशा आणणाऱ्या पेयाच्या शोधास लागणाऱ्यांनो
तुमचा िधक्कार असो. तुम्ही मद्यपानाने धंुद होऊन रात्री उिशरापयर्ंत
जागत राहता. 12 मद्य, सारगंी, डफ, बासरी आिण इतर वाद्ये यांच्या
संगतीत तुम्ही मेजवान्या करता आिण परमेश्वराची करणी तुम्हाला िदसत
नाही. परमेश्वराने आपल्या हाताने अनेक गोष्टी घडवल्या आहेत पण त्या
तुमच्या लक्षात येत नाहीत. हे तुमच्या दृष्टीने अिजबात चांगले नाही.

13 परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या लोकांना पकडून नेले जाईल. का?
कारण ते समजदार नाहीत. त्यांच्यातील उच्चपदस्थांची उपासमार
होईल. त्यांतील बहुसंख्य तहानेने तळमळतील. 14 पण ती सवर् मोठी
माणसे मरतील व (िशओल) अधोलोकात अिधक भर पडेल. मृत्यु
आपला अजस्त्र जबडा पसरले आिण ते सवर् लोक खाली अधोलोकात
जातील.”

15 लोक हीनदीन होतील. गिर्वष्ठ माणसांच्या माना खाली जातील.
16 सवर्शिक्तमान परमेश्वर प्रामािणकपणाने योग्य न्याय करील आिण
लोकांना त्याची महानता कळेल. पिवत्र देव योग्य त्याच गोष्टी करले
आिण लोक त्याचा आदर करतील. 17 देव इस्राएल लोकांना त्यांचा देश
सोडून जाण्यास भाग पाडेल. सवर् भूमी ओसाड होईल. शेळ्या-मेंढ्यांना
मोकळे कुरण िमळेल. एकेकाळी श्रीमतंांची मालकी असलेल्या जिमनीवर
कोकर ेचरतील.

18 त्या लोकांकडे पाहा लोक दोरांनी गाड्या खेचून नेतात तसे ते
आपले गुन्हे व पापे वाहून नेत आहेत. 19 ते लोक म्हणतात, “देवाने
त्याच्या इच्छेप्रमाणे जे करायचे ते लवकरात लवकर करावे, म्हणजे
आम्हाला काय घडणार आहे ते तरी कळेल. परमेश्वराची इच्छा लवकर
पूणर् व्हावी म्हणजे आम्हांला त्याची योजना कळेल.”

20 ते लोक चांगल्या गोष्टी वाईट आहेत व वाईट गोष्टी चांगल्या आहेत
असे म्हणतात. ते प्रकाशाला अधंार व अधंाराला प्रकाश समजतात.
त्यांना आंबट गोड लागते व गोड आंबट लागते. 21 ते स्वतःला फार
चलाख समजतात. त्यांना वाटते आपण फार बुिध्दमान आहोत. 22 मद्य
िपण्यात त्यांची प्रिसध्दी आहे आिण मद्याचे िमश्रण करण्यात ते तरबेज
आहेत. 23 जर त्यांना पसेै चारले तर गुन्हेगारालाही ते माफ करतील
पण ते सज्जनांना प्रामिणकपणे न्याय िमळू देणार नाहीत. 24 अशा
लोकांचे वाईट होईल. ज्याप्रमाणे आगीमध्ये पाने आिण गवत जळून
भस्मसात होते त्याप्रमाणे त्यांच्या वंशजांचा पूणर्पणे नाश होईल. अकुंर
मरून धुळीला िमळावा अथवा आगीत फूल जळून त्याची राख वाऱ्यावर
कोठल्या कोठे उडून जावी तसाच त्यांच्या वंशजांचा समूळ नाश होईल.
त्या लोकांनी, सवर्शिक्तमान परमेश्वराची आज्ञा मानण्यास, नकार

िदला. इस्राएलच्या पिवत्र देवाच्या संदेशाचा त्यांनी ितरस्कार केला. 25

म्हणून परमेश्वर त्यांच्यावर रागावला आहे. तो आपला हात त्यांच्यावर
उगारले आिण त्यांना िशक्षा करील. मग डोंगरसुध्दा भीतीने कापतील.
मृतदेह कचऱ्याप्रमाणे रस्त्यावर पडतील. पण तरीही देवाचा राग शांत
होणार नाही. त्याचा हात लोकांना िशक्षा करण्याकरीता उगारलेलाच
राहील.

यशया 3:25 433 यशया 5:25
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26 पाहा! दरूच्या राष्ट्र ांना देव खूण करीत आहे, झेंडा उभारून तो त्या
राष्ट्र ांना आवाहन करीत आहे. दरूवरून शत्रू येत आहे.
लवकरच तो या देशात प्रवेश करील. तो फार वेगाने येत आहे. 27 शत्रू

कधीच थकत नाहीत वा खाली पडत नाहीत. ते कधीच पेंगुळत नाहीत
अथवा गाढ झोपून राहत नाहीत. ते नेहमीच शस्त्रसज्ज असतात. त्यांच्या
पादत्राणांचे बदं कधीच तुटत नाहीत. 28 त्यांचे बाण तीक्ष्ण आहेत.
त्यांची धनुष्ये सज्ज आहेत. त्यांच्या घोड्यांचे खूर दगडासारखे कठीण
आहेत. त्यांच्या रथांच्या मागे धुळीचे लोट उठतात.

29 ते गजर्ना करतात आिण त्या गजर्ना एखाद्या तरूण िंसहाच्या
गजर्नेइतक्या मोठ्या असतात. जे लोक त्यांच्याशी लढतात त्यांना ते
गुरगुरत पकडतात. लोक झगडतात आिण पळून जाण्याचा प्रयत्न
करतात. पण त्यांना वाचिवणारा तेथे कोणीही नसतो. 30 मग ते “िंसह”
समुद्रगजर्ना करतात. बिंदवासातील लोकांची नजर खाली वळते. त्यांच्या
डोळ्यांपुढे अधंकार पसरतो. अधंकारािशवाय तेथे काहीच असत नाही.
सवर् प्रकाश या अधंकारातच लुप्त होतो.

ददेेवव यशयालायशयाला ससंदंदेेष्टाष्टा होण्यासहोण्यास बोलावतोबोलावतो

उज्जीया राजाच्या मृत्यूच्या वषीर्च मी माझ्या प्रभूला पािहले. तो
एका उच्च व िवलक्षण संुदर िंसहासनावर बसला होता. त्याच्या
पायघोळ पोशाखाने सवर् मिंदर भरून गेले होते. 2 देवदतू

परमेश्वराभोवती उभे होते. प्रत्येक देवदतूाला सहा पखं होते. त्यातील
दोन पखंांनी ते चेहरा झाकीत. दोनने पाय झाकीत व उरलेल्या दोन
पखंांनी उडत. 3 ते देवदतू एकमेकांशी बोलत होते. ते म्हणत होते,
“पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र सवर्शिक्तमान परमेश्वर परमपिवत्र आहे. त्याची प्रभा
सगळ्या पृथ्वीला व्यापून रािहली आहे.” देवदतूांचे आवाज फार मोठे
होते. 4 त्यांच्या आवाजाने मिंदराच्या दाराची चौकट हादरली नतंर
मिंदर धुराने भरून गेले.

5 मी फारच घाबरलो. मी म्हणालो, “हाय र ेदेवा! आता माझा नाश
होणार देवाशी संवाद करण्याइतका मी पिवत्र िंकवा शुध्द नाही आिण मी
ज्या माणसांत राहतो, तीही देवाशी प्रत्यक्ष बोलण्याइतकी शुध्द् नाहीत.
तरीसुध्दा् राजािधराज, सवर्शिक्तमान परमेश्वराला मी पािहले आहे.”

6 तेथे वेदीवर अग्नी प्रज्विलत केलेला होता एका सराफ देवदतूाने
िचमट्याने त्यातील िनखारा उचलला. सराफ देवदतू तो िनखारा घेऊन
माझ्याकडे उडत आला. 7 त्या िनखांऱ्याचा स्पशर् त्याने माझ्या तोंडाला
केला नतंर तो देवदतू म्हणाला, “हे बघ! ह्या िनखाऱ्याच्या स्पशार्ने तुझी
सवर् दषु्कृत्ये नािहशी झाली आहेत. तुझी पापे आता पुसली गेली आहेत.”

8 नतंर मला माझ्या परमेश्वराचा आवाज ऐकू आला. परमेश्वर
म्हणाला, “मी कोणाला पाठवू! आमच्यासाठी कोण जाईल?”
मग मी म्हणालो, “हा मी तयार आहे, मला पाठव.”
9 नतंर परमेश्वर म्हणाला, “जा आिण ह्या लोकांना सांग:

‘काळजीपूवर्क ऐका पण समजून घेऊ नका. काळजीपूवर्क पाहा पण िशकू
नका.’ 10 लोकांना गोंधळात टाक, लोक जे ऐकतील आिण पाहतील ते
त्यांना समजणार नाही असे कर. तू असे केले नाहीस तर कदािचत् लोक
जे कानांनी ऐकतील आिण डोळ्यांनी पाहतील, तेच खर ेसमजतील. असे
जर झाले तर ते मला शरण येतील आिण बर ेहोतील.”

11 नतंर मी िवचारले, “प्रभू, मी हे असे िकती िदवस करू?”
परमेश्वर उत्तरला, “लोक पळून जाऊन शहर ेिनजर्न होईपयर्ंत, आता

भरलेली घर ेिनमर्नुष्य होईपयर्ंत, िंकबहुना ही सवर् भूमी उजाड व वरैाण
होईपयर्ंत तू असे कर.”

12 परमेश्वर लोकांना दरू पळवून लावील ह्या देशात खूप मोठी ओसाड
जमीन तयार होईल. 13 पण लोकसंख्येचा दहावा िहस्सा ह्या भूमीवर
राहतील. त्यांचा नाश होणार होता तरीही ते परमेश्वराकडे परत येतील. हे
लोक एलाच्या झाडाप्रमाणे असतील. एलाचे झाड कापले तरी बुडखा
िशल्लक राहतोच. हे रािहलेले लोक त्या बुडख्याप्रमाणे असतील. हे लोक
खास बीज म्हणजेच देवाची लाडकी लेकर ेअसतील.

िसरीयावरिसरीयावर ससंकंटकट

यहुदाचा राजा आहाज हा योथामचा पुत्र व योथाम हा
उज्जीयाचा पुत्र. आहाजच्याकारिकदीर्त रसीन हा िसरीयावर
राज्य करीत होता तर रमाल्याचा पुत्र पेकह हा इस्राएलचा

राजा होता. एकदा रसीन व पेकह हे दोघे यरूशलेमवर चाल करून गेले.
पण त्यांना ते शहर काही िंजकता आले नाही.

2 “िसरीया आिण एफ्राइम (इस्राएल) यांच्या सनै्यांची एकजूट झाली
आहे आिण त्यांनी एकत्र तळ ठोकला आहे,” असे दािवदच्या वंशजाला
कळिवण्यात आले. जेव्हा राजा आहाज ह्याला हा. संदेश कळला तेव्हा
तो व त्याची प्रजा अितशय घाबरून गेले. रानातील वृक्ष वाऱ्याने
ज्याप्रमाणे कापतात तशीच भीतीने त्यांची िस्थती झाली.

3 तेव्हा परमेश्वर यशयाला म्हणाला, “धोब्याच्या शेताकडे जाणाऱ्या
रस्त्यावर जेथे वरच्या डोहाला पाणी िमळते तेथे तू व तुझा मुलगा
शआर-याशूब असे दोघे आहाजला भेटा व त्याच्याशी बोला.

4 “आहाजला सांगा, ‘सावध राहा पण शांत राहा िभऊ नकोस. रसीन
आिण रमाल्याचा पुत्र ह्यांना घाबरू नकोस. ते दोघे जळलेल्या
काड्यांप्रमाणे आहेत. पूवीर् त्यांच्यात आग होती पण आता ते नुसते
धुमसताहेत! रसीन, िसरीया आिण रमाल्याचा पुत्र हे खूप िचडले आहेत.
5 त्यांनी तुझ्यािवरूध्द कट केला आहे. ते म्हणाले, 6 “आपण चाल
करून जाऊ आिण यहुदािवरूध्द लढून यहुदा िंजकू. आपण आपापसात
यहुदाची वाटणी करू आिण ताबेलाच्या पुत्राला यहुदाच्या गादीवर बसवू.
असा त्यांचा बेत आहे.”’”

7 “पण त्यांचा बेत िसध्दीस जाणार नाही. असे काही घडणार नाही.
असे माझा परमेश्वर प्रभू म्हणाला. 8 आता एफ्राइम (इस्राएल) एक राष्ट्र
आहे पण 65 वषार्ंनी ते राष्ट्र  म्हणून राहाणार नाही. तेव्हा, जोपयर्ंत रसीन
हा दमास्कसचा राजा आहे 9 आिण एफ्राईमची (इस्राएलची) राजधानी
शोमरोन येथे रमाल्याचा पुत्र राज्य करीत आहे तोपयर्ंत, रसीन व
रमाल्याचा पुत्र यांनी केलेला बेत िसध्दीस जाणार नाही. तू जर ह्या
संदेशावर िवश्वास ठेवला नाहीस तर तुझी लोकांनीही तुझ्यावर िवश्वास
ठेवू नये.”

इम्मानुएलइम्मानुएल-ददेेवव आमच्याआमच्या बरोबरबरोबर आहआहेे

10 परमेश्वर आहाजशी बोलतच रािहला 11 परमेश्वर म्हणाला, “ह्या
सवर् गोष्टी खऱ्या आहेत हे िसध्द् करण्यासाठी तू काही िनशाणी मागून घे.
तू तुला हवी असलेली िनशाणी माग. ती िनशाणी पाताळातून येवो अगर
आकाशातून.”

12 पण आहाज म्हणाला, “पुरावा म्हणून मी कोठलीही िनशाणी
मागणार नाही. मी परमेश्वराची परीक्षा पाहणार नाही.”

13 तेव्हा यशया म्हणाला, “हे दािवदाच्या वंशजा, लक्षपूवर्क ऐक. तू
लोकांच्या सहनशीलतेचा अतं पाहातोस. हे पुरसेे नाही म्हणून आता तू
देवाच्या सहनशीलतेचा अतं पाहत आहेस का? 14 तेव्हा देव माझा प्रभु
तुला स्वतःहून िचन्ह देईल:
त्या कुमािरकेकडे पाहा ती गभर्वती आहे.
ती मुलाला जन्म देईल.
ती त्याचे नाव इम्मानुएल ठेवील.

15 इम्मानुएल मध व लोणी खाईल.
अशा रीतीने जगत असतानाच ह्यातूनच तो चांगले करावे व वाईट

सोडावे हे िशकेल.
16 पण तो चांगल्या वाईट गोष्टींतील फरक कळण्याइतका मोठा

होण्याआधी एफ्राइम (इस्राएल)
व िसरीया हे वरैाण बनलेले असतील.
तुला आता त्या दोन राजांची भीती वाटते.
17 “पण खर ेम्हणजे तू परमेश्वराला भ्यायला पािहजेस. का? कारण

परमेश्वर तुझ्या वाट्याला काही काळ के्लश देईल. ते के्लश यहूदातून
एफ्राइमच्या िनघून जाण्याच्या वेळेप्रमाणे असतील, त्यानतंर असे के्लश
आताच तुमच्या वाट्याला येतील. तुझ्या विडलांच्या वंशजांना आिण
तुझ्या प्रजेला हे के्लश सोसावे लागतील. देव काय करील बर?े देव
अश्शूरच्या राजाला तुझ्यािवरूध्द् लढण्यास भाग पाडील.

यशया 5:26 434 यशया 7:17
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18 “त्यावेळी परमेश्वर ‘माशा’ व ‘मध माश्यांना’ बोलावील. 19

वाळवटांतील झऱ्याजवळच्या खडकाळ दऱ्यांत, झाडांझुडपांत व
पाणथळ जागांत ते आपला तळ ठोकतील. 20 परमेश्वर अश्शूर देशाचा
उपयोग यहुदाला िशक्षा करण्यासाठी करून घेईल. अश्शूर देशाला
भाडोत्री म्हणून घेऊन त्याचा उपयोग वस्तऱ्याप्रमाणे केला जाईल. देव
जणू काही ह्या वस्तऱ्याचा उपयोग करून यहुदाचे डोके, पाय भादरले
आिण त्याची हजामतही करील.

21 “त्यावेळी प्रत्येक माणूस एक कालवड व दोन मेंढर ेपाळू शकेल.
22 त्या माणसाला पुरले एवढे लोणी त्याला त्यांच्या दधुापासून िमळेल.
देशातील प्रत्येक माणूस त्या वेळी लोणी व मध खाऊन राहील. 23

आता ह्या देशातील भूमीवर एक हजार द्राक्षवेली असलेले द्राक्षमळे
आहेत. प्रत्येक द्राक्षवेलीची िंकमत एक हजार चांदीची नाणी एवढी आहे.
24 पण हे द्राक्षमळे काट्यांनी व तणांनी भरून नष्ट होतील. ह्या भूमीत
जगंल माजेल. व ितचा उपयोग िशकारीसाठीच होईल. 25 एकेकाळी
ज्या टेकड्यांवर लोक शेती करून धान्य िपकवीत होते त्या टेकड्यांवर
काट्याकुट्यांचे रान माजेल. कोणीही माणूस ितकडे िफरकणार नाही.
फक्त मेंढ्या व गुरढेोर ेितकडे जातील.”

अश्शूरअश्शूर लवकरचलवकरच ययेेईलईल

परमेश्वर मला म्हणाला, “एक मोठी गंुडाळी घे आिण टाकाने
त्यावर पुढील शब्द िलही, ‘महेर-शालाल-हाश-बज.’ (याचा
अथर्: ‘लवकरच येथे लूटालूट व चोऱ्या होतील.’)”

2 साक्षीदार म्हणून िवश्वास टाकता येईल अशा काही लोकांना मी
गोळा केले. (ते होते उिरया हा याजक व यबरखे्याचा मुलगा जखऱ्या)
त्यांच्या समोरच मी िलिहले. 3 नतंर मी संदेष्ट्र ीशी समागम केला. ती
गभर्वती होऊन ितला पुत्र झाला. “परमेश्वराने मला त्याचे नाव “महेर-
शालाल-हाश-बज” असे ठेवण्यास सांिगतले. 4 कारण तो मुलगा “आई-
बाबा” असे बोलायला लागण्यापूवीर्च देव दमास्कसची व शोमरोनची सवर्
धनसंपत्ती काढून अश्शूरच्या राजाला देईल.

5 पुन्हा एकदा परमेश्वर माझ्याशी बोलला. 6 माझा प्रभु, म्हणाला, “हे
लोक संथ वाहणार ेिशलोहाचे पाणी नाकारतात. ते रसीन व रमाल्याचा
पुत्र (पेकह) यांच्या सहवासात आनदं मानतात.” 7 पण मी, परमेश्वर,
अश्शूरच्या राजाला त्याच्या सवर् शक्तीनीशी तुमच्यावर आक्रमण
करण्यास भाग पाडीन. यफु्रािटस नदीच्या लोंढ्याप्रमाणे ते येतील. पुराचे
पाणी चढत जाऊन नदीच्या िकनाऱ्यावरून बाहेर ओसंडून वाहते तसेच
ते येतील. 8 नदीचा काठ ओलांडून बाहेर पसरलेल्या पाण्याप्रमाणे
अश्शूरचे सनै्य सवर् यहुदाभर पसरले. ते यहुदाच्या गळ्यापयर्ंत चढेल व
जवळजवळ यहुदाला बुडवून टाकील.
इम्मानुएल, हे पुराचे पाणी सवर् देशाला व्यापेपयर्ंत पसरत राहील.
9 सवर् राष्ट्र ांनो, यधु्दा्ची तयारी करा,
तुम्ही पराभूत व्हाल,
दरुवरच्या सवर् देशांनो, ऐका!
लढाईची तयारी करा,
तुमचा पराभव होईल.

10 लढण्याचे बेत करा,
ते िसध्दी्स जाणार नाहीत.
तुम्ही तुमच्या सनै्याला हुकूम करा,
पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.
का? कारण देव आमच्या पाठीशी आहे.

यशयालायशयाला इशाराइशारा

11 परमेश्वर माझ्याशी त्याच्या महान सामथ्यार्िनशी बोलला मी ह्या
लोकांच्या मागार्ने जाऊ नये. असे परमेश्वराने मला बजावले. परमेश्वर
म्हणाला, 12 “दसुर ेत्यांच्यािवरूध्द् कट करीत आहेत, असे ते म्हणत
आहेत. तू त्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवू नकोस, ज्या गोष्टींना हे लोक
घाबरतात, त्या गोष्टींना घाबरू नकोस. त्या गोष्टींची मुळीच भीती बाळगू
नकोस.”

13 सवर्शिक्तमान परमेश्वर हाच असा आहे की त्याचे भय मानावे.
त्याचाच फक्त आदर करावा. त्यालाच फक्त पिवत्र मानावे. 14 तु जर

परमेश्वराचा मान राखलास, तो पिवत्र आहे असे मानलेस, तर तो तुला
अभय देईल, पण जर तू त्याचा अनादर केलास, तर देव रस्त्यावरील
दगडाप्रमाणे होईल आिण तुम्ही लोक त्यावर ठेचकाळून पडाल.
इस्राएलच्या दोन घराण्यांना तो दगड अडखळवतो. यरूशलेमच्या सवर्
लोकांचा परमेश्वरच सापळा आहे. 15 (पुष्कळ माणसे ह्याच
अडथळ्याला अडखळून पडतील व त्यांची हाडे मोडतील. ते सापळ्यात
अडकतील व पकडले जातील.)

16 यशया म्हणाला, “करार करा व त्यावर िशक्कामोतर्ब करा माझ्या
िशकवणकुीचे भिवष्यकाळासाठी जतन करा. माझ्या िशष्यांसमोर हे
करा.” 17 तो करार असा:
परमेश्वराने आपल्याला मदत करावी म्हणून मी वाट पाहीन.
याकोबाच्या वंशजांची परमेश्वराला लाज वाटते.
तो त्यांच्याकडे पाहण्याचे नाकारतो.
पण मी परमेश्वराची प्रतीक्षा करीन.
तो आम्हाला वाचवील.
18 माझी मुले आिण मी इस्राएल लोकांकिरता िनशाणी आिण पुरावे

आहोत. सीयोनच्या डोंगरावर राहणाऱ्या सवर्शिक्तमान परमेश्वराने
आम्हाला पाठिवले आहे.

19 काही लोक “काय करावे ते ज्योितषी व जादटूोणा करणार ेयांना
िवचारा” असे म्हणतात. (ते ज्योितषी व जादटूोणा करणार ेकुजबुजतात
व आपल्याला गुिपत समजते असे लोकांना वाटावे म्हणून पक्षांप्रमाणे
बोलतात.) पण मी सांगतो की “तुम्ही मदतीसाठी देवाला हाक मारावी. ते
ज्योितषी आिण जादटूोणा करणार ेमृतांची मदत घेतात. सजीवांनी
मृतांची मदत का घ्यावी?” 20 तुम्ही िशकवणकुीप्रमाणे वागा व कराराचे
पालन करा. तुम्ही ह्या आज्ञांचे पालन केले नाही तर तुम्ही चुकीच्या
आज्ञांचे पालन कराल. (चुकीच्या आज्ञा म्हणजे ज्योितषी व जादटूोणा
करणार ेह्यांनी िदलेल्या आज्ञा होत. त्या आज्ञांना काही अथर् नाही. त्या
आज्ञांचे पालन करून तुम्हाला काहीही िमळणार नाही.) 21 तुम्ही
चुकीच्या आज्ञांचे पालन कराल तर देशावर संकटे येतील आिण
उपासमार होईल. लोकांची उपासमार झाल्यावर लोक संतापतील व ते
राजा आिण त्याचे देव ह्यांच्यािवरूध्द् बोलू लागतील. मग मदतीसाठी
देवाकडे पाहतील. 22 जर त्यांनी त्यांच्या आजूबाजूला पािहले तर
त्यांना संकटे आिण िनराशेचा अधंकार िदसेल, बळजबरीने देश सोडून
जावे लागणाऱ्या लोकांचे अतीव द:ुख त्यांना िदसेल आिण जे लोक या
अधंकारात अडकतील त्यांना आपली सुटका करून घेता येणार नाही.

नवानवा िदवसिदवस ययेेतत आहआहेे

पूवीर् लोकांनी जबुलून व नफताली या प्रांताना महत्व िदले
नाही पण पुढील काळात देव त्या भूमीला शे्रष्ठ बनवील
समुद्राजवळील भूमी, यादेर्न नदीच्या पलीकडचा प्रदेश व यहुदी

सोडून दसुर ेजे लोक राहतात तो गालील प्रदेश म्हणजे ही भूमी होय. 2

आता तेथील लोक अधोलोका सारख्या अधंकारात िदवस कंठीत आहेत
पण ते तेजस्वी प्रकाश पाहतील. पाताळासारख्या अधंकारमय प्रदेशात
सध्या ते लोक राहत आहेत पण त्यांना “तेजस्वी प्रकाश” िदसेल.

3 देवा, तूच राष्ट्र ाच्या वाढीचे कारण होशील, तेथल्या लोकांना तू
सुखी करशील ते लोक त्यांचा आनदं तुझ्याजवळ व्यक्त करतील.
सुगीच्या काळातील आनदंासारखा हा आनदं असेल. जेव्हा लोक
लढाईतील िंजकलेल्या गोष्टींचा वाटा घेतात तेव्हा होणाऱ्या आनदंाप्रमाणे
हा आनदं असेल. 4 असे का? कारण तू त्यांचा मोठा भार उतरवशील.
त्यांच्या पाठीवरील जोखड काढून घेशील, तुझ्या लोकांना िशक्षा
करण्यासाठी शत्रू वापरीत असलेली छडी तू काढून घेशील. तू िमद्यानचा
पराभव केलास त्या वेळेप्रमाणेच ही िस्थती असेल.

5 लढाईत वापरलेला प्रत्येक बूट आिण रक्ताळलेला प्रत्येक गणवेश
ह्यांचा नाश होईल. ह्या गोष्टींची होळी केली जाईल. 6 असामान्य
बालकाच्या जन्माच्यावेळी ह्या गोष्टी घडतील. देव आम्हाला पुत्र देईल.
हा पुत्र लोकांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी घेईल. त्याचे नाव असेल
“अदभुत सल्लागार, सामथ्यर्शाली देव, िचरजंीव िपता, शांतीचा राजपुत्र.”
7 त्याच्या राज्यात सामथ्यर् आिण शांती नांदेल. आिण दािवदच्या
वंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती वाढतच जाईल. हा राजा सदासवर्काळ
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सदाचार आिण प्रामािणक न्यायबुध्दीने राज्य करील. सवर्शिक्तमान
परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अितशय प्रेम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या
सवर् गोष्टी घडून येतील.

ददेेवव इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा करीलकरील

8 याकोबाच्या (इस्त्राएलच्या) लोकांिवरूध्द माझ्या परमेश्वराने आज्ञा
िदली आहे. ती खरी ठरले. 9 मग एफ्राइमच्या (इस्राएलच्या) प्रत्येक
माणसाला, एवढेच नव्हे तर शोमरोनच्या नेत्यांना कळून चुकेल की देवाने
आपल्याला िशक्षा केली आहे.
सध्या ती माणसे गिर्वष्ठ व बढाईखोर झाली आहेत, ते म्हणतात. 10

“ह्या िवटा पडल्या तर आम्ही पुन्हा बांधकाम करू आिण तेही भक्कम
दगडांचे, ही लहान झाडे कापली जातील पण आम्ही त्यांच्या जागी उंच
व भक्कम असे नवे वृक्ष लावू.”

11 म्हणून परमेश्वर इस्राएलच्यािवरूध्द लढण्यासाठी लोकांना समथर्
करील. परमेश्वर रसीनच्या शत्रूंना इस्राएलिवरूध्द् उठवील. 12 परमेश्वर
पूवेर्कडून अरामी लोकांना व पिश्चमेकडून पिलष्ट्यांना आक्रमण करायला
लावील. हे शत्रू आपल्या सनै्यबळावर इस्राएलचा पराभव करतील. पण
एवढे झाले तरी परमेश्वराचा इस्राएलवरचा राग शांत होणार नाही. परमेश्वर
लोकांना आणखी िशक्षा करण्याच्या िवचारात असेल.

13 देवाने लोकांना िशक्षा केली तरी ते पाप करायचे थांबवणार नाहीत.
ते देवाला शरण येणार नाहीत. ते सवर्शिक्तमान परमेश्वराला अनुसरणार
नाहीत. 14 म्हणून परमेश्वर इस्राएलचे डोके व शेपूट कापून टाकील.
एका िदवसात परमेश्वर फांदी व देठ कापून टाकील. 15 (इस्राएलचे डोके
म्हणजे तेथील वडीलधारी मडंळी व प्रितिष्ठत नेते आिण शेपूट म्हणजे
असत्य कथन करणार ेतोतये संदेष्टे.)

16 लोकांचे नेतृत्व करणार ेत्यांना चुकीच्या मागार्ने नेतात आिण
त्यांच्या मागून जाणाऱ्या लोकांचा नाश होतो. 17 सवर्च लोक पापी
आहेत. म्हणून परमेश्वर तरूणांवर प्रसन्न नाही आिण परमेश्वर त्यांच्या
िवधवांवर व अनाथांवरही दया करणार नाही.
ते सवर् देव सांगतो त्याच्या िवरूध्द् वागतात. ते खोटे बोलतात.

त्यामुळे देवाचा क्रोध शमणार नाही. व देव त्यांना िशक्षा करीतच राहील.
18 कुकमर् हे िठणगीसारखे असते. प्रथम, ते तण व काटेकुटे जाळते.

नतंर रानातील झाडेझुडपे पेट घेतात आिण शेवटी त्याचा वणवा होऊन
सगळेच त्याचे भक्ष्य होते.

19 सवर्शिक्तमान परमेश्वर रागावला आहे म्हणून सवर् भूमी जाळली
जाईल. सवर् माणसेही त्यात जाळली जातील. कोणीही आपल्या भावाला
वाचिवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. 20 माणसे उजवीकडचे काही तरी
पकडून खायला बघतील, पण त्यांची भूक भागणार नाही. मग ते
डावीकडचे काही तरी खातील पण त्यांची भूक तरीही भागणार नाही. मग
प्रत्येक जण वळेल आिण स्वतःचेच शरीर खाईल. 21 (मनश्शे
एफ्राईमशी आिण एफ्राईम मनश्शेशी लढेल व नतंर दोघेही यहुदाच्या
िवरोधात उभे राहतील.)
परमेश्वर अजूनही इस्राएलवर रागावला आहे. तो तेथील लोकांना िशक्षा

करण्याच्या तयारीत आहेत.
अन्यायकारक कायदे करणाऱ्यांकडे पाहा घातक िनणर्य
िलिहणाऱ्या लेखकांकडे पाहा, लोकांना जगणे कठीण होईल
असे कायदे ते करतात. 2 ते गिरबांशी न्यायाने वागत

नाहीत. गिरबांचे हक्क ते डावलतात. िवधवांना व अनाथांना लुबाडण्यास
ते लोकांना मुभा देतात.

3 कायदे करणाऱ्यांनो, तुम्हाला तुमच्या कृत्यांचा जाब द्यावा लागेल,
तेव्हा तुम्ही काय सांगाल? दरूच्या देशातून तुमचा िवध्वंस येत आहे.
तेव्हा मदतीसाठी कोठे धावाल? तुमची धनसंपत्ती तेव्हा उपयोगी पडणार
नाही. 4 कैद्याप्रमाणे तुम्हाला वाकावे लागेल, मृताप्रमाणे तुम्हाला
जिमनीवर पडावे लागेल. पण एवढ्यानेही भागणार नाही. कारण अजूनही
देवाचा राग शांत झाला नसेल. अजूनही देव िशक्षा करण्याच्या तयारीत
असेल.

5 देव म्हणेल, “मी अश्शूरचा उपयोग छडीप्रमाणे करीन. रागाच्या
भरात मी अश्शूरकडून इस्राएलला िशक्षा करीन. 6 पापे करणाऱ्या
लोकांिवरूध्द लढण्यासाठी मी अश्शूरला पाठवीन. मला त्या लोकांचा

अितशय राग आला आहे म्हणून मी अश्शूरला त्यांच्यावर चाल करून
जाण्याची आज्ञा करीन. अश्शूर त्यांचा पराभव करील व त्यांची सवर्
संपत्ती लुटून नेईल. रस्त्यातील कचऱ्याप्रमाणे इस्राएल अश्शूरच्या
पायाखाली तुडिवला जाईल.

7 “पण मी अश्शूरचा उपयोग करून घेणार आहे हे त्याला कळत
नाही. मी त्याचा साधन म्हणून उपयोग करीन असे त्याच्या लक्षात येत
नाही. अश्शूरला फक्त इतर लोकांचा नाश करायचा आहे, खूप राष्ट्र ांचा
घात करण्याचा त्याचा बेत आहे. 8 कदािचत् आपण िंजकलेल्या आिण
त्याच्या हुकमतीखाली असलेल्या प्रदेशांच्या राजांचा अश्शूर येथे िनदेर्श
करत असेल. अश्शूर स्वतःशीच म्हणतो, ‘माझे सवर् राजपुत्र राजेच
नाहीत का? 9 कालनो शहर ककर् मीश शहरासारखे, हमाथ अपार्दसारखे
व शोमरोन दमास्कससारखे आहे. 10 मी त्या दषु्ट राज्यांचा पराभव
केला आिण आता मी त्यांच्यावर सत्ता गाजिवतो. त्यांच्या पूजेच्या मूतीर्
यरूशलेममधील व शोमरोनमधील मूतीर्पेक्षा चांगल्या आहेत. 11 मी
शोमरोनचा व तेथील मूतीर्चा पराभव केला. तसेच मी यरूशलेमचे
करीन.’”

12 सीयोनचा डोंगर व यरूशलेम यांच्याबाबतीत योजलेल्या गोष्टी
माझा परमेश्वर पार पाडील. नतंर तो अश्शूरला िशक्षा करील. अश्शूरचा
राजा फार गिर्वष्ठ आहे. त्याच्या अहकंारामुळे त्याने अनेक दषु्कृत्ये केली
आहेत. म्हणून परमेश्वर त्याला िशक्षा करील.

13 अश्शूरचा राजा म्हणतो, “मी फार सुज्ञ आहे. माझ्या चातुयार्च्या व
सामथ्यार्च्या बळावर मी फार मोठ्या गोष्टी केल्या आहेत. मी पुष्कळ
राष्ट्र ांना पराभूत केले आहे. मी त्यांची संपत्ती लुटली आिण तेथील
लोकांना गुलाम केले. मी फार सामथ्यर्वान आहे. 14 पक्ष्याच्या
घरट्यातून एखाद्याने सहज अडंी काढून घ्यावीत त्याप्रमाणे माझ्या ह्या
दोन हातांनी ह्या सवार्ंची संपत्ती घेतली आहे. पक्षी नेहमी घरटी व अडंी
सोडून जातो. आिण घरट्याचे रक्षण करण्यास कोणीच नसते. तेथे एकही
पक्षी िचविचवाट करायला अथवा पखं व चोच ह्याने टोचा मारायला
नसतो. त्यामुळे लोक सहज अडंी काढून घेऊ शकतात. अगदी असेच मी
सवर् जगातील माणसांना लुटले. मला थांबिवणारा कोणीही नव्हता.”

15 कुऱ्हाड चालिवणाऱ्यापेक्षा, कुऱ्हाड शे्रष्ठ नसते. करवत,
कापणाऱ्यापेक्षा शे्रष्ठ नसते पण अश्शूरला मात्र वाटते की तो देवापेक्षा शे्रष्ठ
व सामथ्यर्वान आहे. एखाद्या माणसाने एखादी काठी उचलून ितने
एखाद्याला िशक्षा करावी व त्याबद्दल काठीने स्वतःला त्या माणसापेक्षा
शे्रष्ठ व सामथ्यर्वान समजावे, तसेच हे आहे.

16 अश्शूर स्वतःला शे्रष्ठ समजतो पण सवर्शिक्तमान परमेश्वर एक
भयानक रोग अश्शूरमध्ये पसरवील. ज्याप्रमाणे रोगी माणसाचे वजन
घटते, त्याप्रमाणे अश्शूरचे वभैव व सामथ्यर् घटेल. नतंर अश्शूरचे वभैव
नष्ट होईल. तो रोग सवर्भक्षक आगीप्रमाणे असेल. 17 इस्राएलचा प्रकाश
(देव) अग्नीप्रमाणे होईल. पिवत्र देव ज्वालेप्रमाणे होईल. तण व काटेकुटे
प्रथम जाळणाऱ्या अग्नीप्रमाणे तो असेल. 18 नतंर आग पसरते आिण
मोठे वृक्ष, द्राक्षमळे जळून जातात. व सवार्ंत शेवटी प्रत्येक गोष्ट जळून नष्ट
होते-अगदी माणसेसुध्दा, तसेच तेव्हा होईल आिण अश्शूरचा देवाकडून
नाश होईल. अश्शूर कुजणाऱ्या ओडंक्याप्रमाणे होईल. 19 हाताच्या
बोटावर मोजण्याइतके वृक्ष जगंलात उभे असतील. लहान मूलही ते मोजू
शकेल.

20 त्यावेळी याकोबचे जे वंशज इस्राएलमध्ये राहत असतील ते त्यांना
मारणाऱ्या माणसावर अवलबंून राहणे सोडतील आिण इस्राएलच्या पिवत्र
परमेश्वरावर मनापासून श्रध्दा् ठेवायला िशकतील. 21 याकोबाचे हे
रािहलेले वंशज पुन्हा सामथ्यर्शाली देवाला अनुसरतील.

22 समुद्रकाठच्या वाळूच्या कणांप्रमाणे तुझे लोक खूप असले तरी
त्यातील फक्त थोडेच परमेश्वराकडे परत येतील. ते देवाकडे वळतील पण
त्यापूवीर् देशाचा नाश केला जाईल. देवाने घोिषत केले आहे की तो देश
उध्वस्त करणार आहे. नतंर चांगुलपणा देशात येईल. तो दथुडीभरून
वाहाणाऱ्या नदीसारखा असेल. 23 माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
िनिश्चत ह्या संपूणर् प्रदेशाचा नाश घडवून आणील.

24 माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या
सीयोनवासीयांनो, अश्शूरला घाबरू नका. िमसरने पूवीर् तुम्हाला जसे
हरिवले होते तसेच अश्शूर तुम्हाला हरवील. जणू काही अश्शूर तुम्हाला
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काठीने मारील. 25 पण थोड्या काळात माझा राग शांत होईल. अश्शूरने
तुम्हाला िदलेली िशक्षा मला पुरशेी वाटेल.”

26 पूवीर् सवर्शिक्तमान परमेश्वराने िमद्यानला ओरबेाच्या खडकाजवळ
हरिवले होते, त्याप्रमाणेच परमेश्वर अश्शूरवर हल्ला करून त्याला
चाबकाने फोडून काढील. पूवीर् परमेश्वराने िमसरला िशक्षा करताना,
आपल्या हातातील दडंाने समुद्र दभुगंून आपल्या लोकांना समुद्रपार केले
व िमसरच्या लोकांना बुडिवले. अशाच तऱ्हेने परमेश्वर अश्शूरपासून
आपल्या लोकांना वाचवील.

27 अश्शूर तुझ्यावर जी संकटे आणील ती तुला ओझ्याप्रमाणे अथवा
जोखडंाप्रमाणे खांद्यावर वाहावी लागतील पण लवकरच ते ओझे
उतरिवले जाईल. तुझे सामथ्यर् (देव) ते जोखडं मोडून टाकील.

अश्शूरच्याअश्शूरच्या ससैनै्याचान्याचा इस्राएलवरइस्राएलवर हल्लाहल्ला

28 अश्शूरचे सनै्य अयाथ जवळून (“भग्न अवशेष” जवळून) प्रवेश
करील. िमग्रोन (“मळणीची जागा”) तुडवून ते जाईल. िमखमाशात
(“गुदामात”) ते आपले अन्नधान्य ठेवील. 29 ते “उताराच्या”
(माबाराच्या) येथे नदी ओलांडतील, गेबा येथे ते मुक्काम करतील. रामा
घाबरून जाईल. शौलच्या िगबातील माणसे पळून जातील.

30 बाथ गल्लीम, मोठ्याने ओरड, लईशा, ऐक, अनाथोथ, मला उत्तर
दे. 31 मदमेनाचे रिहवासी पळत आहेत. गेबीमचे रिहवासी लपून बसत
आहेत. 32 ह्या िदवशी सनै्य नोब येथे मुक्काम करील आिण
यरूशलेममधील टेकडी सीयोन िहच्यािवरूध्द लढण्याची तयारी करील.

33 लक्ष द्या. आपला प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर, प्रचंड वृक्ष (अश्शूर)
कापून टाकील. आपल्या सामथ्यार्च्या बळावर देव हे करील. शे्रष्ठ व
प्रितिष्ठत लोकांचे महत्व तो कमी करील. 34 परमेश्वर त्याच्या कुऱ्हाडीने
जगंल तोडील आिण लबानोनमधील प्रचंड वृक्ष (प्रितिष्ठत लोक)
कोसळतील.

शांतीचाशांतीचा राजाराजा ययेेतत आहआहेे

इशायाच्या बंुध्याला (वंशाला) अकुंर (मूल) फुटून वाढू
लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल. 2 परमेश्वराचा
आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा,

समजूत, मागर्दशर्न आिण सामथ्यर् देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून
घेण्यास व श्रध्दा ठेवण्यास त्या मुलाला िशकवील. 3 परमेश्वराचे भय
वाटण्यातच त्या मुलाला आनदं वाटेल. तो त्याच्या डोळ्यांना जे िदसते
वा कानांनी जे ऐकू येते, त्याच्यावरून िनणर्य घेणार नाही.
हा मुलगा गोष्टी जशा िदसतात त्या वरून लोकांची पारख करणार

नाही. तो जे ऐकेल त्यावरून लोकांची परीक्षा करणार नाही. 4 तो
गिरबांना प्रामािणकपणे व सरळपणे न्याय देईल. ह्या देशातील
गिरबांसाठी ज्या गोष्टी करण्याचे त्याने ठरिवले असेल त्या तो
न्यायबुध्दीने करील. त्याने जर काही लोकांना फटकावयाचे ठरिवले तर
तो तशी आज्ञा देईल आिण त्या माणसांना फटके बसतील. त्याने दषु्टांना
मारायचे ठरिवले, तर त्याच्या आजे्ञने त्यांना ठार मारले जाईल.
चांगुलपणा व प्रामािणकपणा ह्या मुलाला सामथ्यर् देईल. ते त्याचे संरक्षक
कवच असतील.

6 त्या वेळेला लांडगे मेंढरांबरोबर सुखशांतीने राहतील, वाघ
कोकरांबरोबर शांतपणे झोपेल. वासर,े िंसह, आिण बलै शांततेने एकत्र
राहतील आिण एक लहान मुलगा त्यांना वळवील. 7 गायी आिण
अस्वले एकत्र गुण्यागोिंवदाने राहतील. सगळ्यांची िपल्ले एकत्र राहतील
आिण कोणीच कोणाला इजा करणार नाही. िंसह गाईसारखे चारा
खातील. एवढेच नव्हे तर सापही माणसाला दशं करणार नाहीत. 8

तान्हे मूलसुध्दा नागाच्या वारूळाजवळ खेळू शकेल. ते सापाच्या िबळात
त्याचा हात घालू शकेल.

9 ह्या सगळ्या गोष्टीवरून, तेथे शांती नांदेल, हेच िदसते. कोणीही
माणूस दसुऱ्याला दखुिवणार नाही. माझ्या पिवत्र डोंगरावर राहणार ेलोक
वस्तंूचा नाश करू इिच्छणार नाहीत. का? कारण लोकांना परमेश्वराची
खरी ओळख पटेल. समुद्रात जसे अथांग पाणी असते, तसेच त्यांना
परमेश्वराबद्दल खूपच ज्ञान झालेले असेल.

10 त्या वेळेला इशायाच्या घराण्यात एक िवशेष व्यक्ती असेल ती
व्यक्ती ध्वजाप्रमाणे असेल हा “ध्वज” सवर् राष्ट्र ांना त्याच्याभोवती
जमण्याचे आवाहन करील. सवर् राष्ट्र े, त्यांनी करायच्या कायार्बद्दल ह्या
“ध्वजाकडे” िवचारणा करतील तो जेथे असेल तेथे वभैव नांदेल.

11 त्या वेळेला माझा प्रभू (देव) मागे रािहलेल्या लोकांपयर्ंत पुन्हा
पोहोचेल. असे तो दसुऱ्यांदा करील. आिण त्यांना बाहेर आणील.
अश्शूर, उत्तर िमसर, दिक्षण िमसर, इिथओिपया, एलाम, बॉिबलॉन,
हमाथ आिण पृथ्वीवरील दरूची सवर् राष्ट्र े येथे असलेल्या ह्या त्याच्या
लोकांना तो बाहेर आणील. 12 देव “तो ध्वज” सवर् लोकांची िनशाणी
म्हणून उभारले. इस्राएल व यहुदा येथील लोकांना बळजबरीने देशाच्या
बाहेर घालवून देण्यात आले ते पृथ्वीवरील दरूदरूच्या देशात िवखरुले.
पण देव त्यांना एकत्र आणील.

13 तेव्हा एफ्राइमला (इस्राएलला) यहुदाचा मत्सर वाटणार नाही.
यहुदाला कोणी शत्रूच राहणार नाहीत. यहुदा एफ्राइमला (इस्राएलला)
काही त्रास देणार नाही. 14 पण एफ्राइम (इस्राएल) व यहुदा दोघे मात्र
पिलष्ट्यांवर हल्ला करतील. आकाशात उडणाऱ्या दोन पक्ष्यांनी
जिमनीवरील िकड्याकाटकावर झडप घालावी तसेच हे दोन देश
पिलष्ट्यांवर तुटून पडतील. दोघे िमळून पूवेर्कडच्या लोकांना लुटतील व
अदोम, मवाब, व अम्मोन ह्यांच्यावर राज्य करतील.

15 पूवीर् परमेश्वराला राग आला व त्याने समुद्र दभुगंून आपल्या
माणसांना िमसरमधून बाहेर काढले आता पण तसेच होईल परमेश्वर
यफु्रािटस नदी दभुगंवेल. तो नदीवर हातातील दडं मारील आिण ितचे
सात लहान नद्यांत िवभाजन करील. त्या नद्या खोल नसतील. लोक त्या
चालत सहज पार करू शकतील. 16 ह्यामुळे अश्शूरमध्ये मागे
रािहलेल्या त्याच्या लोकांना अश्शूर सोडून जाता येईल. हे देवाने
िमसरमधून इस्राएली लोकांना बाहेर काढले, त्या वेळे प्रमाणेच असेल.

ददेेवाचवाचेे स्तुितस्तोत्रस्तुितस्तोत्र

त्या वेळेला तू म्हणशील:
“परमेश्वरा, मी तुझे स्तवन करतो
तू माझ्यावर रागावला होतास

पण आता राग सोड
तुझ्या प्रेमाची प्रिचती दे.

2 देव माझा तारक आहे माझी त्याच्यावर श्रध्दा आहे.
मी िनभर्य आहे तो मला तारतो.
परमेश्वर हीच माझी शक्तीआहे.
तो मला तारतो म्हणूनच मी त्याचे स्तुितस्तोत्र गातो.”

3 तारणाच्या झऱ्यातून तुम्ही पाणी घ्या
म्हणजे सुखी व्हाल
आिण म्हणाल,
“परमेश्वराची स्तुती असो.
त्याच्या नावाची उपासना करा.
त्याच्या करणीची मािहती लोकांना सांगा.”

5 परमेश्वराचे स्तुितस्तोत्र गा कारण
त्याने महान कायर् केले आहे.
देवबद्दल ही वातार् सवर् जगात
पसरवा, सवर् लोकांना हे कळू द्या.

6 सीयोनवासीयांनो, तुम्ही गजर करा.
कारण इस्राएलचा एकमेव पिवत्र देव समथर्पणे तुमच्यामध्ये आहे.
तेव्हा आनदंी व्हा.

ददेेवाचावाचा बाबबाबेेलोनलालोनला ससंदंदेेशश

आमोजचा मुलगा यशया ह्याला देवाने बाबेलोनबद्दल
दखु:दायक हा संदेश िदला. 2 देव म्हणाला,
“जेथे काहीही उगवत नाही अशा ओसाड डोंगरावर ध्वज

उभारा.
लोकांना हाका मारा.
हातांनी खणुा करा.
त्यांना प्रितिष्ठतासाठी असलेल्या दारातून प्रवेश करायला सांगा.”

यशया 10:25 437 यशया 13:2
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3 देव पुढे म्हणाला, “मी त्या लोकांना इतरांपासून वेगळे केले आहे.
मी स्वतः त्याच्यावर सत्ता गाजवीन.
मी रागावलो आहे.
मी माझ्या योध्द्यांना त्या लोकांना िशक्षा करण्यासाठी, गोळा केले

आहे.
मला ह्या सुखी लोकांचा अिभमान वाटतो.

4 “डोंगरावर मोठा आवाज होत आहे तो लक्षपूवर्क ऐका.
खूप माणसांच्या गोंगाटासारखा तो आवाज आहे
कारण पुष्कळ राज्यातील माणसे एकत्र येत आहेत.
सवर्शिक्तमान परमेश्वर त्याच्या सनै्याला एकत्र बोलावीत आहे.

5 दरूच्या प्रदेशातून परमेश्वर व हे सनै्य येत आहे.
िक्षितजापलीकडून ते येत आहेत.
ह्या सनै्याचा उपयोग परमेश्वर आपला राग व्यक्त करण्याचे शस्त्र म्हणून
करणार आहे.
हे सनै्य सवर् देशाचा नाश करील.”
6 परमेश्वराने ठरिवलेला खास िदवस जवळ आला आहे. तेव्हा

आक्रोश करा व शोक करा शत्रूकडून तुमची लूट होण्याची वेळ जवळ येत
आहे. सवर् शिक्तमान देव हे घडवून आणील. 7 लोकांचे धयैर् गळेल.
त्यांची भीतीने गाळण उडेल. 8 प्रत्येक माणूस भेदरलेला असेल. बाळंत
होत असलेल्या स्त्रीप्रमाणे िभतीने त्यांच्या पोटात गोळा उठेल. त्यांची
तोंडे अग्नीप्रमाणे लाल होतील. सवार्ंच्याच तोंडावर ही कळा पाहून ते
आश्चयर्चकीत होतील.

ददेेवाचावाचा बाबबाबेेलोनिवरूध्द्लोनिवरूध्द् न्यायन्याय

9 पाहा परमेश्वराचा खास िदवस येत आहे. तो फारच भयानक िदवस
असेल. देव फारच संतप्त होईल. आिण तो देशाचा नाश करील. ह्या
देशातील पापी लोकांना देश सोडण्यास तो भाग पाडील. 10 आकाश
अधंकारमय होईल. सूयर्, चंद्र, तार ेप्रकाश देणार नाहीत.

11 देव म्हणतो, “मी जगात वाईट गोष्टी घडवून आणीन. पाप्यांना
त्यांच्या पापांबद्दल मी िशक्षा करीन. मी गिर्वष्ठांचे गवर्हरण करीन.
दसुऱ्यांशी क्षुद्र वृत्तीने वागणाऱ्या बढाईखोरांचा तोरा उतरवीन. तेव्हा
थोडेच लोक िशल्लक राहतील. 12 दिुर्मळ सोन्याप्रमाणे चांगले लोकही
थोडेच राहतील आिण शुध्द् सोन्याहून त्यांची िंकमत जास्त असेल. 13

माझ्या रागाने मी आकाशाला हलवेन व पृथ्वी ितच्या स्थानावरून
ढळिवली जाईल.”
हे सवर्, सवर्शिक्तमान परमेश्वर रागावेल तेव्हा घडून येईल. 14 त्या वेळी

बाबेलोनमधील प्रजा घायाळ हरणाप्रमाणे पळ काढेल. मेंढपाळ
नसलेल्या मेंढराप्रमाणे ते सरैावरैा धावतील. प्रत्येकजण आपल्या देशात
व आपल्या लोकात पळून जाईल. 15 पण शत्रू त्यांचा पाठलाग करील.
आिण शत्रूच्या हाती सापडणाऱ्याला शत्रू तलवारीने ठार मारील. 16

त्यांची घर ेलुटली जातील. त्यांच्या िस्त्रयांवर बलात्कार होतील, त्यांच्या
डोळ्यादेखत लहान मुलांना मरपेयर्ंत मारले जाईल.

17 देव म्हणतो, “पाहा! बाबेलोनवर हल्ला करण्यासाठी मी मेदीचे सनै्य
वापरीन. मेदीच्या सनै्याला चांदी, सोने िदले तरी ते हल्ला करीतच राहील.
18 ते बाबेलोनमधील तरूणावर हल्ला करून त्यांना मारतील मुलांना ते
दया दाखिवणार नाहीत. लहानग्यांची ते कीव करणार नाहीत. सदोम व
गमोरा यांच्याप्रमाणे बाबेलोनचा संपूणर् नाश होईल. देव सवर्नाश घडवून
आणील मागे काहीही उरणार नाही.

19 “बाबेलोन सवर् देशांहून संुदर आहे. बाबेलोनच्या रिहवाशांना
आपल्या शहराबद्दल गवर् आहे. 20 पण बाबेलोनचे सौंदयर् िटकणार नाही.
भिवष्यकाळात लोक तेथे राहणार नाहीत. अरब आपले तबंू तेथे
ठोकणार नाहीत. मेंढपाळ मेंढ्या चारण्यास तेथे येणार नाहीत. 21

वाळवंटातील जगंली प्राण्यांिशवाय तेथे कोणी राहणार नाही.
बाबेलोनमधील घर ेओस पडतील. वटवाघुळांची व घुबडांची तेथे वस्ती
असेल. बोकडांच्या रूपातील िपशाच्चे त्या घरात खेळतील. 22

बाबेलोनच्या भव्य आिण संुदर इमारतीतून रानकुत्री आिण लांडगे
केकाटतील, बाबेलोन नष्ट होईल. त्याचा शेवट जवळ आला आहे. मी
त्याचा नाश लांबणीवर टाकू देणार नाही.”

इस्राएलइस्राएल घरीघरी परतपरत ययेेईलईल

पुढील काळात, परमेश्वर याकोबाला प्रेमाची पुन्हा प्रिचती
देईल. तो इस्राएली लोकांची पुन्हा िनवड करील. तो त्यांना
त्यांची जमीन परत देईल. यहुद्यां व्यितिरक्त अन्य लोक

त्यांना येऊन िमळतील. ते एकत्र होतील आिण त्यांचा एकच वंश
याकोबाचा वंश होईल. 2 इतर राष्ट्र े इस्राएलला त्याची जमीन परत
देतील, इतर राष्ट्र ांतील स्त्री पुरूष इस्राएलचे गुलाम होतील. पूवीर् ह्याच
लोकांनी इस्राएलच्या प्रजेला गुलाम होण्यास भाग पाडले होते. पण आता
इस्राएलच त्यांचा पराभव करील व त्यांच्यावर राज्य करील. 3 परमेश्वर
तुमचे कष्ट कमी करून सुख व आराम देईल. पूवीर् तुम्ही गुलाम होता.
लोक तुम्हाला राबवून घेत. पण परमेश्वर तुमचे कष्ट नाहीसे करील.

बाबबाबेेलोनच्यालोनच्या राजाबद्दलचराजाबद्दलचेे गाणगाणेे
4 त्या वेळी बाबेलोनच्या राजाबद्दलचे हे गाणे तुम्ही म्हणायला

लागाल, राजा आमच्यावर राज्य करीत.
असताना नीचपणे वागत होता,
पण आता त्याची सत्ता नष्ट झाली.

5 परमेश्वर दषु्ट राजांचा राजदडं मोडतो.
परमेश्वर त्यांची सत्ता काढून घेतो.

6 रागाच्या भरात बाबेलोनच्या राजाने लोकांना फटकावले.
तो नेहमीच लोकांना फटकावत असे.
त्या दषु्ट राजाने क्रोधाने लोकांवर सत्ता गाजवली.
तो नेहमीच लोकांना दखुवत असे.

7 पण आता संपूणर् देशाला स्वास्थ्य िमळाले आहे.
देश शांत आहे.
लोक उत्सव, समारभं करू लागले आहेत.

8 तू दषु्ट राजा होतास.
पण आता तू संपला आहेस.
लबानोनमधील गधंसरू
व सरूवृक्षसुध्दा आनिंदत झाले आहेत.
वृक्ष म्हणतात, “राजाने आम्हाला कापून टाकले होते.
पण आता राजाच पडला आहे.
तो आता कधीच उठणार नाही.”

9 राजा, तू येणार म्हणून अधोलोकात
खळबळ उडाली आहे.
पृथ्वीवरच्या नेत्यांच्या आत्म्यांना,
तू येणार म्हणून जागे करीत आहे,
िंसहासनावरून त्यांना उठवीत आहे,
ते तुझ्या आगमनाची तयारी करतील.

10 ते सवर् तुझी चेष्टा करतील.
ते म्हणतील, “आता तू अगदी आमच्याप्रमाणे
िनजीर्वकलेवर झाला आहेस.”

11 तुझा गवर् अधोलोकात पाठिवला आहे.
तुझ्या सारगंीचा नाद तुझ्या गिर्वष्ठ आत्म्याचे आगमनच घोिषत करीत

आहे.
अळ्या तुझे शरीर खाऊन टाकतील.
तू अळ्यांच्या अथंरूणावर झोपशील व कीटकांचे पांघरूण घेशील.

12 तू प्रभात ताऱ्याप्रमाणे होतास,
पण आता तू आकाशातून खाली पडला आहेस.
पूवीर् सवर् राष्ट्र े तुझ्यापुढे नेहमीच वाकत होती,
पण आता तू संपला आहेस.

13 तू नेहमीच स्वतःला सांगायचास,
“मी परात्पर देवासारखा होईन.
मी आकाशात उंच जाईन.
देवाच्या तांरागणाच्यावर उच्चस्थानी मी माझे िंसहासन स्थापन करीन.
मी पिवत्र साफोन डोंगरावरच्या देवसभेत बसून देवांना भेटीन.

14 मी मेघांवर आरोहण करून वेदीवर जाईन.
मी परात्पर देवासारखा होईन.”
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15 पण तसे घडले नाही.
तू देवाबरोबर आकाशात गेला नाहीस.
तुला अधोलोकात, पाताळात आणले गेले.

16 लोक तुझ्याकडे िनरखून पाहतील व तुझ्याबद्दल िवचार करतील.
तू एक कलेवर आहेस हे ते पाहतील आिण म्हणतील,

“पृथ्वीवर सगळीकडे ज्याने
प्रचंड भय िनमार्ण केले होते तो हाच का?

17 ज्याने शहरांचा िवध्वंस करून
सवर् जिमनीचे वाळवंट केले तो हाच मनुष्य का?
ज्यांने यधु्दात लोकांना कैदी केले
व त्यांना घरी जाऊ िदले नाही तो हाच का?”

18 पृथ्वीवरील प्रत्येक राजा वभैवात मरण पावला,
प्रत्येकजण आपापल्या थडग्यात िवसावा घेत आहे.

19 पण, हे दषु्ट राजा,
तुला तुझ्या थडग्याच्या बाहेर टाकले आहे.
तू झाडाच्या तोडलेल्या फांदीप्रमाणे आहेस.
लढाईत मारल्या गेलेल्या सिैनकाला बाकीचे सिैनक तुडवून जातात

तशी तुझी िस्थती आहे.
आता तुझ्यात व इतर कलेवरात काहीही फरक नाही
तुला कफनात गंुडाळले आहे.

20 इतर खूप राजे मृत्यू पावले, व आपापल्या थडग्यात िवसावले
पण तुला त्यांच्यात जाता येणार नाही.
का? कारण तू स्वतःच्याच देशाचा िवध्वंस केलास.
स्वतःच्याच प्रजेला ठार मारलेस.
तुझी मुले तुझ्यासारखा नाश करीत राहू शकणार नाहीत.
त्यांना परावृत्त केले जाईल.

21 त्याच्या मुलांना ठार मारण्याची तयारी करा,
कारण त्यांचे वडील गुन्हेगार आहेत.
त्यांची मुले नातेवाईक, नातवंडे कधीही ह्या देशावर राज्य करणार
नाहीत.
ते, पुन्हा कधीही ह्या जगात, त्यांची शहर ेवसिवणार नाहीत.
22 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणाला, “मी स्वतः त्या लोकांिवरूध्द

लढण्यास उभा राहीन. मी प्रिसध्द् शहर बाबेलोनचा नाश करीन. मी सवर्
बाबेलोन वासीयांचा नाश करीन. त्यांची मुले, नातवंडे, पतवंडे ह्यांचा
नाश करीन.” हे सवर् स्वतः परमेश्वर बोलला.

23 परमेश्वर पुढे म्हणाला, “मी बाबेलोनचे रूप बदलून टाकीन. ती
जागा लोकांना नव्हे तर जनावरांना राहण्यालायक करीन. त्या जागी
दलदल करीन ‘नाशरूपी झाडूने’ मी बाबेलोन स्वच्छ करीन.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला.

ददेेवव अश्शूरलाअश्शूरला पणपण िशक्षािशक्षा करीलकरील

24 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने वचन िदले आहे. परमेश्वर म्हणाला, “मी
वचन देतो, मी सांिगतल्याप्रमाणे गोष्टी घडून येतील. मी योजल्याप्रमाणे
सवर् होईल. 25 मी माझ्या देशात अश्शूरच्या राजाचा नाश करीन. माझ्या
डोंगरावर मी त्या राजाला पायाखाली तुडवीन. त्याने माझ्या माणसांना
त्याचे गुलाम केले, त्यांच्या मानेवर जोखड घातले. यहुदाच्या मानेवरील
जोखड दरू केले जाईल. त्याच्यावरी ओझे दरू सारले जाईल. 26 माझ्या
लोकांकिरता मी हा बेत केला आहे. मी माझ्या हाताचा (बळाचा) सवर्
राष्ट्र ांना िशक्षा करण्यासाठी उपयोग करीन.”

27 जेव्हा परमेश्वरच संकल्प करतो तेव्हा कोणीच तो रद्द करू शकत
नाही. जेव्हा लोकांना िशक्षा करण्यासाठी परमेश्वरच हात उगारतो, तेव्हा
कोणीच त्याला थांबवू शकत नाही.

ददेेवाचावाचा पलपलेेशशेेथिवरूध्दथिवरूध्द ससंदंदेेशश
28 राजा आहाजच्या मृत्यूच्या वषीर्च ही शापवाणी झाली.
29 पलेशेथ देशा, तुला पराभूत करणारा राजा गेला म्हणून तुला

आनदं झाला आहे. पण खर ेतर तुला आनदं व्हायचे काही कारण नाही.
हे खर ेआहे की त्या राजाची सत्ता संपली आहे. पण राजाचा मुलगा
गादीवर बसेल व राज्य करील. हे एका सापाने दसुऱ्या अती िवषारी

सापाला जन्म िदल्यासारखे होईल. हा नवा राजा तुझ्या दृष्टीने चपळ व
भयानक सापासारखा असेल. 30 पण माझी गरीब प्रजा मात्र सुखाने
खाईल. त्यांची मुले सुरिक्षत राहतील. माझे गरीब लोक सुखशांतीने
राहतील. पण मी तुझ्या कुळाचा उपासमारीने अतं करीन. तुझ्या
कुळातील उरलेले सवर् लोक मरतील.

31 नगरच्या वेशीजवळील प्रजाजनांनो, रडा.
नगरवासीयांनो, आक्रोश करा.
पलेशेथ मधील सवर् लोक भयभीत होतील.
त्यांचे धयैर् गरम मेणाप्रमाणे िवतळून जाईल.
उत्तरकेडे पाहा!
धुळीचा लोट उठला आहे.
अश्शूरचे सनै्य येत आहे.
त्या सनै्यातील सवर् माणसे बलवान आहेत.

32 ते सनै्य त्यांच्या देशात िनरोप पाठवील.
ते जासूद त्यांच्या लोकांना काय सांगतील?
ते सांगतील की पलेशेथचा पराभव झाला आहे.
पण परमेश्वराने सीयोनला बलवान बनवले
व सवर् गरीब ितकडे आश्रयासाठी गेले.

मवाबलामवाबला ददेेवाचावाचा ससंदंदेेशश

मवाबबद्दल ही शापवाणी.
एका रात्रीत आर मवाब लुटले गेले.
त्या रात्री शहराचा नाश केला गेला.

एका रात्री सनै्याने कीर मवाब लुटले.
त्या रात्री शहराचा नाश केला गेला.

2 राजघराणे व दीबोनमधील लोक गाऱ्हाणे गायला पूजास्थानाला जात
आहेत.
नबो व मेदबा यांच्यासाठी मवाबचे लोक रडत आहेत.
आपले द:ुख प्रकट करण्यासाठी सवार्ंनी मंुडन केले आहे व दाढी केली

आहे.
3 मवाबमधील सवार्ंनी घरादारातील सवार्ंनी
काळे कपडे घातले आहेत
व ते रडत आहेत.

4 हेशबोन व एलाले येथील लोक एवढ्यामोठ्याने रडत आहेत की
त्यांचा आवाज दरूच्या याहसा शहरापयर्ंत ऐकू येत आहे.
एवढेच काय पण सिैनकही गभर्गळीत
होऊन भीतीने कापत आहेत.

5 मवाबच्या द:ुखाने माझे मन रडत आहे.
लोक बचावासाठी धावत आहेत.
ते दरू सोअर व एगलाथ शिलशीयापयर्ंत पळतात.
लूहीथच्या चढणीवर
ते रडत रडत चढत आहेत.
होरोनाइमच्या वाटेवर लोक मोठ्याने
आक्रोश करीत जात आहेत.

6 पण िनम्रीमाचे पाणी आटले आहे.
सवर् झाडेझुडपे वाळली आहेत.
कोठेच िहरवेपणा नाही.
7 म्हणून लोक स्वतःची संपत्ती गोळा करून मवाब सोडतात.
ते ही संपत्ती घेऊन वाळंुजच्या खाडीपलीकडे जातात.

8 मवाबमध्ये सगळीकडे रडणे ऐकू येत आहे.
लांब असलेल्या एग्लाइममधील लोक रडत आहेत
आिण बरै-एिलममध्येही आक्रोश सुरू आहे.

9 दीमोनचेपाणी सक्ताने लालभडक झाले आहे.
मी परमेश्वर दीमोनवर आणखी संकटे आणीन,
मवाबमधील काही थोडी माणसे शत्रूच्या हातातून िनसटली आहेत
पण मी त्यांच्यावर त्यांना खाऊन टाकण्यासाठी िंसह पाठवीन.

तुम्ही लोकांनी राजाला नजराणा पाठिवला पािहजे. तुम्ही
सेला येथील कोकरू वाळवंटामागेर् सीयोनकन्येच्या डोंगरावर
(यरूशलेमला) पाठिवले पािहजे.
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2 मवाबच्या िस्त्रया अणोर्न नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न करतील.
त्या मदतीसाठी सरैभरै धावतील.
त्यांची िस्थती, घरटे मोडल्यामुळे जिमनीवर पडलेल्या िचमुकल्या

पाखरांप्रमाणे होईल.
3 त्या म्हणतात, “आम्हाला मदत करा,
आम्ही काय करावे ते सांगा.
जशी सावली दपुारच्या उन्हापासून आपले रक्षण करते,
तसे शत्रूपासून आमचे रक्षण करा.
आम्ही शत्रूला चुकवून पळत आहोत.
आम्हाला लपवा.
आम्हाला शत्रूच्या ताब्यात देऊ नका.

4 मवाबमधील लोकांना बळजबरीने त्यांची घर ेसोडावी लागली.
म्हणून त्यांना तुमच्या देशात राहू द्या.
शत्रूंपासून त्यांना लपवा.”
लुटालूट थांबेल.
शत्रूचा पराभव होईल.
दसुऱ्यांना त्रास देणार ेह्या भूमीतून जातील.

5 नतंर नवा राजा गादीवर बसेल.
तो दािवदाच्या वंशातला असेल.
तो सत्यिप्रय, प्रेमळ व दयाळू असेल.
तो खरपेणाने न्याय देईल.
तो योग्य व बरोबर अशाच गोष्टी करील.

6 आम्ही मवाबवासीयांच्या गवार्िवषयी
व अहकंारािवषयी ऐकले आहे.
ते दांडगट व बढाईखोर आहेत.
पण त्यांच्या बढाया िनरथर्क आहेत.

7 त्या गवार्मुळे सवर् देशाला द:ुख भोगावे लागेल.
सवर् मवाबवासीयांना रडावे लागेल लोक द:ुखी होतील.
पूवीर्च्या गोष्टी त्यांना हव्याशा वाटतील.
कीर हेरसेेथमध्ये तयार झालेले अिंजराचे केक त्यांना हवे असतील.

8 हेशबोनमधील मळे व िसब्मेच्या द्राक्षवेली सुकून गेल्या म्हणून
लोकांना वाईट वाटेल.
परकीय राजांनी द्राक्षवेली तोडून टाकल्या.
शत्रूचे सनै्य दरू याजेरपयर्त पसरले आहे.
ते वाळवंटापासून समुद्रापयर्ंत पसरले आहे.

9 द्राक्षांचा नाश झाला म्हणून मी याजेर
व सब्मे यांच्याबरोबर शोक करीन.
सुगीचा मोसम येणार नाही म्हणून मी हेशबोन
व एलाले यांच्याबरोबर रडीन.
उन्हाळी फळे पण नसतील
आिण हषोर्ल्लास पण नसेल.

10 कारमेलमध्ये (द्राक्षमळ्यात) आनदंगान होणार नाही.
सुगीच्या काळातील आनदं मी कोणालाही होऊ देणार नाही.
द्राक्ष मद्य काढण्यासाठी तयार आहेत
पण ती नासून जातील.

11 म्हणून मला मवाबबद्दल आिण कीर हेरसेबद्दल फार वाईट वाटते
या शहरांबद्दल मला खरोखरच अितशय वाईट वाटते.

12 मवाबवासी त्यांच्या प्राथर्नास्थळी जाऊन प्राथर्ना करण्याचा प्रयत्न
करतील,
पण काय घडले ते त्यांना िदसेल.
ते इतके दबुर्ल झालेले असतील
की प्राथर्ना करण्याची शक्ती त्यांच्यात नसेल.
13 मवाबबद्दलच्या ह्या गोष्टी परमेश्वराने बऱ्याच वेळा सांिगतल्या. 14

आिण आता परमेश्वर म्हणतो, “तीन वषार्ंत सवर् लोक आिण लोक ज्या
वस्तंूचा अिभमान बाळगत होते, त्या सवर् वस्तू नाहीशा होतील. तेथे
अगदी थोडे लोक उरतील.”

ददेेवाचावाचा िसरीयालािसरीयाला ससंदंदेेशश

दमास्कसला हा शोक संदेश आहे. परमेश्वर म्हणतो की
पुढील गोष्टी दमास्कसला घडतील.
“आता दमास्कस एक शहर आहे, पण त्याचा नाश होईल.

फक्त पडझड झालेल्या इमारती तेथे िशल्लक राहतील.
2 लोक अरोएराची शहर ेसोडून जातील.
त्या ओसाड शहरांतून शेळ्यामेंढ्यांचे कळप मुक्तपणे िंहडतील.
त्यांना हाकलायला तेथे कोणी माणूस नसेल.

3 एफ्राइमची (इस्राएलची) िकल्ले असलेली शहर ेनष्ट होतील.
दमास्कसचे सरकार पडेल.
इस्राएलला जे घडले तेच िसरीयात घडेल.
सगळी प्रितिष्ठत माणसे दरू केली जातील.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या गोष्टी घडतील.

4 “त्या वेळी याकोबाची (इस्राएलची) सवर् संपत्ती नष्ट होईल.
आजारी माणसाप्रमाणे याकोब दबुळा व बारीक होईल.
5 “एफ्राइम खोऱ्यातील धान्याच्या मोसमाप्रमाणे तो काळ असेल.

मजूर शेतात िपकलेली िपके कापून गोळा करतात. नतंर कणसे तोडून ते
धान्य गोळा करतात.

6 “तो काळ जतैूनच्या मोसमाप्रमाणेही असेल. लोक झाड हलवून
जतैूनची फळे पाडतात. पण काही झाडावर राहतातच. उंचावरच्या
फांद्यावर चार-पाच फळे राहून जातातच. ह्या शहरांचेही असेच होईल.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने हे सांिगतले आहे.

7 त्या वेळी लोक देवाकडे म्हणजे आपल्या जन्मदात्याकडे पाहतील.
त्यांना इस्राएलच्या पिवत्र देवाचे दशर्न होईल. 8 लोक, स्वतःच्या हाताने
केलेल्या वेद्यांकडे जाणार नाहीत. त्यांनी खोट्या देवांसाठी तयार
केलेल्या अशेरा स्तभंाचा आिण धूपाच्या वेद्यांचा ते मान ठेवणार नाहीत.
9 त्या वेळेला िकल्ले असलेली सवर् शहर ेओस पडतील. इस्राएलचे लोक
येण्याआधी त्या भूमीवर जसे डोंगर आिण जगंले होती त्याप्रमाणे ती शहरे
होतील. पूवीर् इस्राएली लोकांना येताना पाहून तेथे राहणार ेलोक पळून
गेले. भिवष्यात परत एकदा देश ओस पडेल. 10 असे घडण्याचे कारण
तू तुला वाचवणाऱ्या देवाला िवसरलास. देव हे तुझ्यासाठी सुरिक्षत
आश्रयस्थान आहे, हे तुझ्या लक्षात रािहले नाही.
दरूच्या देशांतून तू चांगल्या जातीच्या द्राक्षवेली आणल्यास तू त्यांची

लावणी करशील पण त्या वाढणार नाहीत. 11 एके िदवशी तू द्राक्षवेलींची
लागवड करशील, त्या वाढाव्या म्हणून प्रयत्न करशील. दसुऱ्या
िदवसापासून त्या वाढूही लागतील पण सुगीच्या काळात तू फळे गोळा
करायला जाशील तेव्हा तुला सगळे सुकून गेलेले िदसेल. रोगाने सवर्
वेली मरून जातील.

12 समुद्राच्या गजर्नेप्रमाणे येणारा पुष्कळ लोकांचा आक्रोश ऐक.
ते मोठ्याने रडत आहेत.
लाटा एकमेकीवर आदळून उठणाऱ्या आवाजाप्रमाणे हा आक्रोश

आहे.
13 लोकांची िस्थतीही त्या लाटांप्रमाणेच होईल.
देव त्यांची कानउघाडणी करील आिण ते लांबवर धावत सुटतील.
लोकांची िस्थती वाऱ्यावर उडून जाणाऱ्या फोलपटाप्रमाणे होईल.
वावटळीत उडून जाणाऱ्या गवताप्रमाणे त्यांची अवस्था होईल.

14 त्या रात्री सवर् माणसे अितशय भयभीत होतील.
उजाडण्यापूवीर् सवर् नष्ट झालेले असेल.
त्यामुळे आमच्या शत्रूंना काहीही िमळणार नाही
ते ह्या भूमीवर पाय ठेवतील तेव्हा येथे काहीही उरलेले नसेल.

ददेेवाचावाचा इिथओिपयालाइिथओिपयाला ससंदंदेेशश

इिथओिपयामधील नद्यांकाठच्या प्रदेशाकडे पाहा. तेथे इतके
कीटक आहेत की त्यांचे गुणगुणणे तुम्ही ऐकू शकाल. 2

तेथील लोक बांबूच्या नावातून समुद्र पार करतात.
शीघ्रगती दतुांनो, त्या उंच आिण बलवान लोकांकडे जा.
(ह्या उंच व धडधाकट लोकांना इतर लोक घाबरतात.
त्याचे राष्ट्र  बलशाली आहे.
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त्यांच्या राष्ट्र ाने दसुऱ्या राष्ट्र ाचा पराभव केला आहे.
त्यांचा देश नद्यांनी
िवभागलेला आहे.)

3 त्यांना इशारा करा की त्यांचे काहीतरी वाईट होणार आहे.
त्या राष्ट्र ांचे वाईट होताना जगातील सवर् लोक पाहतील.
डोंगरावर फडकणाऱ्या ध्वजाप्रमाणे ही गोष्ट सवार्ंना स्वच्छ िदसेल.
ह्या उंच लोकांबाबत घडणारी गोष्ट जगातील सवर् लोक रणिंशगाच्या

आवाजाप्रमाणे स्पष्टपणे ऐकतील.
4 परमेश्वर मला म्हणाला, “माझ्यासाठी तयार केलेल्या िठकाणी मी

असेन. मी शांतपणे ह्या गोष्टी घडताना पाहीन. उन्हाळ्यातील प्रसन्न
िदवशी दपुारी लोक िवश्रांती घेत असतील. (उन्हाळा असल्यामुळे
पाऊस अिजबात नसेल. फक्त सकाळी दव असेल.) 5 तेव्हाच काहीतरी
भयानक घडेल. सगळीकडे फुले फुललेली असतील, द्राके्ष िपकत
असतील, पण सुगीचा हगंाम येण्याआधीच शत्रू येईल व सवर् झाडे कापून
टाकील. तो द्राक्षाच्या वेली तोडून फेकून देईल. 6 त्या वेली डोंगरावरील
पक्ष्यांच्या आिण जगंली जनावरांच्या उपयोगी पडतील. उन्हाळ्यात पक्षी
त्यात राहतील आिण थडंीत जगंली जनावर ेत्या खाऊन टाकतील.”

7 त्या वेळेला, सवर्शिक्तमान परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी खास
वस्तू आणल्या जातील. ह्या वस्तू, उंच आिण धडधाकट लोक, देवाच्या
स्थळी सीयोनच्या डोंगरावर आणतील. (ह्या उंच व धडधाकट लोकांना
सवर् लोक घाबरतात. त्यांचे राष्ट्र  बलाढ्य आहे. ते इतर राष्ट्र ांना हरवते. हे
राष्ट्र  नद्यांनी िवभागले गेले आहे.)

ददेेवाचावाचा िमसरलािमसरला ससंदंदेेशश

िमसरबद्दल शोक संदेश पाहा, परमेश्वर, जलद गतीने
जाणाऱ्या मेघावर आरूढ होऊन येत आहे. देव िमसरमध्ये
प्रवेश करील आिण तेथील खोटे देव भीतीने थरथर कापू

लागतील. िमसर खरा धयैर्वान होता पण त्याचे धयैर् गरम मेणाप्रमाणे
िवतळून जाईल.

2 देव म्हणतो, “मी िमसरमधील लोकांना त्यांच्याच लोकांिवरूध्द
लढायला लावीन. भावाभावात लढाई होईल शेजारी शेजाऱ्याच्यािवरूध्द
जाईल. शहर ेएकमेकांच्या िवरूध्द जातील. प्रदेश एकमेकांच्या िवरोधात
जातील. 3 िमसरच्या लोकांचे बेत मी उधळून टाकीन. िमसरवासी
गोंधळून जातील. ते काय करावे याबाबत त्यांचे खोटे देव, चाणाक्ष लोक,
जादगूार, मांित्रक यांचा सल्ला घेतील. पण त्याचा काहीही उपयोग होणार
नाही.” 4 प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “मी िमसरला कठोर
शासकाच्या हातात देईन. एक सामथ्यर्वान राजा िमसरवर राज्य
करील.”

5 नाईल नदी कोरडी पडेल. समुद्र आटतील. 6 सवर् नद्यांच्या
पाण्याला दगुर्ंध येईल. सवर् कालवे सुकतील आिण िमसरमधील पाणी
नाहीसे होईल. पाणवनस्पती कुजून जातील. 7 नदीकाठची झाडे
सुकतील, मरतील व वाऱ्यावर उडून जातील. नदीच्या रंूदट पात्रातील
वनस्पतीसुध्दा मरतील.

8 नाईल नदीत मिच्छमारी करणार ेकोळी द:ुखाने रडतील. कारण ते
अन्नासाठी नाईल नदीवर िवसंबून असतात. पण तीच कोरडी होईल. 9

िवणकर फार द:ुखी होतील. कारण त्यांना कापड तयार करण्यासाठी
आंबाडी लागते. पण नदी कोरडी पडल्यामुळे त्यात आंबाडी होणार
नाही. 10 पाण्यावर बांध बांधणाऱ्यांना काम न रािहल्याने ते सुध्दा कष्टी
होतील.

11 सोअनचे नेते मूखर् आहेत. फारोचे “शहाणे सल्लागार” चुकीचा सल्ला
देतात. हे नेते स्वतःला शहाणे समजतात. ते म्हणतात की आम्ही
पूवीर्च्या राजघराण्यातील आहोत. पण ते स्वतःला जेवढे शहाणे
समजतात तेवढे ते नाहीत. 12 िमसर देशा, तुझे ते सुज्ञ लोक कोठे
आहेत? त्यांना सवर्शिक्तमान परमेश्वराने िमसरबद्दल काय योजले आहे ते
समजले पािहजे. त्यांनी तुला काय घडणार आहे ते सांिगतले पािहजे.

13 सोअनाच्या नेत्यांना मूखर् बनिवले गेले आहे. नोफाचे नेते खोट्या
गोष्टींवर िवश्वास ठेवतात. म्हणून ते सवर् िमसरला चुकीच्या मागार्ने नेतात.
14 परमेश्वराने नेत्यांना गोंधळात टाकले आहे. ते स्वतःभरकटतात
आिण िमसरला चुकीच्या वाटेने नेतात. ते जे काय करतात ते चूकच

असते. ते मद्यप्यांसारखे मळमळून येऊन गडबडा लोळत आहेत. 15

नेत्यांना करण्यासारखे आता काही नाही. (हे नेते म्हणजे “डोके व
शेपूट,” “शेंडे व बुडखे” आहेत.)

16 त्या वेळी िमसरवासी घाबरलेल्या बायकांसारखे िदसतील. ते
सवर्शिक्तमान परमेश्वराला िभतील. देव िशक्षा करण्यासाठी हात उगारील
व त्यांची घाबरगंुडी उडेल. 17 यहुद्यांच्या भूमीला िमसरमधील सवर् लोक
घाबरतील. िमसरमधील प्रत्येकजण यहुदाचे नाव ऐकताच भयभीत
होईल. असे होण्याचे कारण हेच की सवर्शिक्तमान परमेश्वराने िमसरमध्ये
भयानक गोष्टी घडून आणण्याची योजना आखली आहे. 18 ह्या वेळेला
िमसरमधील पाच शहरंातील लोक यहुद्यांची कनान भाषा बोलतील. त्या
पाच शहरांपकैी एका शहराचे नाव “ईर-हरसे” असेल. ह्या शहरांत
राहणार ेलोक सवर्शिक्तमान परमेश्वराला अनुसरण्याची शपथ वाहतील.

19 तेव्हा िमसरच्या मध्यावर परमेश्वरासाठी एक वेदी असेल. व
परमेश्वरािवषयी आदर दाखिवण्यासाठी िमसरच्या सीमेवर एक स्मारक
उभारले जाईल. 20 सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या सामथ्यर्शाली कृत्यांची
िमसरमधील ही िनशाणी आिण पुरावा असेल. केव्हाही लोकांनी
परमेश्वराकडे मदतीसाठी धावा केला की परमेश्वर मदत पाठवील. लोकांचे
रक्षण व बचाव करण्यास देव एका माणसाला पाठवील हा माणूस
अत्याचार करणाऱ्यापासून लोकांना सोडवील.

21 त्या वेळेला िमसरवासीयांना परमेश्वराची खरी ओळख होईल. ते
देवावर प्रेम करतील. ते देवाची उपासना करतील आिण बळी अपर्ण
करतील. ते परमेश्वराला नवस बोलतील आिण ते फेडतील. 22 परमेश्वर
िमसरमधील लोकांना िशक्षा करील. नतंर परमेश्वर त्यांना क्षमा करील. ते
परमेश्वराला शरण जातील. परमेश्वर त्यांच्या प्राथर्नेला पावेल व त्यांना
क्षमा करील.

23 त्या वेळी िमसर ते अश्शूर असा महामागर् असेल. त्यामुळे िमसर व
अश्शूर त्यांच्यामधे ये-जा होईल. िमसर अश्शूरच्या बरोबरीने वागेल. 24

त्या वेळी इस्राएल, अश्शूर व िमसर एकत्र येऊन राज्य करतील. हा
देशाच्या दृष्टीने ईश्वराचा कृपाप्रसादच ठरले. 25 सवर्शिक्तमान परमेश्वर
ह्या देशांवर कृपा करील. तो म्हणेल, “िमसरवासीयांनो, तुम्ही माझे
आहात अश्शूरच्या रिहवाशांनो, तुम्हाला तर मीच घडवलय्! इस्राएलच्या
लोकांनो, मी तर तुमचा स्वामी आहे. तुम्हासवार्ंना माझे आशीवार्द!”

अश्शूरअश्शूर िमसरिमसर वव ककूूशश पराभवपराभव करीलकरील

सगोर्न अश्शूरचा राजा होता. त्याने ततार्नला अश्दोदवर
स्वारी करायला पाठिवले. ततार्नने चढाई करून ते शहर
िंजकून घेतले. 2 त्या वेळेला आमोजचा मुलगा यशया याला

परमेश्वर म्हणाला, “जा तुझ्या अगंावरील शोकप्रदशर्क कपडे व जोडे
काढ.” यशयाने परमेश्वराच्या आजे्ञच पालन केले आिण तो उघडा व
अनवाणी चालला.

3 तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, “यशया तीन वषेर् उघडा व अनवाणी
िफरला. हा िमसर व कूशयाला संकेत आहे. 4 अश्शूरचा राजा त्यांना
कैद करील व त्यांच्या देशापासून त्यांना दरू घेऊन जाईल.
आबालवृध्दांना वस्त्रे व जोडे काढून नेले जाईल व त्यांना संपूणर् नग्न केले
जाईल. िमसरचें लोक लिज्जत होतील. 5 जे कुशकडे मदतीची अपेक्षा
करीत होते. त्यांचा अपेक्षाभगं होईल. िमसरच्या वभैवाने लोक
आश्चयर्चकीत झाले होते परतंु ते लिज्जत होतील.”

6 समुद्रकाठी राहणार ेलोक म्हणतील, “त्या देशांवर आम्ही
मदतीसाठी िवश्वास टाकला, अश्शूरच्या राजापासून रक्षण करण्यासाठी
त्यांच्याकडे धाव घेतली पण त्यांचाच पराभव झाला, मग आता आमचा
िनभाव कसा लागणार?”

ददेेवाचावाचा बाबबाबेेलोनलालोनला ससंदंदेेशश

बाबेलोनबद्दल (“समुद्राजवळचे वाळवंट”) देवाचा शोक
संदेश.
वाळवंटातून काहीतरी येत आहे.

नेगेबच्या वाळवंटातून येणाऱ्या वादळाप्रमाणे ते आहे.
भयकंर देशातून ते येत आहे.

2 काहीतरी भयकंर घडणार असल्याचा दृष्टान्त मला होत आहे.

यशया 18:3 441 यशया 21:2
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िवश्वासघातकी तुझ्यािवरूध्द् जाताना मला िदसत आहे.
लोक तुझी संपत्ती लुटून नेताना मी पाहतोय.
एलाम, जा आिण लोकांवर चढाई कर.
मादया, शहराला वेढा घाल आिण त्याचा पाडाव कर.
त्या शहरातील सवर् दषु्कृत्ये मी नाहीशी करीन.

3 भयकंर गोष्टी पाहून मी घाबरलो आहे.
भीतीने माझ्या पोटात गोळा उठतो त्या भीतीच्या वेदना

प्रसूितवेदनेप्रमाणे आहेत.
जे मी ऐकतो त्याने भयभीत होतो,
जे पाहतो त्यामुळे भीतीने माझा थरकाप होतो.

4 मी िंचताग्रस्त आहे आिण भीतीने थरथर कापत आहे.
माझी प्रसन्न संध्याकाळ काळरात्र बनली आहे.

5 लोकांना वाटते सार ेकाही ठीक चालले आहे.
“लोक म्हणत आहेत
जेवणाची तयारी करा.
खा. प्या.
त्याच वेळी ितकडे सिैनक म्हणत आहेत
टेहळणीदार ठेवा.
सेनािधकाऱ्यांनो, उठा व ढाली सज्ज करा.”
6 माझा प्रभू मला म्हणाला, “जा आिण ह्या शहराचे रक्षण

करण्यासाठी पहारकेऱ्याची नेमणूक कर. तो जे जे पाहील त्याची त्याने
वदीर् द्यावयास हवी. 7 जर त्या रखवालदाराने घोडेस्वारांच्या रांगा,
गाढवे िंकवा उंट पािहले तर त्याने अितशय काळजीपूवर्क चाहूल घेतली
पािहजे.”

8 मग एके िदवशी रखवालदाराने इशारा िदला. िसहनंाद करून
रखवालदार म्हणाला,
“हे प्रभु! रोज मी टेहळणी बुरूजावरून टेहळणी करीत असतो.
रोज रात्री माझा खडा पहारा असतो.

9 पण पाहा! ते येत आहेत! लोकांच्या
व घोडेस्वारांच्या रांगा मला िदसत आहेत!”
नतंर दतू म्हणाला,
“बाबेलोनचा पराभव झाला.
ते जमीनदोस्त झाले,
बाबेलोनच्या खोट्या देवांच्या सवर् मूतीर्ंची मोडतोड होऊन
त्या धुळीला िमळाल्या आहेत.”
10 यशया म्हणाला, “माझ्या लोकांनो, सवर्शिक्तमान परमेश्वराने,

इस्राएलच्या देवाने जे मला ऐकवले, ते मी तुम्हाला सांिगतले.
खळ्यातील धान्याप्रमाणे तुम्ही झोडपले जाल.”

ददेेवाचावाचा एदोमलाएदोमला ससंदंदेेशश
11 दमुािवषयीचा शोक संदेश.
सेईराहून (एदोमहून) मला एकजण भेटायला आला.
तो म्हणाला, “रखवालदारा, रात्र िकती रािहली?
अधंार सरायला अजून िकती वेळ आहे?”

12 रखवालदार उत्तरला,
“सकाळ होत आहे पण परत रात्र होईल.
तुम्हाला काही िवचारायचे
असल्यास परत या व मग िवचारा.”

ददेेवाचावाचा अरअरेिेबयालािबयाला ससंदंदेेशश
13 अरिेबयािवषयी शोक संदेश
ददानीर्च्या काफल्याने अरिेबयाच्या वाळवंटातील
काही झाडांखाली रात्र काढली.

14 त्यांनी तहानेलेल्या प्रवाशांना पाणी िदले
तेमा देशातील लोकांनी प्रवाशांना अन्न िदले.

15 ते प्रवासी, त्यांना ठार मारायला
उठलेल्या तलवारीपासून
व यधु्द करायला सज्ज
असलेल्या धनुष्यांपासून दरू पळत होते.

ते घनघोर यधु्दापासून दरू पळत होते.
16 ह्या गोष्टी घडून येतील असे माझ्या प्रभु परमेश्वराने मला सांिगतले.

परमेश्वर म्हणाला, “एक वषार्त (सालदाराच्या मोजणीप्रमाणे) केदारचे
वभैव लयाला जाईल. 17 त्या वेळी अगदी थोडे धनुधार्री, केदारचे महान
योध्दे, मागे उरतील.” इस्राएलच्या परमेश्वर देवाने सांिगतले आहे.

ददेेवाचावाचा यरूशलयरूशलेेमलामला ससंदंदेेशश

दृष्टान्ताच्या दरीिवषयी शोक संदेश.
लोकहो, तुमचे काय िबघडले आहे?
तुम्ही घराच्या छपरावर का लपला आहात?

2 पूवीर् हे शहर फार गजबजलेले होते.
येथे गलबलाट होता आिण शहर सुखी होते.
पण आता पिरिस्थती बदलली आहे.
तुझे लोक मारले गेले
पण तलवारीच्या वाराने नव्हे.
तुझे लोक मेले हे खर,े
पण लढताना नव्हे.

3 तुझे नेते एकत्र होऊन खूप लांब जरी पळून गेले,
तरी ते पकडले गेले.
ते पकडले गेले ते धनुष्याचा उपयोग न करता.
ते सवर् नेते एकित्रतपणे पळून गेले पण पकडले गेलेच.

4 म्हणून मी म्हणतो, “माझ्याकडे बघू नका,
मला रडू द्या.
माझ्या लोकांच्या नाशाबद्दल
माझे सांत्वन करू नका.”
5 परमेश्वराने एक िवशेष िदवस िनिश्चत केला आहे. त्या िदवशी तेथे

दगंली व गोंधळ होईल. दृष्टांन्ताच्या दरीत लोकांची तुडवातुडवी होईल.
शहराची तटबदंी पाडली जाईल. दरीतील लोक डोंगर माथ्यावर
असलेल्या शहरातील लोकांकडे बघून आरडाओरडा करतील. 6

एलामचे घोडदळ भाते अडकवून लढाईसाठी दौड करील.
कीरवासीयांच्या ढालींचा खणखणाट होईल. 7 तुझ्या खास दरीत
सनै्यांची गाठ पडेल. रथांनी दरी भरून जाईल. घोडदळ शहराच्या
वेशीपाशी ठेवले जाईल. 8 तेव्हा यहुदी लोक रानातील राजवाड्यात
ठेवलेल्या शस्त्रांचा उपयोग करू पाहतील. शत्रू यहुदाचे तट पाडतील.

9 दावीदाच्या शहरांच्या िभतींना भगदाडे पडायला सुरवात होईल.
आिण तुम्हाला ती स्पष्टपणे िदसतील. मग तुम्ही घरांची मोजदाद कराल
आिण तुम्ही घरांचे दगड तटाची भगदाडे बुजवायला वापराल. पाणी
साठिवण्यासाठी दोन िंभतीत जागा करून तुम्ही जुन्या झऱ्याचे पाणी
सोडाल.
तुमच्या बचावासाठी तुम्ही हे सवर् कराल पण ज्याने हे सवर् केले त्या

देवावर तुम्ही श्रध्दा ठेवणार नाही. ज्याने फार पूवीर्च या गोष्टी करून
ठेवल्या त्या देवाकडे तुमचे लक्षच जाणार नाही. 12 म्हणून माझा प्रभू,
सवर्शिक्तमान परमेश्वर तुमच्या मृत िमत्रांसाठी शोक करण्यास व रडण्यास
सांगेल. लोक मंुडन करून शोकप्रदशर्क वस्त्रे घालतील. 13 पण पाहा!
आता लोक आनदंात आहेत. ते आनदंोत्सव साजरा करत आहेत. ते
म्हणत आहेत,
“गुर,े मेंढ्या मारा.
आपण उत्सव साजरा करू.
आपण जेवण करू,
मद्यपान करू कारण उद्या आपल्याला मरायचे आहे.”
14 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने सांिगतलेल्या ह्या गोष्टी मी स्वतः माझ्या

कानाने ऐकल्या. “तुमच्या दषु्कृत्यांबद्दल तुम्ही अपराधी आहात. या
अपराधांबद्दल क्षमा करण्यापूवीर्च तुम्ही मराल याची मला खात्री आहे.”
माझ्या प्रभूने, सवर्शिक्तमान परमेश्वराने मला हे सांिगतले.

ददेेवाचावाचा शशेेबनालाबनाला ससंदंदेेशश
15 माझ्या प्रभूने, सवर्शिक्तमान परमेश्वराने मला सांिगतले,

राजप्रासादातील कारभारी शेबना याच्याकडे जा. तो राजवाड्याचा
कारभार पाहतो. 16 राजप्रासादातील त्या नोकराला जाब िवचार, “येथे
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काय करीत आहेस? तुझ्या कुटंुबातील कोणाचे येथे दफन केले आहे
का? तू येथे थडगे का खणीत आहेस?” यशया म्हणाला, “हा माणूस
पाहा, हा स्वतःचे थडगे महत्वाच्या जागी खणत आहे. खडक फोडून तो
स्वतःचे थडगे खणत आहे.”

17 “हे माणसा, परमेश्वर तुला िचरडून टाकील. परमेश्वर तुझा लहानसा
चेंडू करून तुला दसुऱ्या मोठ्या देशात िभरकावून देईल. तेथेच तू
मरशील.”
परमेश्वर म्हणाला, “तुला तुझ्या रथांचा फार गवर् आहे पण त्या

दरूदेशातील तुझ्या नवीन राजाचे रथ तुझ्यापेक्षा चांगले असतील.
त्याच्या राजवाड्यात तुझे रथ शोभणार नाहीत. 19 येथल्या महत्वाच्या
पदावरून तुला कमी करायला मी भाग पाडीन. तुझा नवा राजा तुला
महत्वाच्या पदावरून दरू करील. 20 त्या वेळी मी माझा सेवक आिण
िहल्कीयाचा मुलगा एल्याकीम ह्याला बोलावीन. 21 मी तुझी वस्त्रे व
राजदडं काढून एल्याकीमला देईन. तुझे महत्वाचे पद त्याला देईन. तो
सेवक यरूशलेमच्या लोकांना व यहुद्याच्या कुटंुबीयांना िपत्याप्रमाणे
असेल.

22 “दावीदाच्या घराची िकल्ली मी एल्याकीमच्या ताब्यात देईन. त्याने
उघडलेले दार उघडेच राहील. कोणीही ते बदं करू शकणार नाही. त्याने
बदं केलेले दार बदंच राहील. ते कोणीही उघडू शकणार नाही. त्याच्या
विडलांच्या घरात त्याला महत्वाचे स्थान प्राप्त होईल. 23 अितशय
कठीण पृष्ठ भागावर ठोकून बसवलेल्या िखळ्याप्रमाणे मी त्याला मजबूत
करीन. 24 त्याच्या विडलांच्या घरातील महत्वाच्या व पूज्य वस्तू
त्याच्या ताब्यात जातील. आबालवृद्ध ्त्याच्यावर अवलबंून असतील. हे
अवलबंून राहणेभक्कम िखळ्याला अडकिवलेल्या छोट्या ताटल्या व
मोठ्या पाण्याच्या बाटल्यांप्रमाणे असेल.

25 “आता, कठीण पृष्ठभागावर ठोकून बसिवलेला िखळा (शेबना) त्या
वेळी कमकुवत होऊन तुटून पडेल. तो िखळा जिमनीवर तुटून पडल्याने
त्याला अडकिवलेल्या वस्तंूचा नाश होईल. नतंर मी दृष्टांन्तात
सांिगतल्याप्रमाणे सवर् होईल.” (परमेश्वराने सांिगतले असल्यामुळे ह्या
गोष्टी घडतील)

ददेेवाचावाचा ललेेबाननलाबाननला ससंदंदेेशश

सोरिवषयी शोक संदेश:
ताशीर्शच्या गलबतावरील प्रवाशांनो,
तुमची गलबते जेथे लागतात ते बदंर उध्वस्त झाले आहे

तेव्हा शोक करा.
(िकत्तीहून परतणाऱ्या गलबतांवरील प्रवाशांना ही बातमी सांिगतली
गेली.)

2 समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांनो, दखुा:ने स्तब्ध व्हा.
सोर हे “सीदोनचे व्यापारी कें द्र आहे.”
तेथील व्यापारी समुद्रपार जाऊन व्यापार करतात आिण धनदौलत

आणतात.
3 ते समुद्रमागेर् जाऊन धान्याचा शोध घेतात.
नाईल नदीच्या तीरावर िपकलेले धान्य ते िवकत घेतात
आिण इतर राष्ट्र ांत िवकतात.

4 सीदोन, तू खर ेम्हणजे जास्त िखन्न व्हायला पािहजेस.
का? कारण आता समुद्र व समुद्रातील िकल्ला म्हणजे सोर म्हणतात,

“मला मुले नाहीत.
मी प्रसूितवेदना अनुभवल्या नाहीत.
मी मुलांना जन्म िदला नाही.
मी मुलांना वाढवले नाही.”

5 िमसरला सोरची वातार् कळेल.
ह्या वातेर्ने िमसरला धक्का बसेल, दखु: होईल.

6 गलबतांनो, तुम्ही ताशीर्शला माघारी जाणे बर!े
समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांनी िखन्न व्हायला पािहजे.

7 पूवीर् तुम्ही सोरमध्ये मजा केली.
आरभंापासून त्या शहराची वाढ होत आहे.
त्या शहरवासीयांनी उपजीिवकेसाठी दरूवर प्रवास केला आहे.

8 सोर शहराने पुष्कळ नेते िदले.

तेथील व्यापारी म्हणजे जणूराजपुत्रच.
व्यापाऱ्यांना सगळीकडे मान िमळतो.
मग सोरिवरूध्द् कट कोणी रचला?

9 ही सवर्शिक्तमान परमेश्वराचीच करणी होती.
त्याने सोरचे महत्व कमी करायचे ठरिवले.

10 ताशीर्शच्या गलबतांनो, तुम्ही स्वदेशी परत जाणे योग्य.
लहान नदी जशी पार करतात, तसा समुद्र पार करा.
तुम्हाला आता कोणीही अडवणार नाही.

11 परमेश्वराने आपला हात समुद्रापयर्ंत पसरला आहे.
सोरिवरूध्द् लढण्यासाठी तो राज्यांना गोळा करीत आहे.
त्याने, ताशीर्शचे सुरिक्षत िठकाण सोर
नष्ट करण्याची कनानला आज्ञा िदली आहे.

12 परमेश्वर म्हणतो, “सीदोनच्या कुमािरके, तुझा नाश होईल.
तू पुन्हा आनिंदत होणार नाहीस.”
पण सोरचे रिहवासी म्हणतात, “सायप्रस आम्हाला मदत करील.”
पण जरी तुम्ही समुद्र पार करून सायप्रसला गेलात,
तरी तुम्हाला तेथे आराम करायला जागा िमळणार नाही.

13 मग सोर लोक म्हणतात, “बाबेलोनमधील लोक आम्हाला मदत
करतील.”
पण खास्द्यांच्या भूमीकडे (बाबेलोनकडे) पाहा.
बाबेलोन आता देश रािहलेला नाही.
अश्शूरने बाबेलोनवर हल्ला केला आिण त्याच्या भोवती यधु्द्स्तभं

उभारले.
संुदर घरातील सवर् चीजवस्तू सिैनकांनी लुटल्या.
अश्शूरांनी बाबेलोनला जगंली जनावरांना राहण्यायोग्य बनिवले.
त्यांनी बाबेलोनला पूणर्पणे उजाड केले.

14 ताशीर्शच्या गलबतांनो, तुमचे सुरिक्षततेचे िठकाण-सोर
हे नष्ट केले जाणार आहे म्हणून तुम्ही शोक करा.
15 सत्तर वषेर् सोर शहराला लोक िवसरून जातील. (हा एका

राज्याच्या कारिकदीर् इतका कालखडं आहे.) सत्तर वषार्ंनतंर सोरची
िस्थती पुढील गाण्यातील वेश्येसारखी असेल.

16 “पुरूषांच्या िवस्मरणात गेलेल्या वारांगने,
तुझी सारगंी उचल आिण शहरातील रस्त्यातून फीर.
सारगंीवर सुरले गाणे वाजव.
तुझे गाणे पुन्हा पुन्हा म्हण.
म्हणजे लोकांना तुझी आठवण होईल.”
17 सत्तर वषार्ंनतंर परमेश्वर सोरबद्दल फेरिवचार करील. आिण

आपला िनणर्य देईल. तेथे परत व्यापार सुरू होईल. ती पृथ्वीवरील सवर्
देशांची वारांगना होईल. 18 पण ितने िमळिवलेला पसैा ती जवळ
ठेवणार नाही. व्यापारात ितला झालेला फायदा परमेश्वरासाठी राखून
ठेवला जाईल. तो फायदा, ती परमेश्वराची सेवा करणाऱ्यांना देईल. मग
परमेश्वराची सेवा करणाऱ्यांना पोटभर अन्न िमळेल. ते चांगले कपडे
घालतील.

ददेेवव इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा करीलकरील

पाहा! परमेश्वर ह्या देशाचा नाश करील. ही भूमी पूणर्पणे
स्वच्छ करील. परमेश्वर लोकांना बळजबरीने दरू जायला
लावील. 2 त्या वेळेला सामान्य लोक आिण याजक यांना

एकाच मापाने मोजले जाईल. गुलाम व मालक हे सारखेच समजले
जातील. दासी आिण मालकीण यांच्यात फरक केला जाणार नाही.
खरीददार व िवके्रते, कजर् घेणार ेव कजर् देणार ेआिण धनको व ऋणको
ह्यांत भेद केला जाणार नाही. 3 सवर् लोकांना देशातून बळजबरीने
हाकलून िदले जाईल. सवर् संपत्ती लुटली जाईल. परमेश्वराच्या
आजे्ञवरून हे घडेल. 4 देश ओस पडून त्याच्यावर शोककळा पसरले.
जग ओसाड व द:ुखी होईल. ह्या देशातील महान नेते दबुळे होतील.

5 ह्या देशातील लोकांनी देशाला ओगंळ केले. हे कसे झाले? देवाच्या
िशकवणकुी िवरूध्द् जाऊन त्यांनी चुकीचे आचरण केले. देवाचे िनयम
त्यांनी मानले नाहीत. पूवीर् लोकांनी देवाबरोबर करार केला पण ती
त्यांनीच मोडला. 6 ह्या देशात राहणार ेलोक दषु्कृत्यांचे धनी आहेत.
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म्हणून देवाने हा देश नष्ट करायचा पण केला. लोकांना िशक्षा होईल.
फारच थोडे वाचतील.

7 द्राक्षवेली सुकत चालल्या आहेत. नवीन मद्य खराब आहे. पूवीर्
लोक सुखी होते. पण आता तेच लोक द:ुखी झाले आहेत. 8 लोकांचे
आनदंप्रदशर्न थांबले आहे. सगळे आनदंदात थांबले आहेत. सांरगीतून
आिण डफातून उठणार ेआनदंसंगीत बदं पडले आहे. 9 लोक मद्य
िपताना आनदंगीते म्हणत नाहीत. मद्याची चव कडू झाली आहे.

10 “संपूणर् गोंधळ” हेच नाव या शहराला शोभेल. शहराचा नाश झाला
आहे. लोक घरात प्रवेश करू शकत नाहीत. दारांना अडसर घातले
आहेत. 11 बाजारात लोक अजूनही मद्याची मागणी करतात पण त्यात
पूवीर्चा आनदं नाही. सगळीच मजा गेली आहे. 12 सवर्त्र पडझड झाली
आहे. वेशीसुध्दा कोलमडून पडल्या आहेत.

13 सुगीच्या काळात, लोक जतैूनची फळे झाडावरून पाडतात.
पण काही झाडावर राहतातच.
अनेक देशांमध्ये असलेल्या ह्या देशाचे देखील असेच होईल.

14 वाचलेले लोक आरडाओरड सुरू करतील.
त्यांचा आवाज महासागराच्या गजर्नेपेक्षा मोठा असेल.
परमेश्वराची महानता पाहून ते आनिंदत होतील.

15 ते लोक म्हणतील, “पूवेर्कडच्या लोकांनो, परमेश्वराचे स्तवन करा.
दरूच्या देशांतील लोकांनो,
इस्राएलच्या परमेश्वर देवाचे स्तवन करा.”

16 जगाच्या कानाकोपऱ्यातून देवाचे स्तुितस्तोत्र आपल्याला ऐकायला
येतील.
ह्या गीतांतून खऱ्या देवाची स्तुती असेल.
पण मी म्हणतो, “पुर ेपुष्कळ झाले.
मी ज्या गोष्टी पाहतो त्या भयानक आहेत.
लोकांच्या िवरूध्द् िवश्वासघातकी उठले आहेत.
व त्यांना त्रास देत आहेत.”

17 ह्या देशात राहणाऱ्या लोकांवर येणार ेसंकट मला िदसत आहे.
त्यांची भीती, त्यांच्या पुढे असलेले खाचखळगे व सापळे मला

िदसतात.
18 लोकांना संकटाची चाहूल लागून
ते घाबरून जातील.
काही लोक सरैावरैा पळतील.
पण ते खाचखळग्यात पडतील आिण सापळ्यात अडकतील.
त्यातील काही खड्ड्यातून चढून बाहेर येतील.
पण ते दसुऱ्या सापळ्यात अडकतील,
आकाश फाटेल आिण प्रलय होईल.
पृथ्वीचा पाय कापू लागेल.

19 धरणीकंप होऊन जमीन दभुगेंल.
20 पृथ्वीला पापांचा भार झाला आहे.
म्हणून ती त्या ओझ्याखाली दबून जाईल.
पृथ्वी एखाद्या िखळिखळ्या झालेल्या घरासारखी उगमगेल.
एखाद्या मद्यप्याप्रमाणे कोसळेल
आिण पुन्हा उठणार नाही.

21 त्या वेळी, परमेश्वर, स्वगार्तील सनै्यांचा स्वगार्त
व पृथ्वीवरील राजांचा पृथ्वीवर,
न्यायािनवाडा करील.

22 खूप राजे एकत्र जमतील
आिण त्यांना तुरंूगात टाकले जाईल.
पण शेवटी, बऱ्याच काळानतंर,
त्यांना न्याय िदला जाईल.

23 यरूशलेममधील सीयोन पवर्तावर परमेश्वराचे राज्य असेल.
त्या देवाचे तेज नेत्यांना िदसेल.
त्याच्या तेजापुढे चंद्र ओशाळेल
आिण सूयार्ला लाज वाटेल.

ददेेवाचवाचेे स्तुितस्तोत्रस्तुितस्तोत्र

प्रभू, तू माझा परमेश्वर आहेस.
मला तुझ्याबद्दल आदर वाटतो व तुझे मी स्तवन करतो.
तू आश्चयर् घडवली आहेस.

तू पूवीर् केलेले भाकीत पूणर्पणे खर ेठरले आहे.
तू सांिगतलेली प्रत्येक गोष्ट जशीच्या तशी घडली आहे.

2 तू ज्या शहराचा नाश केलास, ते शहर मजबूत तटबदंीने सुरिक्षत
केलेले होते.
पण आता तेथे फक्त दगडांचा खच पडला आहे
परकीयांचा राजवाडा जमीनदोस्त केला गेला आहे.
तो परत कधीच बांधला जाणार नाही.

3 बलाढ्य राष्ट्र ातील लोक तुला मान देतील.
कू्रर राष्ट्र ांतील शहर ेतुला घाबरतील.

4 परमेश्वरा, तू गरजू गरीब लोकांचा आसरा आहेस.
त्यांच्यापुढील अनेक समस्या त्यांना खच्ची करू पाहतात
पण तू त्यांचे रक्षण करतोस.
परमेश्वरा, तू उन्हापावसापासून रक्षण करणाऱ्या िनवाऱ्यासारखा आहेस.
पीडा या तुफान वादळ व पावसासारख्या असतात.
पण पावसाची झड िंभतीवर आपटून खाली पडते.
घरातल्या लोकांना ितचा त्रास होत नाही.

5 शत्रू आरडाओरडा करून गोंगाट करतो.
भयकंर शत्रू आव्हाने देतो.
पण देवा तू त्यांचा बदंोबस्त करतोस.
ज्याप्रमाणे उन्हाळ्यात वाळवंटातील झाडेझुडपे सुकून जिमनीवर

गळून पडतात,
त्याप्रमाणे तू शत्रूचा पराभव करून
त्यांना तुझ्यापुढे गुडघे टेकायला लावतोस.
ज्याप्रमाणे मोठे ढग उष्णतेचा ताप कमी करतात,
त्याप्रमाणे तू भयकंर शत्रूच्या गजर्ना थांबवतोस.

ददेेवाचीवाची त्याच्यात्याच्या भक्तांनाभक्तांना ममेेजवानीजवानी

6 त्या वेळेस, सवर्शिक्तमान परमेश्वर, डोंगरावरील सवर् लोकांना
मेजवानी देईल. मेजवानीत उत्कृष्ट अन्नपदाथर् व उंची मद्य असेल. मांस
कोवळे व चांगल्या प्रतीचे असेल. 7 सध्या बुरख्याने सवर् राष्ट्र े आिण
लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच “मृत्यू” होय. 8 पण मृत्यूवर
पूणर्पणे मात करता येईल आिण परमेश्वर माझा प्रभू, प्रत्येक चेहऱ्यावरचा,
प्रत्येक अश्रू पुसून टाकील. पूवीर् त्याच्या लोकांनी दखु: भोगले पण देव
पृथ्वीवरचे दखु: दरू करील. परमेश्वराने सांिगतले असल्यामुळेच हे सवर्
घडून येईल.

9 तेव्हा लोक म्हणतील,
“हा आपला देव आहे.
आपण ज्याची वाट पाहत आहोत तोच हा.
तो आपले रक्षण करायला आला आहे.
आपण त्या आपल्या परमेश्वराची वाट पाहत आहोत,
म्हणून जेव्हा परमेश्वर आपले रक्षण करील तेव्हा आनदं साजरा करू

आिण सुखी होऊ.”
10 परमेश्वराचे सामथ्यर् ह्या डोंगरावर
असल्याने मवाबचा पराभव होईल.
परमेश्वर कचऱ्याच्या िढगातील
गवताच्या काडीप्रमाणे शत्रूला पायाखाली तुडवील.

11 पोहणाऱ्या माणसाच्या हाताप्रमाणे परमेश्वर स्वतःचा हात लांब
करील
आिण लोकांना ज्यांचा अिभमान आहे अशा सवर् गोष्टी तो जमा

करील.
लोकांनी घडिवलेल्या सवर् संुदर वस्तू
परमेश्वर गोळा करील आिण दरू फेकून देईल.

12 लोकांनी बांधलेल्या उंच िंभती व सुरिक्षत जागा
परमेश्वर पाडून टाकून धुळीला िमळवील.
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ददेेवाचवाचेे स्तवनगीतस्तवनगीत

त्या वेळेस, यहुदात, लोक पुढील गाणे म्हणतील
परमेश्वराने आम्हाला तारण िदले आहे.
भक्कम तटबदंी व पुरशेी संरक्षणव्यवस्था असलेले आमचे

शहर अभेद्य आहे.
2 वेशी उघडा म्हणजे देवाची चांगली िशकवण
मानणार ेसज्जन लोक आत प्रवेश करतील.

3 परमेश्वरा, तुझ्यावर िवसंबून असणाऱ्यांना
आिण तुझ्यावर श्रध्दा ठेवणाऱ्यांना,
तू खरी शांती देतोस.

4 म्हणून नेहमी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा,
कारण परमेश्वर हा तुमच्यासाठी िनरतंर सुरिक्षत आसरा आहे.

5 पण परमेश्वर उद्दाम शहराचा नाश करील,
आिण तेथील लोकांना िशक्षा करील.
परमेश्वर ते मोठे शहर धुळीला िमळवील.
6 नतंर दीनदबुळे त्याचे भग्नावशेष पायाखाली तुडवतील.
7 प्रामािणकपणा हे सज्जनांचे ब्रीद असते.
सज्जन सत्याच्या सरळ मागार्ने जातात,
आिण देवा तू तो मागर् सुकर
व सुलभ करतोस.

8 पण परमेश्वरा, तू न्याय कसा करतोस ते बघण्यास आम्ही उत्सुक
आहोत.
आमचे आत्मे तुला व तुझ्या नांवाला कायम स्मरणात ठेवू इिच्छतात.

9 प्रत्येक रात्रीबरोबर तुझ्याशी एकरूप होण्याची आमची इच्छा आहे,
आिण प्रत्येक पहाटेबरोबर माझ्यातील आत्मा तुझ्याशी समरस होऊ

इिच्छतो.
जेव्हा तू न्याय देशील तेव्हा
लोकांना जगण्याचा योग्य मागर् सापडेल.

10 पापी माणसावर तू फक्त दयाच करीत रािहलास
तर तो कधीच सत्कृत्य करायला िशकणार नाही.
वाईट माणूस चांगल्या लोकांत रािहला तरी वाईट गोष्टीच करील:
दषु्टाला परमेश्वराची महानता कदािचत कधीच कळणार नाही.

11 पण परमेश्वरा, तू त्यांना िशक्षा करण्यास तयार हो.
नक्कीच ते हे पाहातील नाही का?
परमेश्वरा, तुझ्या लोकांबद्दल असलेले
तुझे भक्कम प्रेम तू पाप्यांना दाखव.
मग ते नक्कीच खजील होतील.
तुझे शत्रू नक्कीच त्यांच्याच
आगीत भस्मसात होतील.

12 परमेश्वरा, आम्ही तडीस नेलेल्या सवर् गोष्टी
तूच आमच्यासाठी केल्या आहेस तेव्हा आम्हाला शांती दे.

ददेेवव त्यांच्यात्यांच्या लोकांनालोकांना नवजीवननवजीवन ददेेईलईल
13 परमेश्वरा, तू आमचा देव आहेस.
पूवीर् आम्ही इतर भोंद ूदेवांना
अनुसरलो आम्ही त्यांना जवळ केले.
पण आता लोकांनी फक्त तुझेच नाव घ्यावे असे आम्हाला वाटते.

14 ते मृत देव जीवंत होणार नाहीत.
त्यांची भुते आता उठणार नाहीत.
तू त्यांचा नाश करायचे ठरिवलेस
आिण त्यांची आठवण देणाऱ्या सवर् खाणाखणुा तू नष्ट केल्यास.

15 तुझ्या आवडत्या राष्ट्र ाला
तू मदत केलीस.
इतर लोकांना त्या राष्ट्र ाचा
पराभव करण्यापासून थांबिवलेस.

16 परमेश्वरा, संकटात असताना लोक
तुझे स्मरण करतात.
तू िशक्षा केल्यास लोक मनात

तुझा धावा करतात.
17 परमेश्वरा, आम्ही तुझ्याबरोबर नाही.
प्रसूित वेदना होऊन रडणाऱ्या स्त्रीसारखे आम्ही आहोत.
ती वेदनेने िवव्हळते.

18 त्याचप्रमाणे आम्हाला वेदना आहेत.
आम्ही जन्म देतो पण तो फक्त वाऱ्याला.
आम्ही जगासाठी नवीन लोक तयार करत नाही.
आम्ही देशासाठी तारण आणत नाही.

19 परतंु परमेश्वर म्हणतो,
“तुझे लोक मेले असले
तरी िजवंत होतील.
आमच्या माणसांचे मृतदेह सजीव होतील.
मृतांनो, थडग्यातून उठा
आिण आनिंदत व्हा.
तुमच्यावर पडलेले दव
हे जणू नव्या िदवसाचा प्रकाश आहे.
तो प्रकाश नवाकाळ येत आहे हे दाखिवतो.
मृत लोकांना आता जिमनीत पुरले आहे
पण त्यांना नवजीवन िमळेल.”

ददेेवाचावाचा न्यायन्याय बिक्षसबिक्षस िंकवािंकवा िशक्षािशक्षा

20 माझ्या लोकांनो, आपापल्या खोल्यांत जा.
दार ेलावून घ्या.
थोडा वेळ खोलीतच लपून बसा.
देवाचा राग शांत होईपयर्ंत लपून राहा.

21 परमेश्वर दषु्कृत्यांबद्दल जगातील लोकांचा न्यायिनवाडा
करण्यासाठी
देव आपले स्थान सोडून येईल.
मारल्या गेलेल्या लोकांचे रक्त
पृथ्वी त्याला दाखवील.

भूमी यापुढे मृतांना झाकून ठेवणार नाही.
त्या वेळेला िलव्याथान ह्या कपटी सपार्चा परमेश्वर

न्यायिनवाडा करील.
वेटोळे घालून बसलेल्या िलव्याथान सपार्ला परमेश्वर आपल्या मोठ्या,
कठीण व बलवान तलवारीने िशक्षा करील.
समुद्रातील प्रचंड धुडाला तो मारील.

2 तेव्हा लोक रम्य द्राक्षमळ्याबद्दलचे
गाणे म्हणतील.

3 “मी स्वतः परमेश्वर, त्या बागेची िनगा राखीन.
मी योग्य वेळी बागेला पाणी देईन.
रात्रंिदवस मी त्या बागेची राखण करीन.
कोणीही बागेची नासधूस करणार नाही.

4 मी रागावलेलो नाही,
पण यधु्द झाले आिण बागेभोवती कोणी काटेरी कंुपण घातले
तर मी तेथे जाऊन ते नष्ट करीन.

5 जर कोणी व्यिक्त माझ्याकडे आश्रयासाठी आली
व ितला माझ्याबरोबर शांतता करावयाची असली
तर ितला माझ्याकडे येऊ द्या, व माझ्याबरोबर शांती करू द्या.

6 ज्याप्रमाणे खोलवर गेलेली मुळे झाडाला भक्कम आधार देतात.
त्याप्रमाणे माझ्याकडे आलेली ही माणसे याकोबाचे हात मजबूत

करतील.
ही माणसे, फुलू लागलेल्या झाडाप्रमाणे, इस्राएलचा िवकास करतील.
फळांनी बहरलेल्या वृक्षाप्रमाणे इस्राएलची मुले हा देश व्यापून

टाकतील.”

ददेेवव इस्राएललाइस्राएलला ददूरूर पाठवूनपाठवून ददेेईलईल
7 परमेश्वर त्याच्या लोकांना कशी िशक्षा करील? पूवीर् जसा शत्रूंनी

लोकांना त्रास िदला, तसाच आता परमेश्वर देईल का? पूवीर् जसे अनेक
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लोक मारले गेले तसेच आता परमेश्वर करील का? तो लोकांना मारील
का?

8 इस्राएलला दरू पाठवून परमेश्वर हा वाद िनकालात काढील. परमेश्वर
इस्राएलची िनभर्त्सना करील. वाळवंटातील गरम वाऱ्याप्रमाणे त्याचे शब्द
जळजळीत असतील.

9 याकोबाच्या अपराधांना क्षमा कशी केली जाईल? काय केले असता
त्याची पापे नािहशी होतील? पुढील गोष्टी घडून येतील: वेदीतील
िचऱ्यांचा चुरा केला जाईल. पूजेसाठी घडिवलेल्या खोट्या देवांच्या मूतीर्
व बांधलेल्या वेदी या सवर् नष्ट केल्या जातील.

10 त्या वेळेला तटबदंी असलेले शहर वाळवंटाप्रमाणे ओसाड होईल.
सवर् लोक दरू पळून गेलेले असतील. ते शहर चरायचे कुरण होईल. तेथे
वासर ेचरतील. गुर ेवेलींची पाने खातील. 11 वेली सुकतील, त्यांच्या
फांद्या तुटून पडतील आिण, बायका त्या सरपणासाठी वापरतील. लोक
समजून घेण्याचे नाकारतात. म्हणून त्यांना घडिवणारा देव त्यांची
समजूत घालणार नाही. आिण तो त्यांच्यावर दया करणार नाही.

12 त्या वेळेस परमेश्वर त्याच्या लोकांना इतरांपासून वेगळे करील.
परमेश्वर यफु्रािटसपासून सुरवात करून िमसरच्या नदीपयर्ंतच्या सवर्
लोकांना गोळा करील.
एक एक करून तुम्ही इस्राएलचे सवर् लोक एकत्र गोळा व्हाल. 13

माझी बरीच माणसे अश्शूरमध्ये गमावली आहेत. माझी काही माणसे
िमसरला पळून गेली आहेत. पण त्या वेळी प्रचंड तुतारी फंुकली जाईल
आिण ते सवर् लोक यरूशलेमला परत येतील. ते सवर् जण त्या पिवत्र
डोंगरावरील देवापुढे नमन करतील.

उत्तरउत्तर इस्राएललाइस्राएलला इशाराइशारा

शोमरोनकडे पाहा.
एफ्राइममधील मद्यप्यांना त्या शहराचा फार गवर् आहे.
आजूबाजूला सुपीक दरी असलेल्या टेकडीवर ते शहर

वसले आहे.
शोमरोनमधील रिहवाशांना आपले शहर फुलांच्या संुदर मुकुटाप्रमाणे

वाटते.
पण ते मद्यपान करून धंुद झाले आहेत
आिण हा “संुदर मुकुट” सुकून चालला आहे.

2 पाहा! माझ्या प्रभूकडे एक सशक्त व शूर वीर आहे.
तो गारिपटीप्रमाणे व पावसाच्या झडीप्रमाणे येईल.
वादळाप्रमाणे िंकवा महापुराप्रमाणे तो या देशात येईल
आिण हा मुकुट (शोमरोन) धुळीत फेकून देईल.

3 एफ्राइममधील मद्यप्यांना “संुदर मुकुटाप्रमाणे” असलेल्या त्यांच्या
शहराचा अिभमान आहे,
पण ते शहर पायाखाली तुडिवले जाईल.

4 सभोवती सुपीक दरी असलेल्या टेकडीवर ते शहर वसले आहे.
पण तो “संुदर फुलांचा मुकुट” सुकत चालला आहे.
उन्हाळ्यात झाडावर प्रथम आलेल्या अिंजरांप्रमाणे ह्या शहराची िस्थती
होईल.
जेव्हा माणूस झाडांवर अिंजर ेपाहतो तेव्हा तो त्यांपकैी एक तोडतो

आिण खाऊन टाकतो.
5 त्या वेळेला, सवर्शिक्तमान परमेश्वर स्वतः “संुदर फुलांचा मुकुट”

होईल. जे काही देवाला अनुसरणार ेलोक म्हणजेच देवाचे लोक मागे
उरले असतील, त्यांच्याकिरता देव “संुदर फुलांचा मुकुट” होईल. 6

परमेश्वर, त्याच्या लोकांवर राज्य करणाऱ्या न्यायाधीशांना सद्बधु्दी देईल.
वेशीपाशी लढणाऱ्या लोकांना परमेश्वर सामथ्यर् देईल. 7 पण सध्या ते
नेते मद्याने धंुद झाले आहेत. याजक व संदेष्टे सवर्च जण द्राक्षरस व मद्य
िपऊन धंुद झाले आहेत. ते अडखळून पडतात. संदेष्टे आपली स्वप्ने
पाहताना मद्याच्या नशेत असतात. न्यायाधीश न्यायिनवाडा करताना
मद्याच्या धंुदीत असतात. 8 सवर् मेज ओकारीने भरलेले आहेत. कोठेही
स्वच्छ जागा रािहलेली नाही.

स्वतःच्यास्वतःच्या लोकांनालोकांना मदतमदत करण्याचीकरण्याची ददेेवाचीवाची इच्छाइच्छा

9 लोकांना धडा िशकिवण्याचा परमेश्वर प्रयत्न करीत आहे. त्याची
िशकवण लोकांच्या लक्षात यावी म्हणून तो प्रयत्नशील आहे. पण लोक
परवा परवापयर्ंत आईचे दधू िपणाऱ्या तान्ह्या मुलांप्रमाणे वागतात; 10

म्हणून परमेश्वर लहान बाळांशी बोलावे तसा त्यांच्याशी बोलतो.
“एक हुकूम इकडे, एक हूकूम ितकडे;
एक िनयम इकडे, एक िनयम ितकडे,
एक धडा इकडे, एक धडा ितकडे.”j

11 परमेश्वर ह्या लोकांशी वेगळ्याच पध्दतीने बोलेल िंकवा त्यांच्याशी
वेगळ्याच भाषेचा वापर करील.

12 पूवीर्च्या काळी, देव लोकांना म्हणाला, “येथे िवश्रांतीची जागा
आहे. ही शांत जागा आहे. थकलेल्यांना येथे येऊन िवश्रांती घेऊ द्या. ही
शांतीची जागा आहे.”
पण लोकांनी देवाचे ऐकले नाही. 13 लोकांना देवाचे बोलणे परक्या

भाषेसारखे अनाकलनीय वाटले.
“एक हुकूम इकडे, एक हुकूम ितकडे,
एक िनयम इकडे, एक िनयम ितकडे,
एक धडा इकडे; एक धडा ितकडे.”
लोकांनी स्वतःला पािहजे ते केले. म्हणून ते मागे पडून पराभूत झाले,

ते सापळ्यात अडकले आिण पकडले गेले.

ददेेवाचावाचा न्यायन्याय कोणालाकोणाला चुकलाचुकला नाहीनाही

14 यरूशलेमच्या नेत्यांनो, तुम्ही परमेश्वराचा संदेश ऐकावा पण सध्या
तुम्ही त्याचे ऐकायचे नाकारता. 15 तुम्ही लोक म्हणता, “आम्ही
मृत्यूबरोबर करारनामा केला आहे. अधोलोकाशी आम्ही करार केला
आहे म्हणून आम्हांला िशक्षा होणार नाही. िशक्षा आमचे काही वाकडे
करू शकणार नाही. कारण आम्ही कपट व असत्य यांच्यामागे लपून
बसू.”

16 यासाठी परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “िसयोनमध्ये मी कोनिशला
बसवीन. हा एक अमूल्य दगड असेल. ह्या महत्वाच्या दगडावर सवर्
बांधकाम उभारले जाईल. त्याच्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या लोकांची िनराशा
होणार नाही.

17 “िंभतीचा सरळपणा पाहण्यासाठी लोक जसा ओळंबा वापरतात,
तसाच योग्य गोष्ट दाखिवण्यासाठी मी न्यायबुध्दी व चांगुलपणा ह्यांचा
वापर करीन.

“तुम्ही पापी, तुमच्या कपटाच्या व असत्याच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न
करता, पण तुम्हांला िशक्षा होईल. मी वादळाप्रमाणे अथवा पुराप्रमाणे
येऊन तुमच्या लपायच्या जागा नष्ट करीन. 18 तुमचा मृत्यूशी असलेला
करारनामा पुसला जाईल. अधोलोकाशी तुमचा झालेला करार तुम्हांला
उपयोगी पडणार नाही.

“कोणीतरी येईल आिण तुम्हाला िशक्षा करील. तुमचा कचरा करून
तुम्हाला पायाखाली तुडवील. 19 तो माणूस येऊन तुम्हाला घेऊन
जाईल. तुमची िशक्षा भयकंर असेल. ती सकाळी सुरू होईल व रात्री
उिशरापयर्ंत चालू राहील.

20 “मग तुम्हांला पुढील कथा समजेल. एक माणूस त्याच्या उंचीच्या
मानाने खूपच आखूड असलेल्या अथंरूणावर झोपायचा प्रयत्न करत
होता. त्याचे पांघरूणसुध्दा त्याला पूणर् पणे पांघरता येईल इतपत रंूद
नव्हते. त्याचे अथंरूण आिण पांघरूण दोन्ही िनरूपयोगी होती. अगदी
त्याप्रमाणे तुमचे करार िनरूपयोगी ठरलेले आहेत.”

21 परासीम डोंगरावरच्या प्रमाणे परमेश्वर लढाई करील. गीबोन दरीत
ज्याप्रमाणे तो रागावला होता त्याप्रमाणे तो रागावेल. नतंर परमेश्वर
त्याला पािहजे ते घडवून आणील. तो काही िवलक्षण गोष्टी करील, पण
तो त्याचे काम तडीस नेईल. परमेश्वराचे कायर् अगाध आहे. 22 आता
तुम्ही त्या गोष्टीिवरूध्द् लढू नका. लढलात तर तुमच्या भोवतीची फास
अिधक आवळला जाईल.
मी ऐकलेल्या शब्दांत फरक होणार नाही. सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या,

पृथ्वीच्या िनयतं्याच्या, तोंडचे हे शब्द आहेत म्हणून त्या गोष्टी घडून
येतीलच.
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ददेेवव योग्ययोग्य िशक्षािशक्षा करतोकरतो

23 मी सांगत असलेला संदेश लक्षपूवर्क ऐका. 24 शेतकरी सतत शेत
नांगरतो का? नाही. तो सतत मशागत करतो का? नाही. 25 तो
जिमनीची मशागत करतो आिण मग पेरणी करतो. तो िनरिनराळ्या
िबयांची पेरणी िनरिनराळ्या तऱ्हेने करतो. तो बिडशेप िवखरून टाकतो,
िजर ेशेतात फेकतो तर गहू ओळीत पेरतो. तो सातू िविशष्ट जागेत पेरतो
तर शेताच्याकडेला काठ्या गहू पेरतो.

26 तुम्हाला िशकिवण्यासाठी आमचा देव उदाहरणे देत आहे.
ह्यावरून िदसून येईल की देव िववेकबुध्दीने लोकांना िशक्षा करतो. 27

मोठ्या दातेरी फळीने शेतकरी बिडशेप मळतो का? नाही. मोहरी
मळण्यासाठी शेतकरी त्यावरून गाडीचे चाक िफरिवतो का? नाही.
शेतकरी बिडशेप व मोहरी मळण्यासाठी लहान काठी वापरतो. 28 पाव
करताना बाई पीठ मळते पण सारखी सारखी ते िंतबत नाही. परमेश्वर
लोकांना िशक्षा करताना असेच करतो. तो गाडीचे चाक अगंावर
घालण्याची त्यांना भीती दाखिवल पण पूणर्पणे िचरडून टाकणार नाही.
तो घोड्यांच्या टापांखाली त्यांना तुडवू देणार नाही. 29 हा धडा
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने स्वतः िदला आहे. देव चांगलाच सल्ला देतो. तो
खरोखरच ज्ञानी आहे.

यरूशलयरूशलेेमबद्दलमबद्दल ददेेवाचवाचेे प्रेमप्रेम

देव म्हणतो, “अरीएलकडे पाहा. तेथे दािवदाने तळ ठोकला
होता. त्या शहराची सुटी वषार्नुवषेर् सुरूच आहे. 2 मी
अरीएलला िशक्षा केली आहे. त्यामुळे ते शहर द:ुख व शोक

यांनी भरून गेले आहे. पण तरीसुध्दा ते माझे अरीएल आहे.
3 “अरीएल, मी तुझ्यासभोवती सिैनक ठेवले आहेत. मी

तुझ्यािवरूध्द् मोचेर् बांधले आहेत. 4 तुझा पराभव झाला, तुला
जमीनदोस्त केले गेले. आता भुताप्रमाणे जिमनीतून येणारा तुझा आवाज
मी ऐकतो. तुझे शब्द, धुळीतून आल्याप्रमाणे येतात.”

5 धुळीच्या कणांप्रमाणे खूप परके येथे आहेत. ते कू्रर लोक, वाऱ्यावर
उडणाऱ्या फोलकटाप्रमाणे आहेत. 6 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने भूकंप,
मेघगजर्ना व मोठा गडगडाट यांच्याद्वार ेतुला िशक्षा केली. तेव्हा
सगळीकडे वादळे, वावटळी व सवर्नाशक आग पसरली होती. 7 अनेक
राष्ट्र े अरीएलिवरूध्द् लढली. ते सवर् रात्रीच्या द:ुस्वप्नासारखे होते.
सनै्यांनी अरीएलला वेढा घातला आिण िशक्षा केली. 8 पण त्या
सनै्यांनाही ते स्वप्नासारखेच वाटेल. त्यांना पािहजे असलेले िमळणार
नाही. उपाशी माणसाने अन्नाबद्दलचे स्वप्न पाहावे तसेच ते असेल.जेंव्हा
असा माणूस जागा होतो तेंव्हा तो भुकेलेलाच असतो.तहानलेल्याने
पाण्याचे स्वप्न पाहावे तसेच ते असेल.तोजागा झाला तरी त्याची तहान
भागलेली नसते. िसयोनिवरूध्द् लढणाऱ्या राष्ट्र ांची अशीच िस्थती आहे.
त्या राष्ट्र ांना जे हवे आहे ते िमळणार नाही.

9 तुम्ही िविस्मत
व आश्चयर्चकीत व्हा.
तुम्ही धंुद व्हाल पण मद्याने नव्हे.
तुम्ही झोक जाऊन पडाल पण दारूने नव्हे.

10 परमेश्वर तुम्हाला झोपेची गंुगी आणील.
परमेश्वर तुमचे डोळे िमटेल. (संदेष्टे हेच तुमचे डोळे आहेत)
परमेश्वर तुमची डोकी झाकील. (संदेष्टे हेच तुमची डोकी आहेत.)
11 हे असे घडेल असे मी तुम्हाला सांगतो पण तुम्हाला माझे म्हणणे

कळणार नाही. माझे शब्द, मोहरबदं केलेल्या पुस्तकाप्रमाणे आहेत.
तुम्ही असे पुस्तक वाचता येणाऱ्याला देऊन त्याला वाचायला सांगू
शकता. पण तो म्हणेल. “मी हे पुस्तक वाचू शकत नाही. ते मोहरबदं
आहे. मी ते उघडू शकत नाही.” 12 िंकवा तुम्ही असे पुस्तक वाचता न
येणाऱ्याला देऊन त्यास ते वाचायला सांगू शकता. तो म्हणेल, “मला
वाचता येत नसल्याने मी हे पुस्तक वाचू शकत नाही.”

13 माझा प्रभू म्हणतो, “हे लोक, माझ्यावर त्यांचे प्रेम आहे, असे
म्हणतात ते शब्दांनी माझ्याबद्दलचा आदर व्यक्त करतात. पण त्यांची मने
माझ्यापासून फार दरू आहेत. त्यांचा माझ्याबद्दलचा आदर, म्हणजे फक्त
त्यांनी पाठ केलेले व माणसांनी घालून िदलेले िनयम आहेत. 14 म्हणून

मी शिक्तशाली व चमत्कािरक गोष्टी करून या लोकांना िविस्मत करीत
राहीन. त्यांच्यातील सुज्ञ स्वतःतील शहाणपण गमावतील. त्यांना काही
समजू शकणार नाही.”

15 ते लोक परमेश्वरापासून काही लपिवण्याचा प्रयत्न करतात. ते
त्यांची दषु्कृत्ये अधंारात करतात. ते लोक स्वतःशीच म्हणतात,
“आम्हांला कोणीही पाहू शकत नाही. आम्ही कोण आहोत हे कोणालाही
माहीत नाही.”

16 तुम्ही गोंधळलेले आहात. तुम्हाला वाटते की िचखल व कंुभार
सारखेच. तुम्हाला वाटते की एखाद्याने तयार केलेली वस्तूच त्या तयार
करणाऱ्याला सांगेल, “तू मला घडवले नाहीस.” असे म्हणणे म्हणजे
मातीच्या भांड्याने कंुभाराला “तुला काही समजत नाही” असे
सांगण्यासारखेच होय.

चांगलाचांगला काळकाळ ययेेतत आहआहेे

17 हे सत्य आहे: काही काळानतंर कमेर्लच्या डोंगरावरील भूमीप्रमाणे
लबानोनची भूमी सुपीक होईल आिण कमेर्लच्या भूमीवर घनदाट जगंल
माजेल. 18 बिहरा पुस्तकातील शब्द ऐकू शकेल आिण आंधळा
अधंारातून आिण धुक्यातून पाहू शकेल. 19 परमेश्वर दिरद्री लोकांना
सुखी करील आिण ते लोक इस्राएलच्या पिवत्रदेवाबद्दल हषर् व्यक्त
करतील.

20 कोते आिण कंजूष लोक व दषु्कृत्ये करण्यात आनदं मानणार ेलोक
नाहीसे होतील तेव्हा हे घडून येईल. 21 (हे लोक सज्जनांना खोटे
पाडतात. लोकांना न्यायालयात खेचून जाळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न
करतात. ते भोळ्या लोकांना उध्वस्त करण्याचा यत्न करतात.)

22 म्हणून परमेश्वर याकोबच्या वंशजांशी बोलतो. (ह्याच परमेश्वराने
अब्राहामला मुक्त केले होते.) परमेश्वर म्हणतो, “याकोब, (इस्राएलमधील
लोकांनो,) आता तुम्हाला ओशाळवाणे व लिज्जत व्हावे लागणार नाही.
23 तो त्याची सवर् मुले पाहील आिण तो माझ्या नावाला पिवत्र म्हणेल.
मी ह्या मुलांना स्वतःच्या हाताने घडिवले आहे आिण ही मुले म्हणतील
की याकोबाचा पिवत्र देव हा असामान्य आहे. ही मुले इस्राएलाच्या
देवाचा आदर करतील. 24 ह्यातील पुष्कळांना काही कळत नव्हते
म्हणून त्यांनी चुकीच्या गोष्टी केल्या. त्यांना काही समजले नाही पण ते
धडा िशकतील.”

इस्राएलनइस्राएलनेे ददेेवावरवावर िवश्वासिवश्वास ठठेेवावावावा, िमसरवरिमसरवर नाहीनाही

परमेश्वर म्हणतो, “ह्या मुलांकडे पाहा! ती माझ्या आज्ञा
पाळत नाहीत. ते योजना करतात, पण माझी मदत मागत
नाहीत. ते इतर लोकांबरोबर मतै्रीचा करार करतात. पण

माझ्या आत्म्याला तो नको असतो. हे लोक त्यांच्या पापात आणखी भर
घालीत आहेत. 2 ही मुले िमसरकडे मदत मागायला जात आहेत. पण ते
जे करीत आहेत, ते योग्य आहे का; असे मला िवचारावे, असे त्यांना
वाटत नाही. फारो त्यांचा बचाव करील असे त्यांना वाटते. िमसरने त्यांचे
रक्षण करावे अशी त्यांची इच्छा आहे.

3 “पण मी सांगतो की िमसरमध्ये लपण्याने तुमचा काही फायदा
होणार नाही. िमसर तुमचे रक्षण करू शकणार नाही. 4 तुमचे नेते
सोअनला आिण तुमचे राजदतू हानेसला गेले आहेत. 5 पण त्यांची
िनराशा होईल. त्यांना मदत करू न शकणाऱ्या देशावर ते िवसंबले
आहेत. िमसर काहीच उपयोगाचा नाही. िमसर काही मदत करणार नाही.
उलट तो तुम्हाला लिज्जत व ओशाळवाणे करील.”

यहयहुुदािवषयीदािवषयी ददेेवाचावाचा ससंदंदेेशश
6 नेगेवमधल्या प्राण्यांिवषयी शोक संदेश:
नेगेव ही धोकादायक जागा आहे. ही भूमी िंसह, फुरसे व उडणार ेसाप

ह्यांनी व्यापलेली आहे. पण काही लोक नेगेवमधूनच प्रवास करीत
आहेत. ते िमसरला जात आहेत. त्यांनी आपली धन संपत्ती गाढवांवर व
उटांवर लादली आहे. ह्याचा अथर् त्यांना मदत न करू शकणाऱ्या राष्ट्र ांवर
ते िवसंबले आहेत. 7 िमसरला काही अथर् नाही. िमसरच्या मदतीला
काही िंकमत नाही. म्हणून मी िमसरला “स्वस्थ बसणारा रहाब” असे
म्हणतो.
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8 आता तू हे पाटीवर िलही म्हणजे सवर् लोकांना ते िदसेल आिण हे तू
पुस्तकातही िलही म्हणजे भिवष्यात दरू असलेल्या शेवटच्या
िदवसांसाठी ते उपयोगी पडेल.
9 पालकांचे न ऐकणाऱ्या मुलांसारखे हे लोक आहेत. ते खोटे बोलतात
आिण परमेश्वराच्या िशकवणकुीकडे लक्ष देण्यास नकार देतात. 10 ते
संदेष्ट्यांना म्हणतात, “आम्ही काय करावे हे तुम्ही िदव्य दृष्टीने पाहू
नका. आम्हाला सत्य सांगू नका. आम्हाला बऱ्यावाटतील, आवडतील
अशाच गोष्टी सांगा, आमच्यासाठी फक्त चागलं्याच गोष्टी तुमच्या िदव्य
दृष्टीने बघा. 11 खऱ्या घडणाऱ्या गोष्टी बघायचे टाळा. आमच्या
रस्त्यातून दरू व्हा. इस्राएलच्या पिवत्र देवाबद्दल आमच्याशी बोलू नका.”

यहयहुुदालादाला फक्तफक्त ददेेवाकडवाकडूूनचनच मदतमदत िमळतिमळतेे

12 इस्राएलचा पिवत्र देव म्हणतो, “परमेश्वराने िदलेला संदेश तुम्ही
स्वीकारायचे नाकारले आहे. तुम्ही लोक जुलूम व कपट यांवर िवसंबून
राहता. 13 लढाया व खोटेपणा करून तुम्ही अपराध केला आहे म्हणून
तडे गेलेल्या उंच िंभतीप्रमाणे तुमची िस्थती होईल ही िंभत पडेल व ितचे
तुकडे तुकडे होतील. 14 तुमची िस्थती मातीच्या बरणीप्रमाणे होईल. ही
बरणी फुटल्यास ितचा चक्काचूर होतो. हे बारीक तुकडे काही उपयोगाचे
नसतात. ह्या तुकड्यांनी तुम्ही िवस्तवातले िनखार ेकाढू शकत नाही.
िंकवा डोहातले पाणी काढू शकत नाही.”

15 परमेश्वर, माझा प्रभू, इस्राएलचा पिवत्र देव म्हणतो, “तुम्ही मला
शरण आलात, तर तुम्ही वाचाल. शांतता आिण िवश्वास हीच तुमची शक्ती
आहे.”
पण तुम्हाला हेच नको आहे. 16 तुम्ही म्हणता, “नाही! आम्हाला

पळून जायला घोडे हवेत.” ते खरचे आहे. तुम्हाला घोड्यांवरून पळून
जावे लागेल. पण शत्रू तुमचा पाठलाग करील. शत्रूचा वेग तुमच्यापेक्षा
जास्त असेल. 17 शत्रूपक्षातील एकाने धमकी िदल्यास तुमची हजारो
माणसे पळून जातील. पाचजणांनी धमकी िदल्यास तुमचे सवर्च लोक
पळून जातील. तुमच्या सनै्यातील फक्त एकच गोष्ट िशल्लक राहील. व ती
म्हणजे टेकडीवरचा ध्वजस्तभं.

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना मदतमदत करीलकरील

18 तुमच्यावर दया करण्याची परमेश्वराची इच्छा आहे. परमेश्वर वाट
पाहत आहे. परमेश्वराला प्रकट होऊन तुमचे सांत्वन करायचे आहे.
परमेश्वर देव न्यायी आहे. त्याच्या मदतीची इच्छा करणाऱ्या प्रत्येक
माणसाला तो आशीवार्द देईल.

19 यरूशलेमच्या िसयोन डोंगरावर परमेश्वराची माणसे राहतील.
तुमचा शोक थांबेल तुमचे रडणे परमेश्वर ऐकेल व तुमचे सांत्वन करील.
परमेश्वर तुमचे म्हणणे ऐकेल आिण तुम्हाला मदत करील.

20 माझ्या प्रभूने, देवाने, पूवीर् तुम्हाला द:ुख व यातना िदल्या. त्या
रोजच्या भाकरीसारख्या व पाण्यासारख्याच होत्या. देव तुमचा िशक्षक
आहे आता यापुढे तो तुमच्यापासून लपून शहाणार नाही. तुम्ही त्याला
तुमच्या डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पाहाल. 21 नतंर, जर तुम्ही चुकलात आिण
चुकीच्या मागार्ने गेलात (डावीकडे वा उजवीकडे) तर तुमच्या मागून
आवाज येईल, “हा मागर् बरोबर आहे. तुम्ही ह्या मागार्ने जावे.”

22 तुमच्या मूतीर् सोन्या-चांदीने मढिवलेल्या आहेत. ह्या खोट्या
देवांनी तुम्हाला पापांच्या घाणीत लोटले आहे. पण तुम्ही त्यांची पूजा
करण्याचे सोडून द्याल. तुम्ही त्या देवांना कचऱ्याप्रमाणे वा िवटाळाच्या
कपड्यांप्रमाणे फेकून द्याल.

23 त्या वेळेला परमेश्वर पाऊस पाडील. तुम्ही बी पेराल आिण भूमी
तुम्हाला अन्न देईल. त्या वेळी पीक मुबलक येईल. तुमच्या गुरांना भरपूर
चारा िमळेल. मेंढ्यांना चरायला खूप मोठे रान िमळेल. 24 तुमच्या
गुरांना आिण गाढवांना भरपूर आंबोण िमळेल. सगळीकडे अन्नधान्याचा
सुकाळ होईल. गुरांपुढे आंबोण पसरण्यासाठी तुम्हाला कुदळफावड्याचा
उपयोग करावा लागेल. 25 प्रत्येक डोंगरावरून, प्रत्येक टेकडीवरून
पाण्याचे झर ेवाहतील. पुष्कळ लोक मारले गेल्यावर आिण बुरूज
ढासळल्यावर हे सवर् घडून येईल.

26 त्या वेळी, चंद्राचा प्रकाश सूयर्प्रकाशाप्रमाणे प्रखर होईल आिण
सूयर्प्रकाश आतापेक्षा सातपट प्रखर होईल. एकािदवसाचा

सूयर्प्रकाशआठवड्यातील सूयर्प्रकांशाइतका असेल. परमेश्वर जेंव्हा
त्याच्या जखमी लोकांना मलमपट्टी करील आिण माराने झालेल्या
त्यांच्या जखमा बऱ्या करील तेव्हा असे घडेल.

27 पाहा! परमेश्वराचे नाव दरुवरून येत आहे, दाट धुराचे ढग
पसरिवणाऱ्या आगीप्रमाणे त्याचा राग आहे. परमेश्वराचे तोंड रागाने भरले
आहे. त्याची जीभ ज्वालेप्रमाणे िदसत आहे. 28 परमेश्वराचा श्वास
(आत्मा), पाणी वाढत जाऊन गळ्यापयर्ंत पोहोचणाऱ्या एखाद्या मोठ्या
नदीप्रमाणे आहे. परमेश्वर राष्ट्र ांचा न्याय करील. हा न्याय कसा असेल?
तर “नाशाच्या चाळणीतून” राष्ट्र ांना चाळून काढल्याप्रमाणे तो असेल.
जसे लगाम घालून जनावरांना ताब्यात ठेवले जाते तसे लोकांना लगाम
घालून परमेश्वर िनयतं्रणात ठेवील.

29 त्या वेळेला तुम्ही आनदंगीते गाल. सुट्टीच्या िदवसांतील
रात्रीप्रमाणे हा काळ असेल. परमेश्वराच्या डोंगरावर जाताना तुम्हाला
आनदं वाटतो, इस्राएलच्या खडकाकडे जाताना (परमेश्वराच्या
उपासनेला जाताना) बासरीचा स्वर ऐकून तुम्हाला हषर् होतो, तसाच हा
आनदं असेल.

30 परमेश्वर आपला प्रचंड आवाज लोकांना ऐकायला भाग पाडील.
परमेश्वराचा शिक्तशाली हात रागाने खाली पृथ्वीवर येताना पाहण्यास
परमेश्वर लोकांना भाग पाडेल. सवर् जाळून टाकणाऱ्या अग्नीप्रमाणे हा हात
असेल. मुसळधार पाऊस व गारपीट करणाऱ्या वादळाप्रमाणे देवाचे
सामथ्यर् असेल. 31 परमेश्वराचा आवाज ऐकून अश्शूर घाबरून जाईल.
परमेश्वर दडंाने अश्शूरला मारील. 32 डफावर व सारगंीवर संगीत
वाजवावे तसे परमेश्वर अश्शूरला मारील. आपल्या हाताने शक्तीने परमेश्वर
अश्शूरचा पराभव करील.

33 पूवीर्पासून तोफेत तयार करून ठेवले आहे. ते राजासाठी तयार
केले आहे. ते पुष्कळ खोल आिण रंूद केले आहे. त्यात लाकडाचा ढीग
आिण िवस्तव आहे. परमेश्वराचा श्वास (आत्मा) जळत्या गधंकाच्या
प्रवाहाप्रमाणे येऊन ते जाळून टाकील.

इस्राएलनइस्राएलनेे ददेेवाच्यावाच्या सामथ्यार्वरसामथ्यार्वर िवसिवसंबंावबावेे

मदत मागण्यासाठी िमसरमध्ये जाणार ेते लोक पाहा ते घोडे
मागतात. घोडे आपला बचाव करतील असे त्यांना वाटते.
िमसरमधील रथ आिण घोडेस्वार आपल्याला वाचवतील

असा या लोकांचा समज आहे. िमसरचे सनै्य मोठे असल्याने आपण
सुरिक्षत आहोत असेच त्यांना वाटते. हे लोक इस्राएलच्या पिवत्र देवावर
िवश्वास ठेवत नाही. ते परमेश्वराची मदत मागत नाहीत. 2 पण खरा ज्ञानी
परमेश्वर आहे. त्यांच्यावर संकटे आणणारा परमेश्वरच असेल. परमेश्वराची
आज्ञा बदलण्याची ताकद लोकांत असणार नाही. पापी लोकांच्यािवरूध्द
(यहुदाच्यािवरूद्द) देव उभा राहील आिण लढेल. ह्या पापी लोकांना मदत
करणाऱ्या लोकांिवरूध्द म्हणजे िमसरच्या लोकांिवरूध्दही देव लढेल.

3 िमसरमधील लोक फक्त माणसे आहेत देव नाहीत. िमसरमधील
घोडे फक्त प्राणी आहेत पण आत्मे नाहीत. परमेश्वर स्वतःचा हात लांब
करील आिण मदतनीसाचा (िमसरचा) पराभव होईल. त्याची मदत घेणारे
लोक (यहुदा) पडतील. त्या सवर् लोकांचा बरोबरच नाश केला जाईल.

4 परमेश्वराने मला सांिगतले, “जेव्हा एखादा िंसह िंकवा त्याचा छावा,
खाण्यासाठी, जनावर पकडतो तेव्हा तो त्या मारलेल्या प्राण्यापाशी उभा
राहून डरकाळ्या फोडतो. त्या वेळी कोणीही त्या शिक्तशाली िंसहाला
घाबरवू शकत नाही. जरी माणसे आली आिण त्यांनी आरोळ्या ठोकल्या
तरी तो िंसह िभणार नाही. लोकांनी िकतीही कोलाहल केला तरी तो
िंसह पळून जाणार नाही.”
ह्याचप्रमाणे सवर्शिक्तमान परमेश्वर खाली उतरून िसयोन पवर्तावर

येईल. तो तेथे लढेल. 5 पक्षी ज्याप्रमाणे िघरट्या घालून आपल्या
घरट्याचे रक्षण करतात, त्याचप्रमाणे सवर्शिक्तमान परमेश्वर यरूशलेमचे
रक्षण करील. परमेश्वर ितला वाचवील. परमेश्वर यरूशलेमचे “वरून
जाऊन” रक्षण करील.

6 इस्राएलच्या मुलांनो, तुम्ही देवाच्यािवरूध्द् गेलात. तुम्ही देवाकडे
परत यावे. 7 मग, तुम्ही बनिवलेल्या सोन्या चांदीच्या मूतीर्ंची पूजा करणे
लोक बदं करतील. त्या मूतीर् तयार करून तुम्ही खरोखरच पाप केले.
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8 इस्राएलच्या ईशान्येकडील एकेकाळी शिक्तशाली असलेले हे
(अश्शूर) राष्ट्र  तलवारीच्या बळावर पराभूत होईल. पण ही तलवार
मानवाची नसेल. अश्शूरचा नाश होईल. पण हा नाश मानवाच्या
तलवारीने होणार नाही. देवाच्या तलवारीमुळे अश्शूर पळून जाईल. पण
त्यातील तरूणांना पकडून गुलाम केले जाईल. 9 त्याच्या संरक्षणाच्या
जागा नष्ट केल्या जातील. त्यांचे नेते पराभूत होतील आिण ते त्यांचा
ध्वज सोडून देतील म्हणजेच त्यांची सत्ता नाहीशी होईल. परमेश्वराने या
सवर् गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
परमेश्वराची शेकोटी (वेदी) िसयोनवर आहे. परमेश्वराची भट्टी (वेदी)

यरूशलेममध्ये आहे.

ननेेत्यांनीत्यांनी सज्जनसज्जन आिणआिण प्रामािणकप्रामािणक असावअसावेे

मी सांगतो ते ऐका सगळीकडे चांगुलपणा नांदावा अशा
तऱ्हेने राजाने राज्य करावे. नेत्यांनी लोकांना मागर्दशर्न
करताना न्याय िनणर्य घ्यावेत. 2 असे जर झाले तर वारा व

पाऊस ह्यापासून बचाव करण्यासाठी जसा अडोसा असतो तसा राजा
िनवाऱ्याची जागा होईल. वाळवंटातील झऱ्याप्रमाणे अथवा उष्ण
प्रदेशातील मोठ्या खडकाखालील सावलीसारखा लोकांना तो वाटेल.
3 लोक मदतीसाठी त्याच्याकडे धाव घेतील व त्याचे म्हणणे ते
खरोखरच ऐकतील. 4 आता जे लोक गोंधळलेले आहेत त्यांना त्या
वेळी सवर् समजून येईल. आता स्पष्ट बोलू न शकणार ेलोक त्या वेळी
स्पष्टपणे व लवकर बोलतील. 5 दषु्ट आिण अनीतीमान लोकांना कोणी
थोर म्हणणार नाही. जे लोक गुप्त योजना करतात त्यांना लोक मान
देणार नाहीत.

6 मूखर् माणूस मूखर्पणाच्या गोष्टी सांगतो आिण मनात वाईट गोष्टींचे
बेत आखतो. त्याला चुकीच्याच गोष्टी करायच्या असतात. तो
परमेश्वराबद्दल वाईटसाईट बोलतो. तो भुकेलेल्यांना अन्न खाऊ देत
नाही. तहानेलेल्यांना पाणी िपऊ देत नाही. 7 तो मूखर् दषु्टपणाचा
उपयोग हत्यारासारखा करतो. गरीबांना लुबाडण्याच्या योजना तो
करतो. तो गरीबांबद्दल खोटेनाटे सांगतो आिण ह्यामुळे गरीब न्यायापासून
वंिचत होतात.

8 परतंु भला नेता चांगल्या गोष्टींच्या योजना आखतो आिण ह्या
चांगल्या गोष्टीच त्याला भला नेता बनिवतात.

कठीणकठीण काळकाळ ययेेतत आहआहेे

9 तुम्ही काही िस्त्रया आता शांत आहात. तुम्हाला आता सुरिक्षत
वाटते आहे. पण तुम्ही जरा उभे राहून माझे म्हणणे ऐकावे. 10 आता
तुम्हाला सुरिक्षत वाटते पण आणखी एक वषार्ने तुम्ही अडचणीत याल.
का? कारण तुम्ही पुढच्या वषीर् द्राके्ष गोळा करू शकणार नाही. पुढच्या
वषीर् द्राक्षाचे पीक येणार नाही.

11 िस्त्रयांनो, आता तुम्ही शांत आहात पण तुम्हाला िभती वाटली
पािहजे. आता तुम्हाला सुरिक्षत वाटते, पण तुम्ही िंचता केली पािहजे.
तुमची चांगली वस्त्रे काढा आिण शोकप्रदशर्क कपडे घाला. ते कपडे
तुमच्या कमरभेोवती गंुडाळा. 12 द:ुखाने भरलेल्या छातीवर
शोकप्रदशर्क कपडे चढवा. रडा! कारण तुमची शेते उजाड झाली आहेत.
तुम्हाला द्राके्ष देणार ेतुमचे द्राक्षमळे ओस पडले आहेत. 13 माझ्या
लोकांच्या भूमीसाठी शोक करा. कारण तेथे फक्त काटेकुटे आिण तण
माजतील. एकेकाळी आनदंाने भरलेल्या शहरासाठी व हषर्भिरत
घरांसाठी आता शोक करा.

14 लोक राजधानी सोडून जातील. राजवाडा व बुरूज िरकामी
पडतील. लोक घरांत न राहता गुहेत राहतील. रानगाढवे व मेंढ्या
शहरात राहतील. जनावर ेगवत खाण्यास तेथे जातील.

15 देव वरून त्याचा आत्मा आम्हांला देईपयर्ंत असेच घडत राहील.
आता या भूमीवर चांगुलपणा रािहला नाही. ही भूमी जणू वाळवंट झाली
आहे. पण भिवष्यात, ते वाळवंट कमेर्ल प्रमाणे होईल. तेथे योग्य न्याय
नांदेल आिण कमेर्ल िहरव्यागार रानासारखे होईल. चांगुलपणा तेथे वस्ती
करील. 17 तो चांगलुपणा कायमची शांती आिण सुरिक्षतता आणील.
18 माझे लोक शांतीच्या संुदर मळ्यात राहतील. माझी माणसे
सुरिक्षततेच्या तबंूत राहतील. ते िनवांत आिण शांत जागी राहतील.

19 पण ह्या गोष्टी घडण्यापूवीर् जगंल उजाड झालेच पािहजे, शहराचा
पाडाव झाला पािहजे. 20 तुम्ही काहीजण प्रत्येक झऱ्याकाठी बी पेरा.
तुमच्या गुरांना आिण गाढवांना मोकळे सोडा. व तेथे चरू द्या. तुम्ही
लोक खूप सुखी व्हाल.

पापपाप फक्तफक्त आणखीआणखी पापालापापाला जन्मजन्म ददेेततेे

पाहा! तुम्ही यधु्द् करता आिण दसुऱ्यांच्या वस्तू चोरता. पण
त्यांनी तुमचे काहीही चोरले नाही. तुम्ही दसुऱ्यांिवरूध्द्
उठता पण त्यांनी तुमच्यािवरूध्द् कधीच उठाव केला नाही.

म्हणून जेव्हा तुम्ही चोरी करायचे थांबवाल तेव्हा ते तुमच्या वस्तू
चोरतील. तुम्ही लोकांिवरूध्द् उठाव करायचे सोडाल तेव्हा ते
तुमच्यािवरूध्द् उठाव करतील. मग तुम्ही म्हणाल:

2 परमेश्वरा, आमच्यावर दया कर.
आम्ही तुझ्या मदतीची वाट पािहली.
परमेश्वरा, रोज आम्हाला शक्ती दे.
संकटकाळी आमचे रक्षण कर.

3 तुझा प्रचंड आवाज लोकांना घाबरिवतो.
आिण ते तुझ्यापासून दरू पळतात.
तुझी महानता राष्ट्र ांना पळून जाण्यास भाग पाडते.
4 तुम्ही लोकांनी यधु्दात वस्तू चोरल्या. त्या तुमच्याकडून परत

घेतल्या जातील. खूप लोक येतील आिण तुमची संपत्ती लुटतील.
टोळधाड ज्याप्रमाणे सवर् पीक फस्त करते तसे हे होईल.

5 परमेश्वर महान आहे. तो उच्च स्थानी राहातो. परमेश्वर िसयोनमध्ये
प्रामािणकपणा व चांगुलपणा भरतो.

6 यरूशलेमा तू श्रीमतं आहेस. देवाच्या शहाणपणात व ज्ञानात तू
श्रीमतं आहेत. तू तारणात श्रीमतं आहेस. तू परमेश्वराचा आदर करतो व
तेच तुला श्रीमतं करते. म्हणून लक्षात असू दे की तू सतत राहाशील.

7 पण ऐक! बाहेर देवदतू रडत आहेत. शांती आणणार ेदतू फार
जोराने रडत आहेत. 8 रस्ते नष्ट केले गेले आहेत. रस्त्यावर कोणीही
नाही. लोकांनी केलेले करार मोडले आहेत. साक्षीदारांच्या पुराव्यावर
िवश्वास ठेवायला लोक तयार नाहीत. कोणी कोणाला मान देत नाही. 9

भूमी शोक करीत मरणपथंाला लागली आहे. लबानोन मरत आहे आिण
शारोन दरी कोरडी व ओसाड झाली आहे. बाशान व कमेर्ल यामध्ये
एकेकाळी संुदर झाडे होती. पण आता त्या झाडांची वाढ खुटंली आहे.

10 परमेश्वर म्हणतो, “आता मी उठून माझी महानता दाखवीन. आता
मी लोकांना माझे महत्व पटवीन. 11 तुम्ही लोकांनी िनरथर्क गोष्टी
केल्यात. त्या गोष्टी वाळलेल्या गवताप्रमाणे वा पेंढ्यातील काडीप्रमाणे
आहेत. त्यांची िंकमत शून्य आहे. तुमचा आत्मा अग्नीप्रमाणे आहे. तो
तुम्हाला जाळील. 12 लोकांची हाडे चुन्याप्रमाणे होईपयर्ंत म्हणजेच
हाडांचा भुगा होईपयर्ंत लोक जाळले जातील. काटे आिण वाळलेली
झुडुपे ह्यांच्याप्रमाणे चटकन ते जळतील.

13 “दरू देशांत राहणाऱ्या लोकांनो, मी काय केले ते ऐका.
माझ्याजवळ राहणाऱ्या, लोकांनो, माझे सामथ्यर् जाणा.”

14 िसयोनमधील पापी घाबरले आहेत. दषु्कृत्ये केलेले भीतीने कांपत
आहेत. ते म्हणतात, “ह्या नाश करणाऱ्या अग्नीपासून आपल्याला कोणी
वाचवू शकेल का? िनरतंर जळणाऱ्या ह्या अग्नीजवळ कोणी राहू शकेल
का?”

15 हो! पशैासाठी दसुऱ्यांना जे त्रास देत नाहीत असे प्रामािणक लोक
या अग्नीमधूनही वाचतील. ते लोक लाच घेत नाहीत. दसुऱ्याची हत्या
करण्याच्या बेताला ते नकार देतात. दषु्कृत्यांच्या योजनांकडे ते
पाहण्याचे टाळतात. 16 ते लोक उच्च स्थानावर सुरिक्षत राहतील. उंच
पवर्तांवरील दगुर् त्यांचे रक्षण करतील. त्यांना नेहमीच अन्न व पाणी
िमळेल.

17 तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी राजाला (देवाला) त्याच्या संुदर रूपात
पाहाल. तुम्ही महान भूमी पाहाल. 18 तुम्ही तुमच्या भूतकाळातील
संकटांबद्दल िवचार कराल. तुम्ही िवचार कराल, “ते दसुऱ्या देशातील
लोक कोठे ओहेत? ते आम्हाला न समजणारी भाषा बोलत. दसुऱ्या
देशातील ते अिधकारी आिण कर गोळा करणार ेकोठे आहेत? आमच्या
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संरक्षक बुरूजांची मोजदाद करणार ेहेर कोठे आहेत? ते सवर् नाहीसे
झाले.”

ददेेवव यरुशलयरुशलेेमचमचेे रक्षणरक्षण करीलकरील

20 आमच्या धािर्मक सणांच्या नगरीकडे िसयोनकडे पाहा, िवश्राम
करण्याच्या संुदर जागेकडे, यरूशलेमकडे पाहा. यरूशलेम, कधीही न
हालणाऱ्या तबंूसारखी आहे. त्याच्या घट्ट रोवलेल्या मेखा कधीही
उखडल्या जाणार नाहीत. त्याच्या दोऱ्या कधीही कापल्या जाणार
नाहीत. 21 का? कारण सवर्शिक्तमान परमेश्वर तेथे आहे. त्या भूमीवर
झर ेव रंूद पात्रांच्या नद्या आहेत. पण तेथे शत्रूंच्या नावा अथवा जहाजे
नसतील. त्या नावांवर काम करणार ेतुम्ही लोक दोऱ्या सोडतात तसेच
काम सोडू शकाल. तुम्ही डोलकाठी पुरशेी घट्ट करू शकणार नाही.
तुम्हाला शीड उभारता येणार नाही का? कारण परमेश्वर आमचा
न्यायाधीश आहे. परमेश्वरच आमचे कायदे करतो. परमेश्वर आमचा राजा
आहे. तो आमचे रक्षण करतो. म्हणून तो आम्हाला खूप संपत्ती देईल.
पगंूनासुध्दा् यधु्दात खूप धन िमळेल. 24 येथे राहणारा कोणीही “मी
िवटलो आहे” असे म्हणणार नाही. ज्यांना क्षमा केली गेली आहे असेच
लोक तेथे राहतात.

ददेेवव त्याच्यात्याच्या शत्रूंनाशत्रूंना िशक्षािशक्षा करीलकरील

सवर् राष्ट्र ांनो, जवळ येऊन ऐका. सवर् लोकांनी कान देऊन
ऐकावे. पृथ्वी व तीवर राहणाऱ्या सवर् लोकांनी ह्या गोष्टी
ऐकाव्या. 2 परमेश्वर सवर् राष्ट्र ांवर व त्यांच्या सनै्यांवर

रागावला आहे. परमेश्वर त्या सवार्ंचा नाश करील. तो त्या सवार्ना
मरायला भाग पाडील. 3 त्यांची प्रेते बाहेर टाकली जातील. त्यातून
दगुर्ंधी येईल व त्यातील रक्त डोंगरावरून ओघळेल. 4 आकाश
कागदाच्या गंुडाळीप्रमाणे गंुडाळले जाईल. द्राक्षाच्यावेलीवर ची
सुकलेलीपाने वा सुकलेलीअिंजर ेअिंजराच्या झाडावरून गळून पडावीत
त्या प्रमाणे तार ेगळून पडतील. आकाशातील सवर् तार ेिवतळून जातील.
5 परमेश्वर म्हणतो, “माझी आकाशातील तलवार रक्ताने माखेल तेव्हा हे
सवर् घडेल.”
पाहा! परमेश्वराची तलवार अदोमला आरपार कापील. परमेश्वराने

तेथील लोकांना अपराधी ठरिवले आहे आिण त्यांना मेलेच पािहजे. 6

बळींच्या रक्ताने परमेश्वराची तलवार माखली आहे. मेंढ्या आिण बकरे
ह्यांच्या रक्ताने भरली आहे. एडक्याच्या मूत्र िंपडाच्या चरबीचे ितला वंगण
िमळाले आहे. कारण देवाने बस्रा मध्ये नाश करण्याची आिण अदोम
मध्ये कत्तल करण्याची वेळ िनिश्चत केली आहे. 7 म्हणून मेंढे, गुरढेोर ेव
मस्त बलै मारले जातील. त्यांच्या रक्ताने जमीन माखेल. त्यांच्या चरबीने
माती झाकली जाईल.

8 देवाने िशके्षची वेळ ठरवली असल्याने ह्या गोष्टी घडून येतील.
लोकांनी िसयोनवर केलेल्या अन्यायाची भरपाई करण्याचे वषर् परमेश्वराने
िनिश्चत केले आहे. 9 अदोमच्या नद्या उकळत्या डांबराप्रमाणे होतील.
तेथील भूमी उकळत्या गधंकाप्रमाणे होईल. 10 आग रात्रंिदवस पेटत
राहील. कोणीही ती िवझिवणार नाही. अदोममधून िनघणारा धूर
कायमचा राहील. ती भूमी कायमची नाश पावेल. कोणीही, त्या भूमीतून,
पुन्हा कधीही प्रवास करणार नाही. 11 पक्षी आिण लहान सहान प्राणी
ितचा ताबा घेतील. घुबडे आिण डोमकावळे तेथे वस्ती करतील. त्या
भूमीला “िरकामे वाळवंट” असे नाव पडेल. 12 प्रितिष्ठत नागिरक आिण
नेते नाहीसे होतील. त्यांना राज्य करायला काहीही िशल्लक राहणार
नाही.

13 तेथल्या संुदर घरांतून काटेकुटे आिण रानटी झुडुपे वाढतील. त्या
घरांतून जगंली कुत्रे व घुबडे राहतील. जगंली प्राणी तेथे वस्ती करतील.
तेथे वाढलेल्या गवतात मोठमोठे पक्षी घरटी बांधतील. 14 रानमांजरे
तरसांबरोबर तेथे राहतील. रानबोकड आपल्या िमत्रांना हाका मारतील.
िनशाचरांना िवश्रांतीचे िठकाण िमळेल. 15 साप तेथे वारूळे करतील
आिण अडंी घालतील. अडंी फुटून छोटे छोटे साप त्या अधंाऱ्या जागेत
वळवळतील. िस्त्रया जशा घोळक्याने आपल्या मिैत्रणींना भेटायला
जातात, तशीच िगधाडे मेलेल्या प्राण्यांचे मांस खाण्यास गोळा होतील.

16 परमेश्वराच्या पाटीकडे पाहा. त्यावर िलिहलेले वाचा त्यातून
काहीही सुटलेले नाही. ते प्राणी सवर् एकत्र येतील असेच त्यावर िलिहले
आहे. मी त्यांना एकत्र आणीन. असे देव म्हणाला म्हणून देवाचा आत्मा
त्यांना एकत्र करील. 17 त्यांचे काय करायचे ते देवाने ठरिवले, नतंर
देवाने त्यांच्यासाठी जागा िनवडली. देवाने रघे काढून त्यांना त्यांची जागा
दाखिवली. ते प्राणी ती जागा कायमची व्यापतील. वषार्ंनुवषेर् ते तेथे
राहतील.

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांचलोकांचेे सांत्वनसांत्वन करीलकरील

शुष्क वाळवंट सुखी होईल. वाळवंट आनदंी होईल आिण
फुलासारखे फुलेल. 2 वाळवंट फुलणाऱ्या फुलांनी भरून
जाईल आिण आपला आनदं दाखवेल. त्या वेळी वाळवंट

जणू आनदंाने नाचत असल्याचे भासेल. लेबानोनचे बन, कमेर्लची टेकडी
व शारोनची दरी ह्यांच्याप्रमाणे ते संुदर होईल. सवर् लोकांनी परमेश्वराचे
गौरव पािहल्यामुळे हे सवर् घडेल. लोक आमच्या देवाचे लावण्य पाहतील.

3 दबुर्ल हात बळकट करा. दबुर्ळ पाय घट्ट करा. 4 लोक घाबरले व
गोंधळले आहेत. त्यांना सांगा, “सामथ्यर्वान व्हा. भीऊ नका.” तुमचा देव
येऊन तुमच्या शत्रूला िशक्षा करील. तो येईल आिण तुमच्या वर कृपा
करील. परमेश्वर तुमचे रक्षण करील. 5 मग आंधळे पुन्हा डोळस होतील.
त्यांचे डोळे उघडतील. बिहर ेऐकू शकतील. त्यांना श्रवणशक्ती िमळेल.
6 पगंु हरणांप्रमाणे नाचतील. मुके आनदंगीते गाऊ लागतील. वाळवंटात
झर ेवाहू लागतील, तेव्हा असे होईल. कोरड्या जिमनीतून झर ेवाहतील.
7 आता लोक मृगजळे पाहतात. पण त्या वेळेला खऱ्या पाण्याची तळी
िदसतील. कोरड्या जिमनीत िविहरी खोदलेल्या असतील. जिमनीतून
पाणी वाहील. जेथे एकेकाळी जगंली जनावर ेवावरले, तेथे मोठ्या
पाणवनस्पती वाढतील.

8 त्या वेळेला तेथे रस्ता असेल. ह्या महामागार्ला “पिवत्र मागर्” असे
नाव िमळेल. पापी लोकांना त्या रस्त्यावरून जाण्यास परवानगी नसेल.
कोणीही मूखर् त्या मागार्कडे जाणार नाही. फक्त सज्जन माणसेच त्या
मागार्वरून चालतील. 9 त्या मागार्वर कोणताही धोका असणार नाही.
तेथे लोकांना मारणार ेिंसह नसतील, िंहस्त्र श्वापदे नसतील. देवाने
रिक्षलेले त्या मागार्वरून चालतील.

10 देव त्याच्या लोकांना मुक्त करील आिण ते लोक त्याला शरण
येतील. िसयोनमध्ये येताना लोक गात येतील. त्यांना कायमचा आनदं
िमळेल. तो आनदं त्यांच्या डोक्यावरील मुकुटाप्रमाणे असेल. ते आनदंाने
व हषार्ंने भारून जातील. द:ुख आिण शोक दरू सरले.

अश्शूरचीअश्शूरची यहयहुुदावरदावर स्वारीस्वारी

िहज्कीया यहुदाचा राजा होता. सन्हेरीब अश्शूरचा राजा
होता. िहज्कीयाच्या कारिकदीर्च्या चौदाव्या वषीर् सन्हेरीबने
यहुदाच्या तटबदंी असलेल्या नगरांिवरूध्द् उठाव केला

आिण त्यांचा पाडाव केला. 2 सन्हेरीबने आपल्या सेनापतीला
यरूशलेमवर स्वारी करण्यासाठी पाठिवले. सेनापती लाखीशहून
िनघाला आिण यरूशलेममध्ये िहज्कीया राजाकडे गेला. त्याने आपले
शिक्तशाली सनै्य बरोबर घेतले होते. परटाच्या शेताजवळच्या रस्त्याकडे
ते गेले हा रस्ता वरच्या डोहातून पाणी वाहून आणणाऱ्या चराजवळ
होता.

3 यरूशलेम मधील ितघेजण सेनापतीशी बोलणी करण्याकिरता गेले.
िहज्कीयाचा मुलगा एल्याकीम, आसाफचा मुलगा यवाह आिण शेबना हे
ते ितघे होत. ह्यातील एल्याकीम हा राजाचा कारभारी होता. यवाह हा
राजाच्या कारिकदीर्ची नोंद ठेवणारा होता. तर शेबना राजाचा िचटणीस
होता.

4 सेनापती त्या ितघांना म्हणाला, “तुम्ही जाऊन िहज्कीया राजाला
अश्शूरचा महान राजा काय सांगतो ते सांगा.
“‘सम्राटाचे म्हणजेच अश्शूरच्या राजाचा असा प्रश्र्न आहे की, तुला मदत
िमळावी म्हणून तू कशावर पूणर्पणे िवश्वास ठेवतोस? 5 सामथ्यार्च्या व
चातुयार्च्या योजना ह्यावर तू िवश्वास ठेवत असशील तर ते सगळे पोकळ
आहे हे मीच तुला सांगतो. मग तू माझ्यािवरूध्द का लढत आहेस? आता
मी तुला असे िवचारतो की तू तुझ्या मदतीसाठी कोणावर िवश्वास
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ठेवतोस? 6 तू त्यासाठी िमसरवर िवसंबतोस का? पण िमसर िपचलेल्या
काठीसारखा आहे. तू त्याच्यावर आधारासाठी टेकलास तर तुला फक्त
इजा होईल आिण तुझ्या हाताला जखम होईल. िमसरवर मदतीसाठी
अवलबंून असलेले कोणीही िमसरचा राजा फारो याच्यावर भरवसा ठेवू
शकत नाही.
7 “‘तू कदािचत् म्हणशील “आम्हाला मदत िमळावी म्हणून मी परमेश्वर,
आमचा देव, ह्यावर पूणर्पणे िवश्वास टाकतो.” पण मी सांगतो की
िहज्कीयाने देवाच्या वेद्या व पूजेसाठी असलेली उच्चासने ह्यांचा नाश
केला. हे खर ेआहे हो ना? आिण हे ही खर ेआहे की िहज्कीयाने यहुदाला
आिण यरूशलेमला सांिगतले “तुम्ही यरूशलेममध्ये असलेल्या वेदीचीच
फक्त पूजा करा.”
8 “‘तुम्हाला अजूनही आमच्याशी लढायचे असेल तर माझा प्रभु,
अश्शूरचा राजा, तुमच्याबरोबर एक करार करील. तो असा तुमच्याकडे
दोन हजार घोड्यांवर स्वार होऊन लढण्यास पुरसेे घोडेस्वार असतील
तर मी तुम्हाला दोन हजार घोडे देईन. 9 पण एवढे केले तरी तुम्ही
आमच्या राजाच्या एका गुलामालासुध्दा हरवू शकणार नाही. त्याच्या
सवार्ंत खालच्या पातळीवर असलेल्या अिधकाऱ्याचाही पराभव करू
शकणार नाही. मग तुम्ही िमसरच्या घोड्यांवर व रथांवर का अवलबंून
राहता?
10 “‘िशवाय हेही लक्षात ठेवा की मी या देशात येऊन लढलो तेव्हा
परमेश्वर माझ्याच बाजूला होता. मी शहरांचा नाश केला तेव्हा परमेश्वर
माझ्याच पाठीशी होता. परमेश्वरानेच मला सांिगतले, “ऊठ ह्या देशात जा
आिण त्याचा नाश कर.”’”

11 एल्याकीम, शेबना व यवाह ह्या यरूशलेममधल्या ितघांनी
सेनापतीला सांिगतले, “कृपया आमच्याशी अरामी भाषेत बोला.
आमच्या यहुदी भाषेत बोलू नका. तुम्ही यहुदी भाषेत बोललात तर
कोटावरील लोकांना तुमचे बोलणे समजेल.”

12 पण सेनापती म्हणाला, “माझ्या स्वामीने, मला, ह्या गोष्टी, फक्त
तुम्हाला िंकवा तुमच्या िहज्कीया राजालाच सांगण्यासाठी पाठिवलेले
नाही. कोटाच्या िंभतींवर बसलेल्या लोकांनाही हे सांगण्यासाठी मला
माझ्या राजाने पाठिवले आहे. त्या लोकांनाही पुरसेे अन्न वा पाणी
िमळणार नाही. त्यांनाही तुमच्याप्रमाणेच स्वतःची िवष्ठा खावी लागेल व
स्वतःचे मूत्र प्यावे लागेल.”

13 नतंर सेनापती उभा रािहला व खूप मोठ्या आवाजात यहुदी भाषेत
बोलला. 14 सेनापती म्हणाला,
“सम्राटाचे म्हणजे अश्शूरच्या राजाचे म्हणणे ऐका: ‘िहज्कीयाकडून तुम्ही
फसवले जाऊ नका. तो तुमचे रक्षण करू शकणार नाही. 15

“परमेश्वरावर िवश्वास ठेवा. परमेश्वर तुमचे रक्षण करील. परमेश्वर
अश्शूरच्या राजाकडून शहराचा पराभव होऊ देणार नाही.” असे
िहज्कीया म्हणेल तेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवू नका.
16 “‘िहज्कीयाचे हे म्हणणे ऐकू नका. अश्शूरच्या राजाचे म्हणणे ऐका.
अश्शूरचा राजा म्हणतो, “आपण एक करार करू तुम्ही शहराबाहेर
माझ्याकडे यावे. नतंर प्रत्येकाला घरी जाण्यास मोकळीक िमळेल.
प्रत्येकाला आपापल्या द्राक्षवेलींची द्राके्ष व आपापल्या अिंजराच्या
झाडाची अिंजर ेखाण्यास मुभा िमळे. प्रत्येकाला स्वतःच्या िविहरीचे
पाणी िपता येईल. 17 मी परत येऊन तुमच्यातील प्रत्येकाला स्वदेशच
वाटावा अशा देशात घेऊन जाईपयर्ंत तुम्हाला असे राहता येईल. त्या
नव्या देशात तुम्हाला चांगले अन्नधान्य व नवे मद्य िमळेल. त्या देशात
अन्नधान्य व द्राक्षमळे असतील.”
18 “‘िहज्कीयाकडून फसवले जाऊ नका. तो म्हणतो, “परमेश्वर
आपल्याला वाचवील.” पण मी तुम्हाला िवचारतो की कोठल्या राष्ट्रतील
देवाने आपल्या राष्ट्र ातील लोकांना अश्शूरच्या सामथ्यार्पासून वाचािवले
आहे? कोणीही नाही. आम्ही त्या प्रत्येकाला पराभूत केले. 19 हमाथ
आिण अपार्द यांचे देव कोठे आहेत? ते हरले आहेत. सफखाईमचे देव
कोठे आहेत? तेही हरले. आहेत शोमरोनच्या देवांनी तेथील लोकांना
माझ्या सामथ्यार्पसून वाचिवले का? नाही. 20 माझ्या सामथ्यार्पासून
एखाद्या राष्ट्र ातील लोकांना वाचिवले आहे अशा एका तरी देवाचे नाव
मला सांगा. मी त्या सवार्ंचा पराभव केला. म्हणूनच म्हणतो की परमेश्वर
माझ्या सामथ्यार्पासून यरूशलेमला वाचवू शकणार नाही.’”

21 यरूशलेममधील लोक अगदी शांत होते त्यांनी सेनापतीला उत्तर
िदले नाही. “सेनापतीला उत्तर देऊ नका” असा हुकूम िहज्कीयाने त्यांना
िदला होता.

22 नतंर राजाचा कारभारी (िहज्कीयाचा मुलगा एल्याकीम) राजाचा
िचटणीस (शेबना) व राजाच्या कारिकदीर्ची नोंद ठेवणारा (आसाफचा
मुलगा यवाह) ह्यांनी आपले कपडे फाडले, (ह्याचा अथर् त्यांना फार द:ुख
झाले होते.) ते ितघे िहज्कीयाकडे गेले व त्यांनी सेनापतीचे सवर् म्हणणे
त्याला सांिगतले.

िहज्कीयािहज्कीया ददेेवाचीवाची मदतमदत मागतोमागतो

िहज्कीयाने सेनापतीचा िनरोप ऐकला. िनरोप ऐकताच त्याने
आपले कपडे फाडले. नतंर त्याने शोकप्रदशर्क कपडे घातले
व तो परमेश्वराच्या मिंदरात गेला.

2 िहज्कीयाने कारभारी (एल्याकीम) िचटणीस (शेबना) आिण
याजकातील विडलधारी मडंळी (नेते) ह्यांना अमोजचा मुलगा यशया या
प्रेिषताकडे पाठिवले. त्या सगळ्यांनी खास शोकप्रदशर्क कपडे घातले.
3 ते ितघे यशयाला म्हणाले, “आजचा िदवस िवशेष शोकाचा व द:ुखाचा
समजावा असा िहज्कीया राजाने हुकूम िदला आहे. हा िदवस फार
द:ुखाचा असेल. कळा सुरू व्हाव्यात पण प्रसूती होऊ नये तसा हा
िदवस असेल. 4 सेनापतीने सांिगतलेल्या गोष्टी, परमेश्वर तुमचा देव
कदिचत् ऐकेल. अश्शूरच्या राजाने प्रत्यक्षातील देवाबद्दल वाईटसाईट
बोलण्यास आपल्या सेनापतीला पाठिवले आिण परमेश्वराने, तुमच्या
देवाने. ती िंनदा ऐकली. इस्राएलमध्ये रािहलेल्या थोड्या लोकांसाठी
प्राथर्ना करा.”

5 िहज्कीयाचे नोकर यशयाकडे गेले. यशया त्यांना म्हाणाला, “तुझ्या
धन्याला पुढील गोष्टी सांग: परमेश्वर म्हणतो, ‘तुम्ही सेनापतीकडून जे
ऐकले त्याने घाबरून जाऊ नका. माझ्याबद्दल अश्शूरची “मुले” जे वाईट
बोलत आहेत त्यावर िवश्वास ठेवू नका. 7 पाहा! मी माझा आत्मा
अश्शूरिवरूध्द् पाठवीन. अश्शूरच्या राजाला, त्याच्या देशाला असलेल्या
धोक्याच्या सुचनेचा वृत्तांत समजेल मग तो त्याच्या देशाला परत जाईल.
त्या वेळी त्याच्याच देशात मी त्याला तलवारीने मारीन.’”

अश्शूरचअश्शूरचेे ससैनै्यन्य यरुशलयरुशलेेमम सोडतसोडतेे

8 अश्शूरच्या राजाला एक वृत्तांत कळला तो वृत्तांत असा होता:
“कूशचा राजा ितऱ्हाका तुमच्यावर स्वारी करण्यास येत आहे.”
म्हणून अश्शूरच्या राजाने लाखीश सोडले व तो िलब्नाला गेला.

सेनापतीने हे ऐकले व तो राजा लढत होता तेथे म्हणजे िलब्नाला गेला
नतंर सेनापतीने िहज्कीयाकडे दतू पाठिवले. सेनापती म्हणाला, 10

“तुम्ही पुढील गोष्टी यहुदाचा राजा िहज्कीया याला सांगाव्या:
‘तू ज्या देवावर िवश्वास ठेवतोस त्याच्याकडून फसू नको. देव अश्शूरच्या
राजाकडून “यरुशलेमचा पराभव होऊ देणार नाही.” असे म्हणू नको.
11 ऐक! तू अश्शूरच्या राजांबद्दल ऐकले आहेस. अश्शूरच्या सनै्याने
प्रत्येक देशाचा पराभव केला आहे. अश्शूरचा राजा तुझा पराभव करून
तुला ठार मारील. 12 त्या सवर् पराभूत झालेल्या लोकांना त्यांच्या
देवांनी वाचिवले का? नाही माझ्या पूवर्जांनी त्यांचा नाश केला. माझ्या
सनै्याने गोजान, हारान, रसेफ व तलस्सारातील एदेनमध्ये राहणाऱ्या
लोकांचा पराभव केला. 13 हमाथ आिण अपार्द येथील राजे कोठे
आहेत? सफखाईमचा राजा कोठे आहे? हेनाचा व इव्वाचा राजा कोठे
आहे? ते सवर् संपले नाश पावले.’”

िहज्कीयािहज्कीया ददेेवाचीवाची प्राथप्राथर्र्नाना करतोकरतो

14 िहज्कीयाने दतूांकडून संदेश घेऊन वाचला. नतंर िहज्कीया
परमेश्वराच्या मिंदरात गेला. िहज्कीयाने तो संदेश उघडून परमेश्वरापुढे
ठेवला. 15 तो परमेश्वराची प्राथर्ना करू लागला. तो म्हणाला: 16

सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, इस्राएलच्या देवा, करूब देवदतूांचा राजा म्हणून
तू िंसहासनी बसतोस. देवा, तुझी आिण तुझीच सत्ता पृथ्वीवरील सवर्
राज्यांवर चालते. तूच स्वगर् आिण पृथ्वी िनमार्ण केलीस. 17 परमेश्वरा
माझे म्हणणे ऐक डोळे उघड आिण सन्हेिरबकडून आलेला संदेश पाहा.
सन्हेिरबने मला हा संदेश पाठिवला, त्यात िजवंत देवाची म्हणजेच तुझी
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िंनदानालस्ती केली आहे. 18 परमेश्वरा, अश्शूरच्या राजाने खरोखरीच
सवर् देश व त्यांची भूमी यांचा नाश केला आहे. 19 त्याने त्या देशांतील
देव जाळले आहेत पण ते देव खर ेनव्हते. माणसाने घडिवलेले ते पुतळे
होते. ते फक्त लाकूड व दगडच होते. म्हणून ते हरवले व नष्ट झाले. 20

पण तू परमेश्वर आमचा देव आहेस म्हणून अश्शूरच्या राजाच्या
बळापासून आम्हाला वाचव. म्हणजे सवर् देशांना कळेल की परमेश्वरच
फक्त खरा देव आहेस.

ददेेवाचवाचेे िहज्कीयालािहज्कीयाला उत्तरउत्तर

21 नतंर आमोजचा मुलगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप पाठिवला.
यशया म्हणाला, “इस्राएलचा देव परमेश्वर म्हणतो. ‘तू परमेश्वराची,
इस्राएलच्या देवाची, प्राथर्ना केलीस. सन्हेिरबकडून आलेल्या
िनरोपासाठी ती प्राथर्ना होती. मी ती प्राथर्ना ऐकली आहे.’

22 “सन्हेिरब बाबत परमेश्वराचा संदेश असा आहे:
‘अश्शूरच्या राजा, िसयोनची वधू (यरुशलेम) तुला महत्व देत नाही.
ती तुला हसते.
यरूशलेमची कुमारी मुलगी,
तुझी टर उडिवते.

23 अश्शूरच्या राजा, तू माझी िंनदा केलीस.
तू माझी चेष्टा केलीस.
मी कोण आहे हे तुला माहीत आहे का?
पापण्या उंचावून स्वगार्कडे पाहा.
मग तुला िदसेल की इस्राएलच्या पिवत्र देवाची तू िंनदा केली आहेस.

24 परमेश्वर, माझ्या प्रभुिवरूध्द् बोलण्यासाठी तू तुझ्या नोकरांचा
उपयोग केलास.
तू म्हणालास,

“मी फार सामथ्यर्वान आहे माझ्याजवळ पुष्कळ रथ आहेत माझ्या
बळावर मी लबानोनला हरिवले.
मी तेथील उंच डोंगरावर चढलो.
मी तेथील सवर् उंच झाडे (सनै्ये) तोडली,
मी तेथील उंच डोंगरावर
व घनदाट जगंलात जाऊन आलो.

25 मी िविहरी खणल्या व नवीन िठकाणी पाणी प्यायलो.
मी िमसरच्या नद्या सुकवल्या
व त्या प्रदेशावरून चालत गेलो.”

26 ‘पण देव म्हणतो, अश्शूरच्या राजा,
मी, देवाने फार पूवीर्च हे केले आहे हे तू ऐकलेच असशील.
फार वषार्पूवीर् मी अश्शूरला िनिर्मले, मीच तुला येथवर आणले.
मीच तुला त्या शहरांचा नाश करण्याची परवानगी िदली.
माझे काम करून घेण्यासाठी
आिण त्या शहरांना दगडधोड्यांच्या राशीत बदलण्यासाठी मी तुझा

उपयोग केला.
27 त्या शहरात राहणार ेलोक दबुळे होते.
ते घाबरलेले व खजील झालेले होते.
शेतात वाढणाऱ्या तणाप्रमाणे ते लोक होते.
घराच्या छपरावर उगवणाऱ्या गवतासारखे ते होते.
ते उंच होण्यापूवीर्च वाळवंटातील
गरम झळांनी जळून जाते.

28 मी तुझ्या सनै्याबद्दल व तुझ्या लढायांबद्दल सवर् जाणतो.
तू कधी िवश्रांती घेतलीस,
कधी यधु्दावर गेलास व यधु्दावरून घरी कधी परतलास
हे सवर् मला माहीत आहे.
तू माझ्यावर रागावला आहेस, हे ही मला ठाऊक आहे.
29 तू माझ्यावर रागावला आहेस व माझी िंनदा केली आहेस.
तुझे बोलणे मी ऐकले.
म्हणून मी तुला िशक्षा करीन.
मी तुझ्या नाकात वेसण घालीन.
तुला लगाम घालीन आिण तू ज्या रस्त्याने माझ्या देशात आलास,
त्याच रस्त्याने मी तुला माझ्या देशातून हाकलून देईन.’”

िहज्कीयालािहज्कीयाला परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ससंदंदेेशश
30 नतंर परमेश्वर िहज्कीयाला म्हणाला, “िहज्कीया, माझे हे बोलणे

खर ेआहे हे दाखिवण्यासाठी मी तुला खूण देईन. ह्या वषीर् धान्य पेरले
जाणार नाही. म्हणून या वषीर् तुम्हाला मागच्या वषार्ंच्या िपकातील जुनं
धान्य खावे लागेल. पण तीन वषार्ंत तुम्ही पेरलेले धान्य खाल. तुम्ही
िपकाची कापणी कराल आिण तुमच्याजवळ खाणे मुबलक असेल तुम्ही
द्राक्षांची लागवड कराल आिण द्राके्ष खाल.

31 “यहुदाच्या वंशातील काही लोक वाचले त्या थोड्या लोकांचे खूप
मोठे राष्ट्र  होईल. मुळे खोलवर रूजून भक्कम वाढणाऱ्या झाडांप्रमाणे ते
लोक असतील मुळे खोल रूजलेल्या झाडांना खूप फळे लागतात.
त्याचप्रमाणे ह्या लोकांना पुष्कळ संतती होईल. 32 िजवंत रािहलेले
थोडे लोक यरूशलेममधून येतील िसयोनच्या डोंगरावरून वाचलेले
येतील.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या तीव्र प्रेमामुळे हे होईल.

33 म्हणून अश्शूरच्या राजाला परमेश्वराचा संदेश असा आहे.
“तो ह्या शहरात प्रवेश करणार नाही,
तो ह्या शहराच्या िदशेने एकसुध्दा् बाण मारणार नाही.
तो ढाली घेऊन ह्या शहराशी लढण्यास पुढे सरसावणार नाही.
तो वेशीच्या िंभतीला उतरडं बांधणार नाही.

34 तो आला त्याच रस्त्याने स्वतःच्या देशाला परत जाईल.
तो ह्या शहरात प्रवेश करणार नाही,
हा परमेश्वराने िदलेला संदेश होता.

35 देव म्हणतो: मी ह्या शहराचे रक्षण करीन आिण त्याला वाचवीन.
मी हे माझ्यासाठी आिण माझा सेवक दािवदासाठी करीन.”
36 मग परमेश्वराच्या दतूाने जाऊन अश्शूरच्या तळावरील 1,85,000

माणसांना ठार मारले. सकाळी उठून लोक पाहतात तो त्यांच्या सभोवती
प्रेते पडलेली. 37 मग अश्शूरचा राजा, सन्हेिरब िननवेला परत गेला
आिण तेथेच रािहला.

38 एके िदवशी, सन्हेरीब त्याच्या िनस्त्रोख देवाच्या देवळात पूजा
करीत असताना, त्याच्या दोन मुलांनी, अद्रम्मेलेक व शरसेर यांनी,
त्यास तलवारीने ठार मारले. मग ते अराराटला पळून गेले. म्हणून
सन्हेरीबचा मुलगा एसर-हद्दोन अश्शूरचा राजा झाला.

िहज्कीयाचािहज्कीयाचा आजारआजार

ह्या वेळेस, िहज्कीया फार आजारी पडला. जवळ जवळ तो
मेलाच होता. अमोजचा मुलगा यशया हा संदेष्टा त्याला
भेटायला गेला. यशया राजाला म्हणाला, “परमेश्वराने मला

तुला सांगायला सांिगतले आहे ‘तू लवकरच मरशील, म्हणून तू गेल्यावर
तुझ्या घरातील लोकांनी काय करावे हे तू त्यांना सांगावेस. तू ह्या
आजारातून उठणार नाहीस.’”

2 िहज्कीया मिंदराच्या िदशेला वळला आिण त्याने प्राथर्ना करण्यास
सुरवात केली. तो म्हणाला, 3 “परमेश्वरा, मी नेहमीच शुध्द मनाने आिण
प्रामािणकपणाने तुझ्यासमोरच जगलो, हे कृपया लक्षात असू दे. मी तू
सांिगतलेल्या चांगल्या गोष्टीच नेहमी केल्या.” मग िहज्कीया कळवळून
रडू लागला.

4 यशयाला परमेश्वराकडून संदेश िमळाला, 5 “िहज्कीयाकडे जाऊन
त्याला सांग परमेश्वर, तुझ्या पूवर्जाचा, दािवदाचा, देव म्हणतो, ‘मी तुझी
प्राथर्ना ऐकली आिण तुझे द:ुखाश्रू पािहले, मी तुझ्या आयषु्यात पधंरा
वषेर् वाढवीन. 6 मी अश्शूराच्या राजापासून तुझा व ह्या शहराचा बचाव
करीन.”

7 परमेश्वर जे म्हणतो ते करतो हे दाखिवण्याची ही खूण असेल.
“सूयार्स्तानतंर सूयर् िक्षितजाखाली गेल्यामुळे आहाजच्या पायऱ्यांवर
पडणारी सावली मी दहा पावले मागे आणीन. सूयार्स्त होताच सूयार्ची
सावली दहा पावले मागे जाईल.”

9 आजारातून उठल्यावर िहज्कीयाने िलिहलेले हे पत्र:
10 मी म्हातारा होईपयर्ंत जगावे असे मीच स्वतःशी म्हटले होते.
पण अधोलोकाच्या दारातून जाण्याची माझी वेळ आली, आता मला

सवर् काळ तेथेच काढावा लागेल असे मला वाटते.
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11 म्हणून मी म्हणालो, “मी याह परमेश्वराला िजवंतांच्या भूमीवर यापुढे
कधी पाहणार नाही.
मी पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना पाहणार नाही.

12 माझे घर, माझा मेंढपाळाचा तबंू जमीनदोस्त केला जात आहे
आिण माझ्यापासून िहसकावून घेतला गेला.
जसे मागावरचे कापड कापून त्याची गंुडाळी केली जाते, तसा मी

संपलो आहे.
तू माझे आयषु्य अल्प काळातच संपिवलेस.

13 सबधं रात्रभर मी िंसहगजर्नेप्रमाणे मोठमोठयाने रडलो.
िंसहाने हाडेसुध्दा खाऊन नष्ट करावीत तशा माझ्या आशा नष्ट

झाल्या.
तू माझे आयषु्य फार लवकर संपिवलेस.
14 मी कबुतराप्रमाणे घुमलो,
पक्ष्याप्रमाणे कलकललो,
माझे डोळे थकले,
तरीही मी स्वगार्कडे बघत रािहलो.
माझ्या प्रभू, मी खूप िनराश झालो आहे.
मला मदत करशील असे वचन दे.”

15 मी काय बोलू?
माझ्या प्रभूने काय घडणार ते मला सांिगतले.
आिण माझा प्रभूच ते घडवून आणील
माझ्या मनाला खूप के्लश झाले म्हणून आता
माझ्या सगळ्या आयषु्यात मी नम्र होईन.

16 माझ्या प्रभू, या कठीण काळाचा उपयोग
माझ्यात परत आत्मा आणण्यासाठी कर.
मला शुध्द् व िनरोगी व्हायला मदत कर.
मला परत िजवंत कर.

17 पाहा! माझ्या अडचणी संपल्या.
मला आता शांतता िमळाली आहे.
तू माझ्यावर खूप प्रेम करतोस.
तू मला थडग्यात सडू िदले नाहीस
तू माझे अपराध पोटात घातलेस.
(मला क्षमा केलीस) माझी पापे दरू फेकलीस.

18 मृत तुझी स्तुितस्तोत्रे गात नाहीत.
अधोलोकातील लोक तुझे स्तवन करीत नाहीत.
मृत तुझ्या मदतीची आशा करीत नाहीत.
ते जिमनीतील खड्ड्यात जातात आिण परत कधीही बोलत नाहीत.

19 माझ्याप्रमाणे िजवंत असणारी माणसे तुझी स्तुती करतात.
म्हणून विडलांनी मुलांना तुझ्यावर िवश्वास
ठेवायला हरकत नाही असे सांगावे.

20 मी म्हणतो, “परमेश्वराने माझे रक्षण केले.
म्हणून आम्ही आयषु्यभर परमेश्वराच्या मिंदरात गाऊ व वाद्य वाजवू.”
21 मग यशया िहज्कीयाला म्हणाला, “अिंजर ेवाटून तू तुझ्या दखुऱ्या

भागावर लाव. मग तू बरा होशील.”
22 पण िहज्कीयाने यशयाला िवचारले, “मी बरा होईन ह्याची खात्री

पटण्यासाठी परमेश्वराचा संकेत काय असेल? मी परमेश्वराच्या मिंदरात
जाण्यायोग्य होईन हे कसे ओळखायचे?”

बाबबाबेेलचलचेे ददूतूत

त्या वेळेला, बलदानचा मुलगा मरोदख बलदान बाबेलचा
राजा होता. मरोदखने िहज्कीयाच्या आजारपणाबद्दल आिण
त्याच्या बर ेहोण्यािवषयी ऐकले, म्हणून त्याने िहज्कीयाला

पत्रे व भेटी पाठिवल्या. 2 ह्या भेटींमुळे िहज्कीयाला आनदं झाला.
म्हणून त्याने आपल्या राज्यातील अगदी खास अशा गोष्टी मरोदखच्या
माणसांना पाहू िदल्या. िहज्कीयाने आपली संपत्ती त्यांना दाखिवली.
त्यात चांदी, सोने, अमूल्य तेले आिण अत्तर ेहोती. यधु्दात वापरलेल्या
तलवारी आिण ढालीही िहज्कीयाने त्यांना दाखिवल्या. त्याने
जमिवलेल्या सवर् वस्तू मरोदखच्या माणसांना दाखिवल्या. त्याने
आपल्या घरातील व राज्यातील सवर् काही दाखिवले.

3 संदेष्टा यशया, िहज्कीया राजाकडे गेला आिण त्याने िवचारले, “ही
माणसे काय म्हणत होती? ती कोठून आली होती?”
िहज्कीया उत्तरला, “ती फार दरूच्या देशातून माझ्याकडे आली होती.

ती बाबेलमधून आली होती.”
4 मग यशयाने िवचारले, “तुझ्या राज्यात त्यांनी काय काय पािहले?”
िहज्कीया उत्तरला, “माझ्या राजवाड्यातील प्रत्येक गोष्ट त्यांनी

पािहली. माझी सवर् संपत्ती मी त्यांना दाखिवली.”
5 यशया िहज्कीयाला म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वराचे म्हणणे

ऐक. 6 ‘भिवष्यात, तुझ्या पूवर्जांनी आिण तू आतापयर्ंत जे जमिवले
आहे ते सवर् लुटले जाईल आिण बाबेलला नेले जाईल.’ सवर्शिक्तमान
परमेश्वराने हे सांिगतले. 7 तू ज्यांना जन्म देशील त्या तुझ्या मुलांना
बाबेलचा राजा घेऊन जाईल. बाबेलच्या राजवाड्यात तुझी मुले नोकर
म्हणून राहतील.”

8 िहज्कीया यशयाला म्हणाला, “परमेश्वराचे हे बोल ऐकायला बरे
वाटतात.” (“िहज्कीयाला वाटले मी राजा असताना सगळीकडे शांतता
असेल, कसलाही त्रास असणार नाही.” म्हणून तो असे म्हणाला.)

इस्राएलचीइस्राएलची िशक्षािशक्षा ससंपंपेेलल

तुमचा देव म्हणतो,
“माझ्या लोकांचे सांत्वन करा, माझ्या लोकांचे सांत्वन करा.
2 यरुशलेमशी ममतेने बोला यरुशलेमला सांगा:

‘तुझ्या सेवेचा काळ संपला
तुझ्या पापांची िंकमत तू मोजली आहेस.’
परमेश्वराने यरूशलेमला िशक्षा केली.
ितने केलेल्या प्रत्येक पापाकिरता दोनदा िशक्षा केली.”

3 ऐका! कोणीतरी ओरडत आहे,
“परमेश्वरासाठी वाळवंटातून मागर् काढा.
आमच्या देवासाठी वाळवंटात सपाट रस्ता तयार करा.

4 प्रत्येक दरी भरून काढा.
प्रत्येक डोंगर आिण टेकडी सपाट करा.
वेडेवाकडे रस्ते सरळ करा.
खडकाळ जमीन गुळगुळीत करा.

5 मग देवाची प्रभा फाकेल
आिण सवर् लोक एकित्रतपणे परमेश्वराचे तेज पाहतील.
हो! स्वतः परमेश्वराने हे सवर् सांिगतले आहे.”
6 एक आवाज आला, “बोल!”
मग माणूस म्हणाला, “मी काय बोलू?”
आवाज म्हणाला, हे बोल: “सवर् माणसे गवतासारखी आहेत.
माणसाचा चांगुलपणा कोवळ्या गवताच्या पात्यासारखा आहे.

7 परमेश्वराकडून येणाऱ्या जोरदार वाऱ्याने
हे गवत सुकते व मरते,
सवर् माणसे गवतासारखी आहेत हेच सत्य आहे.

8 गवत सुकते आिण फुले कोमेजतात
पण आमच्या देवाची वाणी सदासवर्काळ राहते.”

तारणतारण: ददेेवाचीवाची सुवातार्सुवातार्

9 िसयोन, तुझ्याकडे सांगण्यासाठी एक सुवार्ता आहे.
उंच डोंगरावर चढून जा आिण ही सुवातार् ओरडून सांग.
यरूशलेम, तुझ्यासाठी चांगली वातार् आहे.
घाबरू नकोस.
मोठ्याने बोल.
यहुदातील सवर् शहरांना ही वातार् सांग, “हा पाहा तुमचा देव!”

10 परमेश्वर, माझा प्रभू सवर् सामथ्यार्िनशी येत आहे
लोकांवर अिधकार चालिवण्यासाठी तो त्याचे सामथ्यर् वापरील
तो आपल्या लोकांसाठी बिक्षस आणील.
तो त्यांचा मोबदला चुकता करील.

11 ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढ्या वळवतो त्याप्रमाणे परमेश्वर आपल्या
लोकांना वळवेल.
परमेश्वर आपल्या हाताने (सामथ्यार्ने) त्यांना एकत्र गोळा करील.
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तो लहान मेढ्यांना हातांत उचलून घेईल व त्या लहानग्यांच्या आया
परमेश्वराच्या बाजूबाजूने चालतील.

ददेेवानवानेे जगजग िनिर्मलिनिर्मलेे-तोतो त्याचत्याचेे आिधपत्यआिधपत्य करतोकरतो

12 आपल्या ओजंळीने समुद्राचे पाणी कोणी मोजले?
आकाशाचे मोजमाप करण्यासाठी कोणी आपला हात वापरला?
पृथ्वीवरची धूळ वाडग्याने कोणी मापली?
डोंगर आिण टेकड्या तराजूने कोणी तोलल्या?
हे सवर् करणारा परमेश्वर होता.
13 काय करावे हे कोणीही माणसाने परमेश्वराला सांिगतले नाही.
त्याने ज्या गोष्टी केल्या, त्या कशा कराव्या हे ही परमेश्वराला कोणी

माणसाने सांिगतले नाही.
14 परमेश्वराने कोणा माणसाची मदत मािगतली का?
कोणा माणसाने परमेश्वराला प्रामािणकपणा िशकिवला का?
परमेश्वराला कोणा माणसाने ज्ञान िदले का?
कोणी परमेश्वराला शहाणपण िशकिवले का?
नाही. या गोष्टी परमेश्वराला अगोदरच माहीत होत्या.

15 हे बघा! राष्ट्र  हा परमेश्वराच्या सृष्टीचा फार सूक्ष्म अशं आहे.
राष्ट्र  हे बादलीतल्या पाण्याच्या एका थेंबाप्रमाणे आहे.
जर परमेश्वराने सवर् राष्ट्र े गोळा करून त्याच्या तराजूच्या पारडयात
टाकली
तर ती धुळीच्या लहान लहान कणांप्रमाणे िदसतील.

16 परमेश्वरापुढे होम करायला लबानोनमधील
सवर् झाडेही पुरणार नाहीत.
आिण त्याच्यापुढे बळी देण्यासाठी तेथील
सवर् प्राणी मारले तरी अपुरचे पडतील.

17 तुलनेने देवापुढे जगातील सवर् राष्ट्र े म्हणजे काहीच नाहीत.
देवाच्या तुलनेत जगातील सवर् राष्ट्र ांची िंकमत शून्य आहे.

लोकलोक ददेेवाचीवाची कल्पनाचकल्पनाच करूकरू शकतशकत नाहीतनाहीत

18 देवाची तुलना तुम्ही कशाशी करू शकता.
का? नाही. तुम्ही देवाचे िचत्र काढू शकता का? नाही.

19 पण काहीजण लाकूड आिण दगड यांपासून मूतीर् तयार करतात
आिण त्यांनाच देव मानतात.
एक कारागीर मूतीर् तयार करतो.
दसुरा ितला सोन्याने मढवतो आिण ितच्यासाठी चांदीच्या साखळ्या

करतो.
20 पायासाठी तो न कुजणार ेिवशेष
प्रकारचे लाकूड िनवडतो.
नतंर तो चांगला सुतार शोधतो
आिण “देवाच्या” मूतीर्साठी भक्कम पाया तयार करतो.

21 तुम्हाला सत्य नक्कीच माहीत आहे.
नाही का? तुम्ही नक्कीच त्याबद्दल ऐकले आहे.
फार पूवीर् नक्कीच कोणीतरी तुम्हाला ते सांिगतले आहे.
ही पृथ्वी कोणी िनिर्मली हे तुम्ही जाणता.

22 परमेश्वरच खरा देव आहे तो पृथ्वीगोलावर स्थानापन्न होतो.
त्याच्या तुलनेत लोक म्हणजे नाकतोडे आहेत.
त्याने कापडाच्या गंुडाळीप्रमाणे आकाश उलगडून उघडले.
आकाशाखाली बसण्यासाठी त्याने ते तबंूच्या कनातीप्रमाणे ताणले.

23 तो अिधपतींना िनरूपयोगी करतो
आिण जगातील न्यायाधीशांना पूणर्पणे कवडीमोल ठरिवतो.

24 ते राजे (अिधपती) रोपट्यांप्रमाणे आहेत.
जिमनीत लावल्यावर ती रूजायच्या आधीच
देवाच्या जोरदार वाऱ्याने ती “रोपटी” सुकतात
आिण मरतात व वारा
त्यांना गवताच्या काडीप्रमाणे दरू उडवून देतो.

25 पिवत्र देव म्हणतो, “तुम्ही माझी तुलना कोणाशी करू शकता का?
नाही. कोणीही माझ्या बरोबरीचे नाही.”

26 आकाशाकडे पाहा.

हे तार ेकोणी िनिर्मले?
ही आकाशातील “सेना” कोणाची िनिर्मती आहे.
प्रत्येक ताऱ्याला त्याच्या नावाने कोण ओळखतो?
खरा देव फार बलवान व सामथ्यर्वान आहे.
म्हणून त्यातील एकही तारा हरवत नाही.

27 याकोब, हे खर ेआहे इस्राएल,
तू ह्यावर िवश्वास ठेवावा.
मग तुम्ही “मी कसा जगतो हे परमेश्वराला िदसू शकत नाही.
देव मला शोधून िशक्षा करणार नाही.
असे का म्हणता?”

28 परमेश्वर देव फार सुज्ञ आहे,
हे तुम्ही नक्कीच ऐकले आहे व तुम्हाला ते माहीतही आहे.
देवाला ज्ञान असलेली प्रत्येक गोष्ट माणूस िशकू शकत नाही.
परमेश्वर कधी दमत नाही, आिण त्याला िवश्रांतीची गरज नाही.
जगातील दरूदरूची स्थळे परमेश्वरानेच िनिर्मली.
परमेश्वर िचरजंीव आहे.

29 परमेश्वर दबुळ्यांना सबळ व्हायला मदत करतो.
तो लोकांना शक्तीिशवाय सामथ्यर्वान होण्यास कारणीभूत होतो.

30 तरूण माणसे थकतात आिण त्यांना िवश्रांतीची गरज वाटते.
लहान मुलेसुध्दा अडखळतात आिण पडतात.

31 पण परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणार,े ज्याप्रमाणे गरूड पखं पसरून वर
उडतात,
त्याप्रमाणे पुन्हा सामथ्यर्शाली होतात.
ही माणसे न दमता धावतात व न थकता चालतात.

परमपरमेेश्वरश्वर िनमार्तािनमार्ता आिणआिण िचरिचरंजंीवजीव आहआहेे

परमेश्वर म्हणतो,
“दरूवरच्या देशांनो, शांत व्हा आिण माझ्याकडे या.
राष्ट्र ांनो, शूर व्हा,

येऊन माझ्याशी बोला.
आपण एकत्र जमून कोणाचे
बरोबर आहे ते ठरवू.

2 माझ्या पुढील प्रश्नांना उत्तर ेद्या:पूवेर्कडून येणाऱ्या माणसाला कोणी
उठिवले?
चांगुलपणा त्याच्याबरोबर आहे.
तो त्याच्या तलवारीच्या जोरावर राष्ट्र ांना पराभूत करतो मग त्यांची जणू
माती होते.
तो तीर सोडतो आिण राजांना िंजकतो.
वाऱ्याने गवताची काठी उडावी तसे ते दरू पळतात.

3 तो सनै्याचा पाठलाग करतो पण त्याला कधीच ईजा होत नाही
पूवीर् कधीही न गेलेल्या िठकाणी तो जातो.

4 ह्या गोष्टी कोणी घडवून आणल्या? हे कोणी केले?
सुरवातीपासून लोकांना कोणी बोलािवले?
मी, परमेश्वराने, या गोष्टी केल्या आरभंापासून
मी म्हणजे परमेश्वर आहे, आरभंापूवीर्ही मी येथे होतो
आिण सवर् संपल्यावर मीच येथे असेन.

5 अती दरूच्या सवर् स्थळांनो,
पाहा आिण िभऊन असा!
पृथ्वीवरच्या दरूवरच्या सवर् िठकाणांनो,
भीतीने थरथर कापा! इकडे
या आिण माझे ऐका.”
आिण ते आले.
6 “कामगार एकमेकांना मदत करतात. ते बळकटी येण्यासाठी

एकमेकांना उत्तेजन देतात. 7 एकजण मूतीर् करण्यासाठी लाकूड
कापतो. तो सोन्याचे काम करणाऱ्याला उत्तेजन देतो. दसुरा हातोडीने
धातू मऊ करतो. तो ऐरणी वर घाव घालणाऱ्याला उत्तर देतो हा शेवटचा
कामगार म्हणतो, ‘हे काम चांगले झाले. सोने आता िनघून येणार नाही.’
नतंर तो िखळ्याने मूतीर् पायावर पक्की बसिवतो. मग मूतीर् खाली पडू
शकत नाही आिण ती कधीही सरकत नाही.”
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फक्तफक्त परमपरमेेश्वरचश्वरच आपलआपलेे रक्षणरक्षण करूकरू शकतोशकतो

8 परमेश्वर म्हणतो, “इस्राएल, तू माझा सेवक आहेस.
याकोब, मी तुझी िनवड केली.
तू अब्राहामच्या वंशातील आहेस. आिण अब्राहामवर प्रेम केले.

9 पृथ्वीवर खूप लांब,
दरूच्या देशात होतास,
पण मी तुला बोलािवले
व सांिगतले, ‘तू माझा सेवक आहेस.’
मी तुझी िनवड केली
आिण मी कधीच तुझ्यािवरूध्द् गेलो नाही.

10 काळजी करू नकोस मी तुझ्याबरोबर आहे,
घाबरू नकोस, मी तुझा देव आहे.
मी तुला मदत करीन.
मी माझ्या चांगुलपणाच्या
उजव्या हाताने तुला आधार देईन.
11 बघ! काही लोक तुझ्यावर रागावले आहेत.
पण ते लिज्जत होतील.
तुझे शत्रू नाहीसे होतील व कायमचे िनघून जातील.
12 तू तुझ्यािवरूध्द् असणाऱ्या लोकांना शोधशील
पण ते तुला सापडू शकणार नाहीत.
ते संपूणर्पणे नाहीसे होतील.
13 मी परमेश्वर तुझा देव आहे,
मी तुझा उजवा हात धरतो आहे,
मी तुला सांगतो:
‘घाबरू नकोस मी तुला मदत करीन.’

14 बहुमोल यहुदा, घाबरू नकोस.
इस्राएलमधील माझ्या लाडक्या लोकांनो, िभऊ नका.
मी खरोखरच तुम्हाला मदत करीन.”
परमेश्वराने स्वतःच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
“जो तुम्हाला वाचिवतो तोच
इस्राएलचा पिवत्र देव हे बोलला.

15 मी तुम्हाला कोऱ्या मळणीयतं्राप्रमाणे केले आहे.
त्या यतं्राला खूप तीक्ष्ण दाते आहेत.
शेतकरी त्याचा उपयोग टरफलांपासून धान्य वेगळे करण्याकिरता
करतात.
त्याचप्रमाणे तुम्ही डोंगर पायाखाली तुडवून िचरडून टाकाल.
तुम्ही टेकडयांची अवस्था धान्याच्या भुसकटाप्रमाणे कराल.

16 तुम्ही त्या फेकून द्याल
आिण वाऱ्याबरोबर वाहत जाऊन त्या सगळीकडे िवखरुल्या जातील.
नतंर तुम्ही परमेश्वराबद्दल आनदं मानाल.
तुम्हाला इस्राएलच्या पिवत्र (देवाबद्दल) अिभमान वाटेल.

17 “गरीब आिण गरजू पाण्याचा शोध घेतात.
पण त्यांना पाणी िमळू शकत नाही. ते तहानेलेले आहेत.
त्यांच्या तोंडाला कोरड पडली आहे.
मी त्यांनी केलेली आळवणी ऐकेन.
मी इस्राएलचा देव, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.

18 वरैाण टेकड्यांवर मी नद्या वाहायला लावीन
आिण दऱ्यांतून झऱ्याचे पाणी वाहायला लावीन.
मी वाळवंटाचे रूपांतर पाण्याने भरलेल्या सरोवरात करीन.
त्या शुष्क भूमीवर पाण्याचे झर ेवाहतील.

19 वाळवंटात गधंसरू, बाभूळ, ऑिलव्ह (तेल) सरू, देवदारू
आिण भद्रदारू हे वृक्ष वाढतील.

20 लोक हे सवर् पाहतील
आिण परमेश्वराच्या सामथ्यार्मुळेच
हे सवर् झाले आहे हे त्यांना कळेल.
हे सवर् घडवून आणणारा एकमेव पिवत्र (देव) आहे
हे लोकांना, हे सवर् पािहल्यावर कळेल.”

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे खोट्याखोट्या ददेेवांनावांना आवाहनआवाहन

21 परमेश्वर, याकोबाचा राजा म्हणतो, “या आिण तुमचे काय मुद्दे
आहेत ते मला सांगा तुमचे त्याबद्दलचे पुरावे मला दाखवा आिण मग
आपण काय बरोबर आहे ते ठरवू. 22 तुमच्या मूतीर्नी (खोट्या देवांनी)
यावे व काय घडत आहे ते सांगावे. सुरवातीला काय झाले? भिवष्यात
काय घडणार आहे? ते आम्हाला सांगा. आम्ही लक्षपूवर्क ऐकू. मग नतंर
काय घडणार आहे ते आम्हाला कळेल. 23 काय घडेल हे
समजण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आम्ही पाहाव्या ते आम्हाला सांगा. मग
आमचा तुमच्यावर खरोखरचे देव म्हणून िवश्वास बसेल. काहीतरी चांगले
िंकवा वाईट करा म्हणजे आम्हाला तुम्ही प्रत्यक्षात आहात, िजवंत
आहात हे िदसेल व आम्ही तुम्हाला अनुसरू.

24 “बघा! तुम्ही शून्य िंकमतीचे आहात तुम्ही काहीच करू शकत
नाही फक्त कवडी िंकमतीची माणसेच तुमची पूजा करू इिच्छतात.”

परमपरमेेश्वरश्वर, स्वतःचस्वतःच खराखरा परमपरमेेश्वरश्वर आहआहेे, हहेे िसध्द्िसध्द् करतोकरतो

25 “मी उत्तरकेडील एका माणसाला उठिवले
तो उगवत्या सूयार्च्या िदशेकडून म्हणजे पूवेर्कडून येत आहे.
तो माझी उपासना करतो.
कंुभार ज्याप्रमाणे िचखल तुडिवतो, त्याप्रमाणे तो िविशष्ट माणूस
राजांना तुडवेल.

26 “हे सवर् घडण्यापूवीर् आम्हाला कोणी सांिगतले?
त्याला आम्ही देव म्हणावे, तुमच्या कोणत्या मूतीर्ने हे सांिगतले का?
नाही. त्या मूतीर्पकैी कोणीही आम्हाला काहीही सांिगतले नाही.
त्या मूतीर् एक शब्दसुध्दा् बोलत नाहीत.
आिण आपण बोललेले ते खोटे देव ऐकू शकत नाहीत.

27 िसयोनला ह्या गोष्टीबद्दल सांगणारा पिहला मी म्हणजेच परमेश्वर
आहे.
मी यरूशलेमला दतूाबरोबर संदेश पाठिवला.
‘पाहा! तुझे लोक परत येत आहेत.’

28 मी त्या खोट्या देवांना पािहले.
काहीही सांगण्याइतके
ते शहाणे नाहीत.
मी त्यांना प्रश्न िवचारले,
पण त्यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही.

29 ते सगळे देव कवडीमोलाचे आहेत.
ते काही करू शकत नाहीत.
त्या मूतीर् शून्य िंकमतीच्या आहेत.

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा खासखास ससेेवकवक

“माझ्या सेवकाकडे पाहा.
मी त्याला आधार देतो.
मी ज्याला िनवडले आहे असा तो एक आहे

आिण मी त्याच्यावर खूष आहे.
मी माझा आत्मा त्याच्यात घालतो.
तो न्यायमागार्ने राष्ट्र ांना न्याय देईल.

2 तो रस्त्यात आवाज चढवणार नाही.
तो रडणार अथवा िंकचाळणार नाही.

3 तो सभ्य असेल तो िपचलेला बांबूसुध्दा् मोडणार नाही.
िमणिमणणारी वातसुध्दा् तो िवझिवणार नाही.
तो प्रामािणकपणाने न्याय देईल आिण सत्य शोधून काढेल.

4 जगाला न्याय प्रस्थािपत करीपयर्ंत तो दबुर्ळ होणार नाही
वा िचरडला जाणार नाही.
दरूदरूच्या िठकाणचे लोक त्याच्या िशकवणकुीवर िवश्वास ठेवतील.”

परमपरमेेश्वरश्वर जगाचाजगाचा अिधपतीअिधपती वव िनमार्तािनमार्ता आहआहेे

5 परमेश्वराने, खऱ्या देवाने या गोष्टी सांिगतल्या: (परमेश्वराने आकाश
िनमार्ण केले. परमेश्वराने ते जगावर पसरले. पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्ट
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त्यानेच िनमार्ण केली. पृथ्वीवरील सवर् लोकात त्याने प्राण घातला,
चालणाऱ्या प्रत्येक माणसात चतैन्य घातले.)

6 “मी, परमेश्वराने, तुला योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलािवले आहे.
मी तुझा हात धरीन आिण तुझे रक्षण करीन.
मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील.
सवार्ंना प्रकाश देणाऱ्या िदव्यासारखा तू असशील.

7 आंधळ्यांचे डोळे तू उघडशील आिण ते पाहू शकतील.
खूप लोक तुरगंात आहेत, त्यांना तू मुक्त करशील.
खूप लोक अधंारात राहतात, त्यातून तू त्यांना बाहेर काढशील.

8 “मी परमेश्वर आहे
माझे नाव यहोवा,
मी माझे गौरव दसुऱ्यांना देणार नाही.
माझ्याकिरता असलेली स्तुती मी मूतीर्च्या (खोट्या देवांच्या)

वाट्याला येऊ देणार नाही.
9 काही गोष्टी घडतील असे मी सुरवातीलाच सांिगतले होते
त्या गोष्टी घडल्या
आिण आता काही गोष्टी घडायच्या पूवीर्च मी त्याबद्दल सांगत आहे
आिण भिवष्यात तसेच घडेल.”

ददेेवाचवाचेे स्तुितस्तोत्रस्तुितस्तोत्र

10 परमेश्वरासाठी नवीन स्तोत्र गा.
दरूवरच्या देशांतील सवर् लोकांनो,
समुद्रावरून सफर करणाऱ्या सवार्ंनो,
समुद्रातील सवर् प्राण्यांनो,
दरूच्या िठकाणी राहणाऱ्या लोकांनो, परमेश्वराची स्तुती करा.

11 वाळवंटांनो, नगरांनो, केदार मधील शेतांनो,
परमेश्वराचे स्तुितस्तोत्र गा.
सेलातील लोकांनो, आनदंाने गा.
तुमच्या उंच डोंगरकड्यावरून गा.

12 परमेश्वराचे गौरव करा.
दरूवरच्या देशातील लोकांनो, त्याची स्तुती करा.

13 परमेश्वर शूर सिैनकाप्रमाणे बाहेर जाईल लढण्यास सज्ज असलेल्या
माणसाप्रमाणे तो असेल.
तो खूप उत्तेिजत होईल.
तो आरोळी ठोकेल आिण मोठ्याने ओरडेल.
तो त्याच्या शत्रूंचा पराभव करील.

ददेेवव खखूपूप ससंयंमीयमी आहआहेे

14 “बराच वेळ मी काही बोललो नाही.
मी संयम ठेवला आिण गप्प रािहलो.
पण आता प्रसूितवेदना होणाऱ्या स्त्रीसारखा मी मोठ्याने ओरडेन.
मी खूप जोराने व मोठ्याने श्वासोच्छवास करीन.

15 मी टेकड्या आिण पवर्त नष्ट करीन.
तेथे वाढणारी सवर् झाडेझुडपे मी सुकवून टाकीन.
मी नद्यांच्या जागी कोरडी जमीन िनमार्ण करीन.
तळी आटवीन.

16 आंधळ्यांना कधीही माहीत नसलेल्या मागार्ने मी घेऊन जाईन.
पूवीर् कधीही ते गेले नव्हते अशा स्थळी मी त्यांना नेईन.
मी त्यांच्यासाठी अधंार प्रकाशात बदलीन.
खडबडीत जमीन गुळगुळीत करीन.
मी कबूल केलेल्या गोष्टी करीन.
मी माझ्या लोकांचा त्याग करणार नाही.

17 पण काही लोकांनी मला अनुसरायचे थांबिवले आहे,
त्यांच्याजवळ सोन्याने मढिवलेल्या मूतीर् आहेत.
ते त्यांना म्हणतात, ‘तुम्हीच आमचे देव आहात.’
ते त्या खोट्या देवांवर िवश्वास ठेवतात,
पण त्या लोकांची िनराशा होईल.

ददेेवाचवाचेे म्हणणम्हणणेे ऐकण्यासऐकण्यास इस्राएलचाइस्राएलचा नकारनकार

18 “तुम्ही बिहऱ्यांनी माझे म्हणणे ऐकावे.
आंधळ्यांनी नजर उचलून मला पाहावे.

19 ह्या सवर् जगात, सवार्त आंधळा माझा सेवक आहे.
मी ज्याला जगात पाठिवतो तो माझा दतू सवार्त बिहरा आहे.
माझा स्वतःचा माणूस परमेश्वराचा सेवक सवार्ंत अिधक आंधळा आहे.
20 माझ्या सेवकाने काय करायला हवे ते त्याला िदसते
पण ते माझी आज्ञा पाळत नाही.
तो कानाने ऐकू शकतो
पण माझे म्हणणे ऐकण्यायचे तो नाकारतो.”

21 सेवकाने चांगले व्हावे व परमेश्वराच्या अद्भतु िशकवणकुीचा
परमेश्वराच्या प्रामािणकपणाखातर आदर करावा असे परमेश्वराला

वाटते.
22 पण लोकांकडे पाहा.
दसुऱ्यांनी त्यांना पराभूत करून लुटले आहे.
सवर् तरूण घाबरले आहेत.
ते तुरंूगात बदं केले गेले आहेत.
दसुऱ्या लोकांनी त्यांच्याकडून पसैा काढून घेतला आहे.
त्यांना वाचिवणारा कोणीही नाही.
दसुऱ्यांनी त्यांचा पसैा घेतला
आिण “तो परत दे” असे म्हणायला तेथे कोणीही नव्हते.
23 तुमच्यातील कोणी देवाचे म्हणणे ऐकले आहे का? नाही. पण तुम्ही

ते लक्षपूवर्क ऐकावे व काय घडले आहे त्याचा िवचार करावा. 24

याकोबाची व इस्राएलची संपत्ती लुटायला कोणी लावली? परमेश्वरानेच
त्यांना तसे करण्याची परवानगी िदली. आपण परमेश्वराच्या िवरूध्द्
वागून पाप केले आहे. म्हणून परमेश्वराने लोकांना आपली संपत्ती लुटू
िदली. इस्राएलमधील लोकांना परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे जगायचे नव्हते.
त्यांनी परमेश्वराची िशकवण ऐकली नाही. 25 म्हणून परमेश्वर त्यांच्यावर
रागावला. देवाने त्यांच्यािवरूध्द् मोठी यधु्दे ्घडवून आणली.
इस्राएलच्या लोकांभोवती जणू आग भडकावी तसे हे होते. पण काय
घडत आहे त्यांना कळले नाही. ते जणू जळत होते पण काय होत होते ते
समजावून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला नाही.

ददेेवव ननेेहमीचहमीच त्याच्यात्याच्या लोकांबरोबरलोकांबरोबर असतोअसतो

याकोबा, परमेश्वराने तुला जन्म िदला. इस्राएला, परमेश्वराने
तुला िनिर्मले. आता देव म्हणतो, “िभऊ नकोस मी तुझे
रक्षण करीन. मी तुला िनवडले आहे. तू माझा आहेस. 2

जेव्हा तू अडचणीत असतोस, तेव्हा मी तुझ्या पाठीशी असतो. जेव्हा तू
नद्या ओलांडशील तेव्हा इजा होणार नाही. आगीमधून चालताना तुला
भाजणार नाही. ज्वाळा तुला पोळणार नाहीत. 3 का? कारण मी स्वतः
तुझा परमेश्वर आहे. मी, इस्राएलचा पिवत्र देव तुझा तारणहार आहे. मी
तुझ्या मोबदल्यात िमसर देश िदला. तुला माझा करण्यासाठी मी
इिथओिपआ व सेबा यांचे दान केले. 4 तू माझ्या दृष्टीने फार महत्वाचा
आहेस. म्हणून मी तुझा आदर करतो. मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
तुझ्यासाठी मी सवर् लोक आिण सवर् राष्ट्र े दान करीन.

5 “म्हणून घाबरू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे मी तुझ्या सवर्
मुलांना गोळा करून तुझ्याकडे आणीन, मी त्यांना पूवर् आिण पिश्चम
िदशेकडून गोळा करीन. 6 मी उत्तरलेा म्हणेन: माझे लोक मला परत दे.
मी दिक्षणेला सांगेन, माझ्या लोकांना तुरंूगात ठेवू नको. दरूदरूच्या
िठकाणांहून माझ्या मुलांमुलींना माझ्याकडे परत आण. 7 जी माणसे
माझी आहेत, जी माझे नाव लावतात, त्या सवार्ंना माझ्याकडे आण. मी
त्या लोकांना माझ्यासाठी िनिर्मले आहे मीच त्यांना घडिवले व ते माझे
आहेत.”

8 देव म्हणतो, “डोळे असून आंधळे व कान असून बिहर ेअसणाऱ्यांना
लोकांना बाहेर आणा. 9 सवर् लोकांनी आिण सवर् राष्ट्र ांनीसुध्दा् एकत्र
जमावे. त्यांच्यातील एखादा खोटा देव, आरभंी काय घडले याबद्दल
कदािचत सांगू इिच्छत असेल, त्यांनी आपल्याबरोबर साक्षीदार

यशया 42:6 456 यशया 43:9
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आणावेत. साक्षीदारांनी सत्य सांगावे त्यावरून ते बरोबर आहेत हे िसध्द्
होईल.”

10 परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही लोक माझे साक्षीदार आहात. मी
िनवडलेले तुम्ही लोक माझे सेवक आहात माझ्यावर िवश्वास ठेवायला
लोकांना तुम्ही मदत करावी म्हणून मी तुम्हाला िनवडले आहे. ‘मीच तो
आहे,’ मीच खरा देव आहे. हे तुम्हाला कळावे म्हणून मी तुमची िनवड
केली. माझ्याआधी कोणी देव नव्हता आिण माझ्यानतंर कोणी देव
नसेल. 11 मी स्वतःच परमेश्वर आहे मी एकमेव आहे. दसुरा कोणीही
तारणकतार् नाही. मीच एकटा आहे. 12 तुमच्याशी बोलला तो मीच
होतो. मी तुम्हाला वाचवले मी तुम्हाला त्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
तुमच्या पाठीशी कोणी परका नव्हता. तुम्हीच माझे साक्षीदार आहात. मी
देव आहे.” (परमेश्वर स्वतःच हे बोलला.) 13 “मीच अक्षय असतो. मी जे
काही करतो, ते कोणीही बदलू शकत नाही. माझ्या सामथ्यार्पासून
लोकांना कोणीही वाचवू शकत नाही.”

14 परमेश्वर, इस्राएलचा पिवत्र देव तुमचे रक्षण करतो. देव म्हणतो,
“मी तुझ्यासाठी बाबेलला सनै्य पाठवीन. खूप लोकांना बदंी केले जाईल.
त्या खास्दी (खािल्डयन) लोकांना त्यांच्याच नावांतून दरू नेले जाईल.
(खास्दयांना (खािल्डयन लोकांना) त्यांच्या नावांचा फार गवर् आहे.) 15

मी परमेश्वर तुमचा पिवत्र देव आहे. मी इस्राएल िनिर्मले. मी तुमचा राजा
आहे.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांचलोकांचेे पुन्हापुन्हा रक्षणरक्षण करीलकरील

16 परमेश्वर समुद्रातून मागर् काढील. त्याच्या लोकांकिरता
खवळलेल्या पाण्यातून तो रस्ता तयार करील. देव म्हणतो, 17 “जे
लोक रथ, घोडे व सनै्ये यांच्यािनशी माझ्याशी लढतात त्यांचा परा़भव
होईल. ते पुन्हा उठणार नाहीत त्यांचा नाश होईल. पण त्यातील ज्योत
मावळावी तसे ते नाहीसे होतील. 18 म्हणून आरभंी घडलेल्या गोष्टी
आठवू नका. फार पूवीर् घडलेल्या गोष्टींचा िवचार करू नका. 19 का?
कारण मी आता नव्या गोष्टी घडवून आणीन. आता तुम्ही कोवळ्या
रोपटयाप्रमाणे वाढाल. हे सत्य आहे, हे नक्कीच तुम्हाला माहीत आहे. मी
खरोखरच वाळवंटातून रस्ता तयार करीन. कोरड्या भूमीवर नद्या
िनमार्ण करीन. 20 िंहस्र पशुसुध्दा् माझे आभार मानतील. मोठे प्राणी
आिण पक्षी मला मान देतील. मी जेव्हा वाळवंटात पाणी आिण कोरड्या
जिमनीवर नद्या िनमार्ण करीन तेव्हा ते माझा आदर करतील. मी
िनवडलेल्या. माझ्या लोकांना पाणी िमळावे म्हणून मी हे करीन. 21 ह्या
लोकांना मी िनिर्मले आहे. ते माझी स्तुितस्तोत्रे गातील.

22 “याकोबा, तू माझी प्राथर्ना केली नाहीस का? कारण इस्राएल मला
िवटला आहे. 23 तू तुझ्या मेंढ्या होमबिल देण्यासाठी माझ्याकडे
आणल्या नाहीस तू माझा मान राखला नाहीस. तू मला बळी अपर्ण केले
नाहीस. मला होमबिल अपर्ण करावे म्हणून मी तुला बळजबरी केली
नाही. तू तुला वीट येईपयर्ंत धूप जाळावा असा आग्रह मी धरला नाही.
24 मला तृप्त करण्यासाठी लागणाऱ्या अपर्णांसाठी आिण धुपासाठी तू
स्वतःचा पसैा वापरला नाहीस. उलट तुझ्या पापांचे ओझे माझ्यावर
लादलेस तुझ्या दषु्कृत्यांचा मला वीट येईपयर्ंत तू पाप केलेस.

25 “मी, आिण फक्त मीच तुझी पापे धुतो. मी हे माझ्या आनदंासाठी
करतो. मी तुझी पापे लक्षात ठेवणार नाही. 26 पण तू मात्र माझी
आठवण ठेवावीस आपण एकत्र येऊन योग्य काय ते ठरवावे. तू केलेल्या
गोष्टी तू सांगाव्यास आिण त्या योग्य आहेत हे दाखवावे. 27 तुझ्या
पूवर्जांनी पाप केले आिण तुझे िशक्षक माझ्यािवरूध्द् वागले. 28 म्हणून
मी तुझ्या पिवत्र राज्यकत्यार्ंना अपिवत्र करीन. मी याकोबाला संपूणर्पणे
माझा होण्यास भाग पाडीन. इस्राएलमध्ये वाईट घडेल.”

परमपरमेेश्वरश्वर हाचहाच खराखरा ददेेवव आहआहेे

“याकोबा, तू माझा सेवक आहेस. माझे ऐक इस्राएल, मी
तुला िनवडले आहे. मी काय म्हणतो ते ऐक. 2 मी परमेश्वर
आहे. मी तुला िनमार्ण केले. तुला तुझे हे रूप देणारा मी

आहे. तू आईच्या गभार्त असल्यापासून मी तुला मदत केली. याकोबा,
माझ्या सेवका, घाबरू नकोस. यशुरूना, मी तुझी िनवड केली.

3 “मी तहानेलेल्यांसाठी पाण्याचा वषार्व करीन. मी कोरड्या
जिमनीवर झर ेिनमार्ण करीन. मी तुझ्या संततीमध्ये माझा आत्मा
घालीन. आिण वंशजांना आशीवार्द देईन. ते वाहत्या पाण्याच्या
झऱ्याप्रमाणे असतील. 4 झऱ्याकाठी वाढणाऱ्या झाडांप्रमाणे ते जगातील
लोकांत वाढतील.

5 “एकजण म्हणेल, ‘मी परमेश्वराचा आहे’ दसुरा ‘याकोबाचे’ नाव
लावील आणखी एक आपली सही ‘मी परमेश्वराचा’ अशी करील, तर
आणखी एक स्वतःला ‘इस्राएल’ म्हणवून घेईल.”

6 परमेश्वर इस्राएलचा राजा आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर इस्राएलला
वाचिवतो. परमेश्वर म्हणतो, “मीच फक्त देव आहे. दसुर ेकोणीही देव
नाहीत. मीच आरभं आहे आिण मीच अतं आहे. 7 माझ्यासारखा दसुरा
कोणीही देव नाही. जर असा कोणी असेल, तर त्याने आता बोलावे.
त्याने यावे व तो माझ्यासारखा आहे हे िसध्द् करावे. मी ह्या लोकांना
िनमार्ण केल्यापासून जे घडले आिण जे अनतं काळ घडत राहील ते काय
ते त्याने मला सांगावे. भिवष्यात काय घडणार आहे हे त्याला माहीत
असल्याचे त्याने काही खणेुने पटवून द्यावे.

8 “घाबरू नका. काळजी करू नका. मी काय घडणार हे नेहमीच
तुम्हाला सांिगतले आहे. तुम्ही लोक माझे साक्षीदार आहात. दसुरा
कोणीही देव नाही. मीच एकमेव देव आहे. दसुरा कोणीही ‘खडक’ नाही.
मला माहीत आहे की मी एकमेव आहे.”

खोटखोटेे ददेेवव िनरूपयोगीिनरूपयोगी आहआहेेतत

9 काही लोक मूतीर् करतात. (म्हणजेच खोटे देव करतात.) पण त्यांचा
काही उपयोग नाही. लोक त्या मूतीर्वर प्रेम करतात पण त्यांना काही
िंकमत नाही. हे लोक त्या मूतीर्चे साक्षीदार आहेत पण ते काही पाहू
शकत नाहीत. ते काही जाणत नाहीत. आपल्या कृत्यांबद्दल लिज्जत
व्हावे एवढेही ज्ञान त्यांना नाही.

10 हे खोटे देव कोणी घडवले? ह्या िनरूपयोगी मूतीर् कोणी िनमार्ण
केल्या? 11 कारिगरांनी त्या तयार केल्या. ते सवर् कारागीर माणसेच
होती देव नव्हते. त्या सवर् लोकांनी एकत्र येऊन ह्या गोष्टीबद्दल िवचार
केला तर ते लिज्जत होतील व घाबरतील.

12 एकजण लोखडं िचमट्यात धरून िवस्तवावर तापिवतो. मग तो
त्यावर घणाचे घाव घालतो आिण त्यातून मूतीर् तयार होते. हा कारागीर
आपल्या बळकट हातांचा उपयोग करतो पण तो उपाशी असताना त्याची
शक्ती कमी होते. पाणी न िमळाल्यास तो अशक्त होतो.

13 दसुरा कारागीर ओळंबा आिण ककर् टक यांच्या साहाय्याने
लाकडावर कापण्यासाठी रषेा आखून घेतो. मग िछन्नीने लाकडातून तो
मूतीर् कोरतो. तो मोजपट्टीने मूतीर्चे मोजमाप करतो. अशा तऱ्हेने कारागीर
हुबेहूब मनुष्याप्रमाणे िदसणारी मूतीर् करतो आिण ही माणसाची मूतीर्
घरात बसून राहण्यापलीकडे काहीही करीत नाही.

14 माणूस गधंसरू, देवदारू वा कधी कधी अल्लोनची झाडे तोडतो
(त्या माणसाने ती झाडे वाढवलेली नव्हती. ती जगंलात आपल्या
सामथ्यार्ने वाढली. जर कोणी भद्रदारू लावला तर पावसामुळे तो
वाढतो.)

15 तो ह्या झाडांचा उपयोग सरपणासाठी करतो. तो झाडांच्या बारीक
ढलप्या करतो आिण त्यांचा उपयोग अन्न िशजिवण्यासाठी व ऊबेसाठी
करतो. एखाद्या लाकडाच्या ढलपीने अग्नी प्रज्विलत करून तो भाकरी
भाजतो आिण त्याच लाकडाच्या तुकड्याचा उपयोग तो देवाची मूतीर्
करण्यासाठी करतो व त्या देवाची पूजा करतो. तो देव म्हणजे माणसाने
तयार केलेला पुतळा आहे. पण माणूस त्यापुढे नतमस्तक होतो. 16

माणूस अध्यार्हून अिधक लाकूड जाळतो. अग्नीचा उपयोग तो स्वतःला
ऊबदार ठेवण्यासाठी करतो. मग तो म्हणतो, “छान! मला ऊब आली.
अग्नीच्या प्रकाशात मी पाहूही शकतो.” 17 पण थोडे लाकूड िशल्लक
आहे. मग त्यापासून मूतीर् करून तो त्या मूतीर्लाच देव म्हणतो. तो
ितच्यापुढे वाकतो आिण ितची पूजा करतो. तो प्राथर्ना करतो, “तू माझा
देव आहेस. माझे रक्षण कर.”

18 त्या लोकांना ते काय करीत आहे कळत नाही. त्यांना काही
समजत नाही. जणू काही त्यांच्या डोळ्यावर पडदा पडला आहे, त्यामुळे
ते पाहू शकत नाही. त्यांची हृदये (मने) समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत
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नाहीत. 19 त्यांनी ह्या गोष्टींचा कधीच िवचार केला नाही. त्यांना काही
समजत नसल्याने त्यांनी असा िवचार केला नाही “अधेर् लाकूड मी
जाळले. त्या िवस्तवावर मी भाकरी भाजली, मांस िशजिवले. मग मी
जेवलो आिण उरलेल्या लाकडातून मी ही भयानक वस्तू तयार केली. मी
लाकडाच्या ओडंक्याचीच पूजा करीत आहे.”

20 त्या माणसाला, तो काय करीत आहे, ते कळत नाही. तो
गोंधळलेला आहे. त्यामुळे त्याचे मन त्याला चुकीच्या मागार्ने नेते. तो
स्वतःला वाचवू शकत नाही. तो चूक करतोय हे त्याला िदसत नाही. “मी
हातात धरलेली मूतीर् म्हणजे खोटा देव आहे” असे तो म्हणणार नाही.

परमपरमेेश्वरश्वर, खराखरा ददेेवव इस्राएललाइस्राएलला मदतमदत करतोकरतो

21 “याकोबा, ह्या गोष्टी लक्षात ठेव.
इस्राएला, तू माझा सेवक आहेस.
हे लक्षात ठेव.
मी तुला िनमार्ण केले.
तू माझा सेवक आहेस.
म्हणून इस्राएल, तू मला िवसरू नकोस.

22 तुझी पापे मोठ्या ढगासारखी होती.
पण मी ती सवर् पुसून टाकली.
ढग हवेत िवरून जातो तशी
तुझी पापे िदसेनाशी झाली.
मी तुला सोडिवले आिण तुझे रक्षण केले.
म्हणून तू माझ्याकडे परत ये.”

23 परमेश्वराने महान गोष्टी केल्या म्हणून आकाश आनदंात
आहे खोलवरची भूमीसुध्दा् सुखात आहे.
डोंगर गाण्यातून देवाचे आभार मानीत आहेत.
रानातील सवर् वृक्ष आनदंात आहेत.
का? कारण परमेश्वराने याकोबाला वाचिवले.
परमेश्वराने इस्राएलसाठी फार मोठ्या गोष्टी केल्या.

24 तू आता आहेस तसा तुला परमेश्वराने बनिवले.
तू आईच्या गभार्त असताना परमेश्वराने हे केले.
परमेश्वर म्हणतो, “मी, परमेश्वराने प्रत्येक गोष्ट िनमार्ण केली.
मी स्वतः आकाश तेथे ठेवले
आिण माझ्यासमोर जमीन पसरली.”
25 खोटे संदेष्टे खोट्या गोष्टी सांगतात. पण परमेश्वर त्यांचा खोटेपणा

उघड करतो. जादटूोणा करणाऱ्यांना परमेश्वर मूखर् बनिवतो.
शहाण्यांनासुध्दा् परमेश्वर गोंधळात टाकतो. त्यांना वाटते आपल्याला
फार समजते पण देव त्यांना हास्यास्पद बनिवतो. लोकांना संदेश
देण्यासाठी परमेश्वर त्याच्या सेवकांना पाठिवतो. आिण परमेश्वर त्या
संदेशातील गोष्टी खऱ्या करून दाखिवतो. लोकांनी काय करावे हे
सांगण्यासाठी परमेश्वर दतू पाठिवतो आिण त्यांचा सल्ला योग्य आहे हे
परमेश्वर दाखवून देतो. 26 लोकांना संदेश देण्यासाठी परमेश्वर त्याच्या
सेवकांना पाठिवतो. आिण परमेश्वर त्या संदेशातील गोष्टी खऱ्या करून
दाखिवतो. लोकांनी काय करावे हे सांगण्यासाठी परमेश्वर दतू पाठिवतो
आिण त्यांचा सल्ला योग्य आहे हे परमेश्वर दाखवून देतो.

यहयहुुदाचीदाची पुनबार्ंधणीपुनबार्ंधणी करण्यासाठीकरण्यासाठी ददेेवव कोरकोरेशेलाशला िनवडतोिनवडतो

परमेश्वर यरूशलेमला म्हणतो, “तुझ्यात परत लोक राहू लागतील.”
परमेश्वर यहुदातील नगरांना म्हणतो, “तुमची पुनबार्ंधणी होईल.”
ज्या शहरांचा नाश झाला, त्या शहरांना परमेश्वर म्हणतो, “मी तुम्हाला

परत शहराचे रूप देईन.”
27 परमेश्वर खोल पाण्याला आटून जायला सांगतो “तो म्हणतो की
मी तुमचे झर ेसुकवीन.”

28 परमेश्वर कोरशेला म्हणतो, “तू माझा मेंढपाळ आहेस.
मला पािहजे ते तू करशील.
तू यरूशलेमला म्हणशील, ‘तुझी पुनबार्ंधणी केली जाईल.’
तू मिंदराला सांगशील, ‘तुझा पाया परत घातला जाईल.’”

इस्राएलाच्याइस्राएलाच्या मुक्तीसाठीमुक्तीसाठी ददेेवाकडवाकडूूनन कोरकोरेशेचीशची िनवडिनवड

परमेश्वराने स्वतः िनवडलेल्या राजाला, कोरशेला पुढील
गोष्टी सांिगतल्या,
“मी कोरशेचा उजवा हात धरीन.

इतर राजांकडून सत्ता काढून घेण्यास मी त्याला मदत करीन.
नगराच्या वेशी कोरशेला थोपवू शकणार नाहीत.
मी वेशी खलु्या करीन.
आिण कोरशे आत जाईल.

2 कोरशे, तुझ्या सनै्याच्या पुढे मी चालीन.
मी डोंगर भुईसपाट करीन.
मी वेशीचे जस्ताचे दरवाजे मोडीन.
त्यावरील लोखडंी सळ्या तोडीन.

3 तुला मी अधंारातून वाचिवणारी संपत्ती देईन.
मी तुला गुप्त धन देईन.
मीच परमेश्वर आहे,
हे तुला कळावे म्हणून मी हे करीन.
मी इस्राएलचा देव आहे,
व मी तुला नावाने हाका मारत आहे.

4 माझा सेवक याकोब,
आिण माझे िनवडलेले लोक, म्हणजे इस्राएल ह्यांच्यासाठी मी हे

करतो.
कोरशे, मी तुला नावाने हाक मारीत आहे.
तू मला ओळखत नाहीस, पण मी तुला नावाने ओळखतो.

5 मी परमेश्वर आहे मीच फक्त देव
आहे दसुरा कोणीही देव नाही.
मी तुला वस्त्रे घातली,
पण तरीही तू मला ओळखत नाहीस.

6 मी एकटाच देव आहे.
हे मी ह्या सवर् गोष्टी करतो, त्यावरून लोकांना कळेल.
मीच परमेश्वर आहे,
दसुरा कोणीही देव नाही हे पूवेर्पासून पिश्चमेपयर्त सवर् लोकांना कळेल.

7 मी प्रकाश िनमार्ण केला आिण अधंारही.
मी शांती िनमार्ण केली तशी संकटेही.
मी परमेश्वर आहे व ह्यासवर् गोष्टी मी करतो.

8 “आकाशातील ढगांतून चांगुलपणा पृथ्वीवर पडो.
पृथ्वी दभुगंो तारण वाढो,
आिण त्याचबरोबर चांगुलपणा वाढो.
मी परमेश्वराने त्याला िनिर्मले आहे.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या िनिर्मतीचिनिर्मतीचेे िनयिनयंतं्रणत्रण करतोकरतो

9 “ह्या लोकांकडे पाहा ते त्यांच्या िनमार्त्याशीच वाद घालीत आहेत.
माझ्याशी वाद घालणाऱ्यांकडे पाहा. ते खापराच्या तुकड्यासारखे
आहेत. कंुभार भांडे करण्यासाठी मऊ, ओला िचखल वापरतो पण
िचखल त्याला ‘तू काय करतोस?’ असे िवचारीत नाही. िनिर्मतीला
िनमार्त्याला प्रश्र्न िवचारण्याची िंहमत नसते. हे लोक त्या िचखलासारखे
आहेत. 10 आई-वडील मुलांना जन्म देतात पण मुले विडलांना ‘तुम्ही
आम्हाला जीवन का िदले’ िंकवा आईला ‘तुम्ही आम्हाला जन्म का
िदला?’ असे िवचारू शकत नाहीत.”

11 परमेश्वर इस्राएलचा पिवत्र देव आहे, त्याने इस्राएलची िनिर्मती
केली. परमेश्वर म्हणतो,
“माझ्या मुलांनो, तुम्ही मला काही खूण दाखिवण्यास सांिगतले.
मी केलेल्या गोष्टी दाखिवण्याचा तुम्ही मला हुकूम िदला.

12 म्हणून पाहा! मी पृथ्वी व तीवर राहणारी
सवर् माणसे िनमार्ण केली.
मी माझ्या हाताने आकाश केले,
आिण मी आकाशातील सवर् सनै्यांवर हुकूमत ठेवतो.

13 कोरशेला चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी मीच शक्ती िदली.
मी त्याचे काम सोपे करीन.
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कोरशे माझी नगरी पुन्हा वसवेल.
तो माझ्या लोकांना मुक्त करील.
तो माझ्या लोकांना मला िवकणार नाही.
ह्या गोष्टी करण्यासाठी मला त्याला काही द्यावे लागणार नाही.
लोक मुक्त केले जातील.
आिण त्यासाठी मला काही मोजावे लागणार नाही.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
14 परमेश्वर म्हणतो, “िमसर आिण इिथओिपआ श्रीमतं आहेत.
पण इस्राएल, तुला ती संपत्ती िमळेल.
सेबाचे उंच लोक तुझ्या मालकीचे होतील.
ते गळ्यात साखळ्या अडकिवलेल्या अवस्थेत
तुझ्यामागून चालतील (म्हणजेच ते तुझे गुलाम होतील)
ते तुझ्यापुढे वाकतील आिण तुझी िवनवणी करतील.”
इस्राएल, देव तुझ्या बरोबर आहे
दसुरा कोणीही देव नाही.

15 देवा, तुला लोक पाहू शकत नाहीत
तू इस्राएलचा तारणारा आहेस.

16 पुष्कळ लोक खोटे देव तयार करतात.
पण अशा लोकांची िनराशा होईल.
ते सगळे लोक लिज्जत होऊन दरू जातील.

17 पण परमेश्वर इस्राएलला वाचवील
आिण हे तारण िनरतंर सुरूच राहील.
परत कधीही इस्राएलला लिज्जत व्हावे लागणार नाही.

18 परमेश्वरच फक्त देव आहे.
त्यानेच आकाश व पृथ्वी िनिर्मली.
परमेश्वराने पृथ्वीला ितच्या जागी ठेवले.
परमेश्वराने पृथ्वी िनिर्मली तेव्हा त्याला ती िरकामी नको होती.
ती पुढे जगावी म्हणून त्याने ती िनिर्मली.
ितच्यावर राहता यावे म्हणून त्याने ती िनमार्ण केली
“मीच परमेश्वर
आहे दसुरा कोणीही देव नाही.

19 मी गुप्तपणे कधी बोललो नाही.
मी मोकळेपणानेच बोललो.
मी जगाच्या अधंाऱ्या कोपऱ्यात माझे शब्द लपिवले नाहीत.
िरकाम्या जागी मला शोधा
असे मी याकोबाच्या लोकांना कधीही सांिगतले नाही.
मी परमेश्वर आहे.
मी नेहमीच सत्य बोलतो.
खऱ्या गोष्टीच मी सांगतो.”

परमपरमेेश्वरश्वर स्वतःचस्वतःच फक्तफक्त ददेेवव आहआहेे हहेे तोतो िसध्द्िसध्द् करतोकरतो

20 “तुम्ही लोक दसुऱ्या राष्ट्र ातून पळालेले आहात. तेंव्हा गोळा व्हा
आिण माझ्यासमोर या. (हे लोक स्वतःजवळ खोट्या देवाच्या मूतीर्
बाळगतात. ते त्या त्यांना वाचवून न शकणाऱ्या देवांची हे लोक प्राथर्ना
करीत राहतात. ते काय करीत आहेत हे त्यांना कळत नाही. 21 त्या
लोकांना माझ्याकडे यायला सांगा. ह्या सवर् गोष्टींबद्दल त्यांना एकित्रतपणे
बोलू द्या.)

“पुष्कळ वषार्ंपूवीर् घडलेल्या गोष्टींबद्दल तुम्हाला कोणी सांिगतले? फार
पूवीर्पासून तुम्हाला या गोष्टी कोण सांगत आले आहे? मी, देवाने, एकमेव
परमेश्वराने, तुम्हाला या गोष्टी सांिगतल्या. मीच फक्त देव आहे.
माझ्यासारखा आणखी दसुरा कोणी आहे का? चांगला दसुरा देव आहे
का? दसुरा कोणी देव त्याच्या लोकांना वाचिवतो का? नाही कोणीही
दसुरा देव नाही. 22 दरूदरूच्या िठकाणी राहणाऱ्या लोकांनी देवाचे
अनुसरण करणे थांबवले. तुम्ही मला अनुसरावे व स्वतःचे रक्षण करून
घ्यावे. मीच देव. दसुरा देव नाही. मीच फक्त देव आहे.

23 “मी माझ्या सामथ्यार्च्या जोरावर वचन देईन. आिण जेंव्हा मी
एखादी गोष्ट व्हावी म्हणून मी हूकूम देतो तेंव्हा ती होतेच. मी वचन देतो
की प्रत्येकजण माझ्यापुढे (देवापुढे) नमन करले. प्रत्येकजण मला

अनुसरण्याचे वचन देईल. 24 लोक म्हणतील ‘चांगुलपणा आिण सामथ्यर्
फक्त परमेश्वराकडूनच िमळते.’”
काही लोक देवावर रागावतात पण परमेश्वराचे साक्षीदार येतील आिण

परमेश्वराने केलेल्या गोष्टींबद्दल सांगतील, मग परमेश्वरावर रागावणारे
लोक लाजेने माना खाली घालतील. 25 परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांना
सत्कृत्य करायला मदत करील, व लोक त्यांच्या देवाबद्दल अिभमान
बाळगतील.

खोटखोटेे ददेेवव अथअथर्र्शून्यशून्य आहआहेेतत

“बेल आिण नेबो माझ्यापुढे वाकतात. ते खोटे देव म्हणजे
फक्त मूतीर् आहेत.

“लोक त्या मूतीर्ना जनावरांच्या पाठीवर लादतात त्या
मूतीर् म्हणजे वाहून न्यावी लागणारी फक्त ओझी आहेत. खोटे देव
लोकांना दमिवण्याव्यितिरक्त काहीही करीत नाहीत. 2 त्या सवर् खोट्या
देवांना नमावे लागेल ते सवर् जमीनदोस्त होतील. ते पळून जाऊ शकणार
नाहीत त्यांना कैद्याप्रमाणे धरून नेले जाईल.

3 “याकोबच्या वंशजांनो, आिण इस्राएलमधील वाचलेल्या लोकांनो,
ऐका! तुम्ही आईच्या गभार्त असल्यापासून मी तुम्हालाआधार देत आलो
आहे. 4 तुम्ही जन्मल्यावर मीच तुम्हाला आधार िदला. आिण तुम्ही
वृध्द झाल्यावर, तुमचे केस िपकल्यावरही मीच तुम्हाला आधार देईन,
कारण मी तुम्हाला िनमार्ण केले. मी तुम्हाला आधार देतच राहीन व
तुमचे रक्षण करीन.

5 “तुम्ही माझी तुलना दसुऱ्या कोणाशी करू शकता का? नाही!
कोणीही माणूस माझ्याबरोबरीचा नाही. तुम्ही माझ्याबद्दल सवर्च जाणू
शकत नाही. माझ्यासारखे काही नाही. 6 काही लोकांजवळ भरपूर
सोने-चांदी असते. सोने त्यांच्या बटव्यातून गळत असते. चांदी ते
तराजूने तोलतात. हे लोक कारािगराला पसेै देऊन लाकडापासून खोटा
देव तयार करून घेतात. नतंर ते त्या देवाची पूजा करतात. त्याच्यापुढे
नतमस्तक होतात. 7 ते स्वतःच्या खांद्यांवरून तो खोटा देव वाहून
नेतात. तो देव िनरूपयोगी आहे. लोकांना त्यास वाहून न्यावे लागते.
लोक मूतीर् जिमनीवर बसिवतात. तो देव हालू शकत नाही. तो त्याची
जागा सोडून लांब जाऊ शकत नाही. लोक त्याच्याशी ओरडून बोलले
तरी तो उत्तर देणार नाही, तो देव म्हणजे फक्त एक मूतीर् आहे, ती
लोकांना संकटातून वाचवू शकणार नाही.

8 “तुम्ही लोकांनी पापे केली तुम्ही त्याबद्दल पुन्हा िवचार करावा. ह्या
गोष्टी लक्षात ठेवा आिण खबंीर व्हा. 9 पूवीर् घडलेल्या गोष्टी आठवा. मी
देव आहे हे लक्षात ठेवा. दसुरा कोणताच देव नाही. ते खोटे देव
माझ्यासारखे नाहीत.

10 “अखेरीला काय होणार हे मी तुम्हाला आरभंीच सांिगतले, फार
वषार्ंपूवीर्, ज्या गोष्टी घडल्या नव्हत्या, त्या मी तुम्हाला सांिगतल्या
म्हणजेच त्या गोष्टी घडण्यापूवीर् अनेक वषेर् मी त्या घडणार असल्याचे
तुम्हाला सांिगतले. मी योजतो, तसेच घडते मला पािहजे ते मी घडवून
आणतो. 11 मी पूवेर्ककडून एका माणसाला बोलवीत आहे. तो माणूस
गरूडासारखा असेल. तो अती दरूच्या देशातून येईल. आिण मी
ठरिवलेल्या गोष्टी तो करील. मी हे करीन असे तुम्हाला सांगत आहे
आिण मी ते करीनच. मी त्याला घडिवले आहे. मी त्याला आणीन.

12 “तुमच्यातील काहीजणांना आपल्याजवळ प्रचंड सामथ्यर् आहे
असे वाटते. पण तुम्ही सत्कृत्ये करीत नाही, माझे ऐका. 13 मी चांगल्या
गोष्टी करीन. लवकरच मी माझ्या लोकांना वाचवीन. मी िसयोनचे तारण
करीन. आिण माझे गौरव इस्राएलला देईन.”

बाबबाबेेललालला ददेेवाचावाचा ससंदंदेेशश

“धुळीत पड आिण तेथेच बस!
खास्दयांच्या (खािल्डयनांच्या) कुमािरके, जिमनीवर बस.
तू आता सत्तेवर नाहीस.

लोक तुला नाजूक, कुमारी समजणार नाहीत.
2 तू आता खूप मेहनत केली पािहजेस.
तुझी चांगली वस्त्रे आिण बुरखा उतरव तू जात्यावर धान्य दळले

पािहजेस.
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पुरूष तुझे पाय पाहू शकतील एवढे तुझे वस्त्र वर उचलून धर आिण
नद्या पार कर.
तुझा देश सोड.

3 पुरूष तुझा देह पाहतील
आिण तुझा भोग घेतील.
तुझ्या दषु्कृत्यांची िंकमत मी तुला मोजायला लावीन.
आिण कोणीही तुझ्या मदतीला येणार नाही.”

4 “माझे लोक म्हणतात, ‘देवाने आम्हाला वाचिवले.
त्याचे नाव आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर.
इस्राएलचा पिवत्र एकमेव देव.’”

5 “बाबेल, तेथेच शांत बसून राहा.
खास्दयांच्या (खािल्डयनांच्या) कन्ये, अधंारात जा, का?
कारण तू यापुढे ‘राज्याची राणी’ राहणार नाहीस.

6 “मी माझ्या लोकांवर रागावलो होतो ते लोक माझे आहेत
पण मी रागावलो असल्याने त्यांचे महत्व कमी केले.
मी त्यांना तुझ्या ताब्यात िदले.
तू त्यांना िशक्षा केलीस.
पण तू त्यांना अिजबात दया दाखिवली नाहीस.
तू वृध्दांनासुध्दा् खूप मेहनत करायला लावलीस.

7 तू म्हणालीस, ‘मी िचरकाल राहीन.
मी नेहमीच राणी होईन.’
तू त्या लोकांना वाईट वागिवलेस हे तुझ्या लक्षात आले नाही.
काय घडेल याचा तू िवचार केला नाहीस.

8 तेव्हा ‘सभ्य िस्त्रये,’ आता माझे ऐक!
तुला आता सुरिक्षत वाटते व तू स्वतःशीच म्हणतेस,

‘मीच तेवढी महत्वाची व्यक्ती आहे.
माझ्यासारखे महत्वाचे कोणीही नाही.
मी कधीच िवधवा होणार नाही.
मला नेहमीच संतती होईल.’

9 एके िदवशी, एका क्षणात तुझ्याबाबत पुढील दोन गोष्टी घडतील.
पिहली तू तुझी मुले गमावशील आिण नतंर दसुरी म्हणजे तू तुझा पती

गमावशील.
हो! ह्या गोष्टी तुझ्याबाबत खरोखरच घडतील.
तुझी सवर् जाद ूआिण तुझ्या प्रभावी यकु्त्या तुला वाचिवणार नाहीत.

10 तू दषु्कृत्ये केलीस आिण तरी तुला सुरिक्षत वाटते.
मनातल्या मनात म्हणतेस ‘माझी दषु्कृत्ये कोणालाच िदसत नाहीत.’
तुझे शहाणपण आिण ज्ञान तुला वाचवील असे तुला वाटते.
‘मीच एकमेव आहे.
माझ्यासारखे महत्वाचे कोणी नाही’ असा िवचार तू स्वतःशीच

करतेस.
11 “पण तुझ्यावर संकटे येतील हे केव्हा होईल ते तुला कळणार नाही.
पण तुझा नाश जवळ येत आहे.
तू ती संकटे थोपवू शकणार नाहीस.
काय होते आहे हे कळायच्या आतच तुझा नाश होईल.

12 जादटूोणा आिण चेटूक िशकण्यासाठी
तू आयषु्यभर मेहनत केलीस.
तेव्हा आता त्याचा उपयोग करायला सुरवात कर.
कदािचत् त्या यकु्त्या तुझ्या उपयोगी पडतील;
कदािचत् तू कोणाला घाबरवू शकशील.

13 तुला खूप सल्लागार आहेत.
त्यांनी िदलेल्या सल्याचा तुला वीट आला का?
मग ग्रहनक्षत्रे पाहून ज्योितष सांगणाऱ्यांना पाठव.
ते तुला मिहन्याची सुरवात कधी आहे हे सांगतात;
तर कदािचत् तुझा त्रास कधी सुरू होणार हे ही सांगू शकतील.

14 पण ही माणसे स्वतःचा बचाव करण्यासही समथर् असणार नाहीत.
ते गवताच्या काडीप्रमाणे जळतील.
ते इतक्या चटकन् जळतील की भाकरी भाजायला िनखार ेपेटणार
नाहीत
की उबेला आगोटी राहणार नाही.

15 तू ज्या गोष्टींसाठी मेहनत घेतलीस त्या गोष्टींच्या बाबतीत असेच
होईल.
तू आयषु्यभर ज्यांच्याबरोबर व्यापार केलास ते सवर् तुला सोडून

जातील.
प्रत्येक जण आपापल्या मागार्ने जाईल.
तुला वाचवायला कोणीही राहणार नाही.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या जगावरजगावर अिधपत्यअिधपत्य करतोकरतो

परमेश्वर म्हणतो, “याकोबाच्या वंशजांनो, माझे ऐका.
तुम्ही, जे ‘इस्राएलच्या’ नावाने ओळखले जाता.
तुम्ही यहुदाच्या वंशातील आहात.

तुम्ही वचने देताना परमेश्वराचे नाव घेता.
तुम्ही इस्राएलच्या देवाची स्तुती करता.
पण हे तुम्ही सच्चे पणाने आिण खरपेणाने करीत नाही.”

2 “हो ते पिवत्र नगराचे नागिरक आहेत.
ते इस्राएलच्या देवावर अवलबंून राहतात.
सवर्शिक्तमान परमेश्वर अशी त्याची ख्याती आहे.
3 “मी तुम्हाला फार पूवीर्च भिवष्यात घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल सांिगतले.
मी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल सांिगतले
आिण अचानक त्या गोष्टी घडवून आणल्या

4 मी तसे केले, कारण तुम्ही हट्टी होतात व ते मला माहीत होते.
मी सांिगतलेल्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवायला तुम्ही नकार िदलात.
जस्ताप्रमाणे कठीण आिण लोखडंाप्रमाणे न वाकणारा असा तुमचा

हट्ट होता.
5 म्हणूनच गोष्टी घडायच्या िकतीतरी आधी मी तुम्हाला त्या

गोष्टीबद्दल सांिगतले,
असे सांगण्याचे कारण हेच की आम्ही आमच्या सामथ्यार्वर
हे सवर् केले असे तुम्ही म्हणू नये.
‘आमच्या मूतीर्ंनी हे सवर् घडवून आणले’
असे तुम्ही म्हणू नये म्हणून मी हे केले.”

इस्राएललाइस्राएलला शुध्द्शुध्द् करण्यासाठीकरण्यासाठी ददेेवव त्यालात्याला िशक्षािशक्षा करतोकरतो

6 “तुम्ही काय घडले ते पािहलेत व ऐकलेत.
म्हणून तुम्ही ही वातार् इतरांना सांगावी.
आता मी तुम्हांला माहीत नसलेल्या नवीन गोष्टी सांगीन.

7 ह्या गोष्टी पूवीर् घडून गेलेल्या नाहीत.
ह्या आता घडत असणाऱ्या गोष्टी आहेत.
या आधी तुम्ही कधी या गोष्टींबद्दल ऐकले नसेल.
त्यामुळे ‘आम्हांला हे अगोदरच माहीत होते’
असे तुम्ही म्हणू शकणार नाही.

8 पण जरी मी तुम्हाला भिवष्यात काय घडणार आहे हे सांिगतले तरी
ते ऐकून घ्यायला
तुम्ही अजूनही नकार द्याल.
तुम्ही काहीही िशकणार नाही.
मी सांिगतलेली कोणतीही गोष्ट तुम्ही केव्हाही ऐकली नाही.
तुम्ही माझ्यािवरूध्द् जाल हे मला सुरवातीपासूनच माहीत होते.
तुम्ही जन्मल्यापासून माझ्यािवरूध्द् बडं पुकारले आहे.

9 “पण मी सहन करीन.
हे मी माझ्यासाठी करीन.
तुमच्यावर रागावून तुमचा नाश करीत नाही म्हणून लोक माझी स्तुती
करतील.
मी केलेल्या प्रतीके्षबद्दल तुम्ही माझे स्तवन कराल.

10 “पाहा! मी तुम्हांला शुध्द् करीन.
लोक चांदी शुध्द् करण्यासाठी गरम भट्टीचा उपयोग करतात.
मी तुम्हांला संकटात टाकून शुध्द् करीन.

11 हे मी माझ्यासाठी करीन.
मला कमी लेखून तुम्हांला चालणार नाही.
माझे वभैव आिण प्रशसंा मी खोट्या देवांच्या वाट्याला जाऊ देणार
नाही.
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माझे नाव मी दिूषत का होऊ द्यावे?
12 “याकोबा, माझे ऐक,
इस्राएल, मी तुला माझे होण्यासाठी बोलािवले,
तेव्हा माझे ऐक.
मीच आरभं आहे
आिण मीच अतं आहे.

13 मी माझ्या हाताने पृथ्वी िनमार्ण केली.
माझ्या उजव्या हाताने आकाश िनमार्ण केले
आिण मी जर त्यांना हाक मारली
तर ती माझ्यासमोर गोळा होतील.

14 “तुम्ही सगळे इकडे या आिण माझे ऐका.
कोणत्याही खोट्या देवाने असे कसे होईल म्हणून तुम्हाला सांिगतले

का? नाही.
देव इस्राएलवर प्रेम करतो बाबेलबाबत
आिण खास्द्यांबाबत देव त्याला पािहजे ते करील.”

15 परमेश्वर म्हणतो, “मी त्याला बोलवीन, असे मी तुम्हाला सांिगतले
आहे,
मी त्याला आणीन
आिण मी त्याला यशस्वी करीन.

16 इकडे या आिण माझे ऐका.
बाबेल राष्ट्र  म्हणून जगायला लागले तेव्हा मी तेथे होतो
आिण आरभंापासून मी स्पष्टपणे बोललो का
तर लोकांना मी काय म्हणालो ते समजावे.”
नतंर यशया म्हणाला, आता परमेश्वर माझा देव, मला आिण त्याच्या

आत्म्याला पुढील गोष्टी सांगायला तुमच्याकडे पाठिवतो. 17 मी परमेश्वर
तुमचा तारणारा, इस्राएलचा पिवत्र देव म्हणतो,
“मीच परमेश्वर तुमचा देव आहे.
मी तुम्हाला सत्कृत्ये करायला िशकिवतो.
तुम्ही कोणत्या मागार्ने जावे ह्याचे मी मागर्दशर्न करतो.

18 तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळल्या असत्या
तर पूणर् भरून वाहणाऱ्या नदीप्रमाणे शांती
तुमच्याकडे आली असती,
समुद्राच्या परत परत येणाऱ्या लाटांप्रमाणे चांगल्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा
तुमच्याकडे आल्या असत्या.

19 तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळल्या असत्या
तर वाळूच्या कणांप्रमाणे खूप संतती तुम्हाला झाली असती
आिण तुमचे नाव माझ्यासमोर काढून टाकले
गेले नसते अथवा नष्ट केले गेले नसते.”

20 माझ्या लोकांनो, बाबेल सोडा,
खास्दयापांसून पळा, ही वातार् लोकांना आनदंाने सांगा.
जगातील दरूदरूच्या िठकाणी
ही बातमी पोहोचवा.
लोकांना सांगा,
“परमेश्वराने त्याचा सेवक याकोब याची सुटका केली.

21 परमेश्वराने त्याच्या लोकांना वाळवंटातून पार नेले
पण ते तहानलेले रािहले नाहीत का?
कारण देवाने आपल्या माणसांसाठी खडकातून पाणी वाहायला

लावले.
त्याने खडक फोडला
आिण पाणी बाहेर वाहू लागले.”

22 पण परमेश्वर म्हणतो,
“पाप्यांना शांती िमळणार नाही.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या खासखास ससेेवकालावकाला बोलािवतोबोलािवतो

दरूदरूच्या िठकाणी राहणाऱ्या सवर् लोकांनो,
माझे म्हणणे ऐका.
जगातील सवर् लोकांनो, माझे ऐका माझ्या जन्मापूवीर्च

परमेश्वराने त्याची सेवा करण्यासाठी

मला िनवडले मी आईच्या गभार्त असतानाच त्याने माझी िनवड
केली.

2 परमेश्वर त्याचे म्हणणे माझ्याकडून वदिवतो.
तो माझा उपयोग धारदार तलवारीसारखा करतो.
त्याच्या ओजंळीत मला लपवून तो माझे रक्षणही करतो.
परमेश्वर टोकदार बाणाप्रमाणे माझा उपयोग करतो,
पण तो त्याच्या भाल्यात मला लपिवतोही.

3 परमेश्वर मला म्हणाला, “इस्राएल, तू माझा सेवक आहेस.
मी तुझ्याबाबत िवस्मयकारक गोष्टी करीन.”

4 मी म्हणालो, “मी िनरथर्क मेहनत केली.
स्वतः िझजून िझजून िनरूपयोगी झालो पण काहीही उपयोगी पडणारे

केले नाही.
मी माझी सवर् शक्ती खचर् केली
पण माझ्याहातून काहीच झाले नाही.
तेव्हा आता काय करायचे.
ते परमेश्वरानेच ठरिवले पािहजे.
देवानेच मला काय फळ द्यायचे ते िनिश्चत केले पािहजे.

5 मी परमेश्वराचा सेवक व्हावे,
याकोबाला आिण इस्राएलला मी परत देवाकडे न्यावे, म्हणून मला

देवाने जन्माला घातले.
परमेश्वर माझा सन्मान करील.
मला देवाकडून शक्ती िमळेल.”

6 परमेश्वर मला म्हणाला, “तू माझा फार महत्वाचा सेवक आहेस.
इस्राएलचे लोक कैदी आहेत.
पण त्यांना माझ्याकडे परत आणले जाईल.
याकोबाच्या वंशजांचा गोतावळा माझ्याकडे परत येईल.
पण तुझे काम दसुरचे आहे,
ते ह्या कामा पेक्षा महत्वाचे आहे.
मी तुला सवर् राष्ट्र ांना प्रकाश देणारा िदवा करीन.
जगातील सवर् माणसांचे रक्षण करण्याचा माझा मागर् तू होशील.”

7 परमेश्वर, इस्राएलचा पिवत्र देव, इस्राएलला वाचिवतो देव म्हणतो,
“माझा सेवक नम्र आहे.
तो अिधपतींची सेवा करतो पण लोक त्याचा ितरस्कार करतात पण

राजे त्याला पाहतील आिण उभे राहून त्याला मान देतील.
मोठे नेते त्याच्यापुढे वाकतील.”
परमेश्वराला, इस्राएलच्या पिवत्र देवाला हे व्हायला पािहजे आहे म्हणून

असे घडेल, परमेश्वर िवश्वासू आहे. ज्याने तुला िनवडले तोच तो आहे.

तारणाचातारणाचा िदवसिदवस

8 परमेश्वर म्हणतो,
“माझी दया दाखिवण्याची एक खास वेळ असेल.
त्यावेळेला मी तुझ्या आळवणीची दखल घेईन.
तुला वाचिवण्याचा िवशेष िदवस असेल.
तेव्हा मी तुला मदत करीन.
मी तुझे रक्षण करीन.
माझा लोकांबरोबर झालेल्या कराराचा तू पुरावा असशील.
देशाचा आता नाश झाला आहे
पण ती जमीन तू ज्याची त्याला परत देशील.

9 तू कैद्यांना बाहेर येण्यास सांगशील.
अधंारात राहणाऱ्या लोकांना तू म्हणशील

‘अधंारातून बाहेर या’ प्रवास करताना लोकांना खायला िमळेल.
ओसाड टेकड्यांवरही त्यांना अन्न िमळेल.

10 लोक उपाशी राहणार नाहीत.
ते तहानेलेही राहणार नाहीत.
तळपणारा सूयर् आिण उष्ण वार ेत्यांना इजा करणार नाहीत.
का? कारण देव त्यांचे द:ुख हलके करील
आिण त्यांना घेऊन जाईल तो त्यांना पाण्याच्या झऱ्याजवळ घेऊन

जाईल.
11 मी माझ्या लोकांसाठी रस्ता तयार करीन.
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डोंगर सपाट करीन
आिण खोलगट रस्त्यावर भर घालून ते उंच करीन.

12 “पाहा! दरूदरूच्या िठकाणाहून लोक माझ्याकडे येत आहेत उत्तर
आिण पिश्चम िदशांकडून ते माझ्याकडे येत आहेत.
िमसरमधील सीनीहूनही (आस्वानहूनही) लोक येत आहेत.”

13 हे स्वगार् आिण हे पृथ्वी, आनिंदत व्हा.
डोंगरांनो, आनदंाचा कल्लोळ करा.
का? कारण परमेश्वर लोकांचे द:ुख हलके करतो.
गिरबांवर तो दया करतो.

िसयोनिसयोन-पिरत्यक्तापिरत्यक्ता स्त्रीस्त्री

14 पण आता िसयोन म्हणते, “परमेश्वराने मला सोडून िदले,
माझा प्रभु मला िवसरला.”

15 पण मी म्हणतो,
“आई आपल्या बाळाला िवसरू शकते का? नाही.
आपल्या गभार्तून जन्मलेल्या मुलाला िवसरू शकते का? नाही.
आई आपल्या मुलाला िवसरू शकत नाही
आिण मी (परमेश्वर) तुला िवसरू शकत नाही.

16 पाहा! मी तुझे नाव माझ्या हातावर िलिहले आहे.
मी नेहमी तुझाच िवचार करतो.

17 तुझी मुले तुझ्याकडे परत येतील.
लोकांनी तुझा पराभव केला पण ते लोक तुला एकटी सोडतील.

18 वर पाहा, तुमच्या सभोवती पाहा.
तुझी मुले एकत्र गोळा होऊन तुझ्याकडे येत आहेत.”
परमेश्वर म्हणतो,
“मी प्रत्यक्ष आहे आिण मी तुला पुढील गोष्टींचे वचन देतो.
तुझी मुले गळ्यात शोभून िदसणाऱ्या रत्नांप्रमाणे होतील.
नववधूने गळ्यात घालायच्या हाराप्रमाणे ती होतील.

19 “आता तुझा नाश केला गेला आहे आिण तुझा पराभव झाला आहे.
तुझा देश कुचकामी आहे.
पण थोड्या काळानतंर, तुझ्या भूमीवर खूप खूप लोक असतील.
तुझा नाश करणार ेखूप दरू जातील.

20 तुझ्या हरवलेल्या मुलांसाठी तू द:ुखी झालीस.
पण ती मुले तुला म्हणतील,
‘ही जागा फारच लहान आहे.
आम्हाला राहायला मोठी जागा दे.’

21 मग तू मनाशी म्हणशील,
‘ही सवर् मुले मला कोणी िदली?
हे फार चांगले आहे.
मी द:ुखी होते आिण एकटी होते.
माझा पराभव केला गेला आिण मला माझ्या माणसांपासून दरू केले
गेले.
मग ही मुले मला कोणी िदली?
पाहा मला एकटी सोडले,
ही सवर् मुले कोठून आली?’”

22 परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो,
“बघ, मी हात उंचावून राष्ट्र ांना खूण करीन.
मी सवर् लोकांना िदसावा म्हणून माझा ध्वज उंच धरीन नतंर
ते तुझी मुले तुझ्याकडे आणतील.
ते त्यांना खांद्यांवरून
आिण हातांतून आणतील.

23 राजे तुझ्या मुलांचे िशक्षक असतील.
राजकन्या त्यांची काळजी घेतील.
ते राजे व राजकन्या तुझ्यापुढे वाकतील.
ते तुझ्या पायाची धूळ आपल्या मस्तकी लावतील.
मग तुला कळेल की मीच परमेश्वर आहे.
आिण माझ्यावर जो िवश्वास ठेवतो त्याची िनराशा होत नाही.”

24 जेव्हा एखादा शूर वीर यधु्दात संपत्ती िंजकतो,
तेव्हा तुम्ही ती त्याच्याकडून काढून घेऊ शकत नाही.

जेव्हा एखादा बलवान िशपाई तुरंूगावर पहारा करतो
तेव्हा कैदी तुरंूगातून िनसटू शकत नाही.

25 पण परमेश्वर म्हणतो,
“कैदी पळून जातील.
कोणीतरी त्यांना त्या कडक पहाऱ्यातून दरू नेईल.
हे कसे होईल? तुझी लढाई मी लढेन.
मी तुझ्या मुलांना वाचवीन.

26 त्या लोकांनी तुला दखुावले
पण त्यांना स्वतःचेच मांस खायला मी लावीन.
स्वतःच्याच रक्ताची त्यांना मद्यासारखी धंुदी चढेल.
मी तुला वाचिवले हे प्रत्येकाला माहीत होईल
याकोबाच्या सामथ्यर्वान परमेश्वराने तुझे रक्षण केले हे सवार्ंना

समजेल.”

लोकांनीलोकांनी पापपापेे ककेेल्यामुळल्यामुळेे इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा ककेेलीली गगेेलीली

परमेश्वर म्हणतो,
“इस्राएलच्या लोकांनो, मी, तुमची आई यरूशलेमला,
घटस्फोट िदला असे तुम्ही म्हणता.

पण मी ितला घटस्फोट िदला हे िसध्द करणार ेकायदेशीर कागदपत्रे
आहेत का?
माझ्या मुलांनो, मी कोणाचे पसेै देणे लागतो का?
कजर् फेडण्यासाठी मी तुम्हांला िवकले का? नाही.
तुम्ही केलेल्या दषु्कृत्यांमुळे मी तुम्हाला देऊन टाकले.
तुमच्या आईने केलेल्या पापांमुळे मी ितला दरू केले.

2 मी घरी आलो तर घरी कोणीच नव्हते.
मी खूप हाका मारल्या पण कोणीच उत्तर िदले नाही.
मी तुमचे रक्षण करू शकणार नाही असे तुम्हाला वाटते का?
तुमच्या सवर् संकटातून वाचिवण्याचे सामथ्यर् माझ्यापाशी आहे.
बघा! जर मी समुद्राला वाळून जाण्याची आज्ञा िदली,
तर तो वाळून जाईल.
मग पाणी नसल्याने मासे मरतील
आिण त्यांना दगुर्ंधी सुटेल.

3 मी आकाश काळे करू शकतो.
मी काळोखाने आकाश शोकप्रदशर्क कपड्याइतके काळे करू

शकतो.”

ददेेवाचावाचा ससेेवकवक खरोखरचखरोखरच ददेेवावरवावर अवलअवलंबंूनबून आहआहेे

4 परमेश्वर, माझ्या प्रभूने, मला िशकिवण्याची क्षमता िदली. तेव्हा
आता या द:ुखी लोकांना मी िशकिवतो. रोज सकाळी तो मला उठिवतो व
िवद्याथ्यार्प्रमाणे िशकिवतो. 5 परमेश्वर, माझा प्रभू, मला िशकायला मदत
करतो आिण मीही त्याच्यािवरूध्द् कधी गेलो नाही. मी त्याला
अनुसरण्याचे सोडणार नाही. 6 मी त्या लोकांना मला मारू देईन. मी
माझ्या दाढीचे केस त्यांना ओढू देईन. ते जेव्हा माझी िंनदा करतील
आिण माझ्या तोंडावर थुकंतील तेव्हा मी माझे तोंड लपिवणार नाही. 7

परमेश्वर माझा प्रभु मला मदत करील. म्हणूनच लोकांनी माझी िंनदा
केली तरी मला त्रास होणार नाही. मी भक्कम होईन. माझी िनराशा होणार
नाही हे मला माहीत आहे.

8 परमेश्वर माझ्या पाठीशी आहे. मी िनष्पाप आहे हे तो जाणतो,
म्हणून मी अपराधी आहे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. मी चुकत
आहे असे कोणाला िसध्द् करावेसे वाटत असेल तर त्याने माझ्याकडे
यावे. आपण परीक्षा पाहू. 9 पण लक्षात ठेवा, माझा प्रभु मला मदत
करतो. म्हणून कोणीही मला पापी ठरवू शकणार नाही. ते सवर् लोक जीणर्
जुन्या वस्त्राप्रमाणे होतील. कसर त्यांना खाईल.

10 परमेश्वराला मानणार ेलोक परमेश्वराच्या सेवकाचे ऐकतात. तो
सेवक, काय घडणार आहे हे माहीत नसताना, पूणर्पणे देवावर िवश्वास
ठेवून जगतो. त्याला देवाच्या नावाबद्दल खात्री वाटते आिण तो त्यावर
अवलबंून राहातो.

11 “पाहा! तुम्ही लोक स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे राहू इिच्छता. तुम्ही
स्वतःचा अग्नी पेटिवता आिण मशाली पाजळता. तुम्ही तुमच्या

यशया 49:12 462 यशया 50:11



51

इच्छेप्रमाणे राहा. पण तुम्हाला िशक्षा होईल. स्वतःच पेटिवलेल्या आगीत
तुम्ही पडाल आिण जळाल. मी हे घडवून आणीन.”

इस्राएलनइस्राएलनेे अब्राहामसारखअब्राहामसारखेे व्हावव्हावेे

“तुम्ही काही लोक चांगले जीवन जगण्यासाठी प्रयत्नांची
पराकाष्ठा करता. तुम्ही मदतीसाठी परमेश्वराकडे धाव घेता.
माझे ऐका. तुम्ही तुमचे वडील अब्राहाम यांच्याकडे पाहावे

तुम्हाला ज्यापासून कापून काढले तो तो खडक आहे. 2 अब्राहाम
तुमचा िपता आहे. तुम्ही त्याच्याकडे पाहावे. िजने तुम्हाला जन्म िदला
त्या साराकडे तुम्ही पाहावे. मी बोलािवले तेव्हा अब्राहाम एकटा होता. मी
त्याला आशीवार्द िदला आिण त्याने मोठ्या वंशाचा आरभं केला. त्याचा
वंश खूप वाढला.”

3 त्याचप्रमाणे परमेश्वर िसयोनाचे आिण ितच्या उध्वस्त िठकाणांचे
सांत्वन करील. परमेश्वराला ितच्याबद्दल आिण ितच्या लोकांबद्दल खूप
वाईट वाटेल. तो ितच्यासाठी खूप काही करील. परमेश्वर वाळवटांचे रूप
बदलेल. ते एदेनच्या बागेसारखे होईल. ती ओसाड जमीन देवाच्या
बागेसारखी होईल. तेथील लोक खूप खूप सुखी होतील. ते आनदं व्यक्त
करतील. ते आभाराची व िवजयाची गीते गातील.

4 “माझ्या लोकांनो, माझे ऐका.
िनयम माझ्यापासूनच पुढे सुरू होतील.
मी लोकांना प्रकाश ठरले असा न्याय ठरवीन.

5 मी न्यायी आहे हे मी लवकरच दाखवीन.
मी लवकरच तुम्हाला वाचवीन.
मी माझ्या सामथ्यार्च्या बळावर सवर् राष्ट्र ांचा न्यायिनवाडा करीन.
दरूदरूची िठकाणे माझी वाट पाहत आहेत.
ते त्यांच्या मदतीसाठी माझ्या सामथ्यार्ची वाट पाहत आहेत.

6 वर स्वगार्कडे पाहा,
खाली पृथ्वीवर तुमच्या सभोवती पाहा.
धुक्याच्या ढगाप्रमाणे आकाश नाहीसे होईल.
पृथ्वी वृध्द् होईल.
पृथ्वीवरची माणसे मरतील,
पण माझे तारण अनतं कालापयर्ंत चालू राहील.
माझ्या चांगुलपणाला अतं नाही.

7 ज्यांना चांगुलपणा म्हणजे काय ते कळते त्यांनी माझे ऐकावे.
माझ्या िशकवणकुीप्रमाणे वागणाऱ्यांनी मी काय सांगतो ते ऐकावे.
दषु्टांना घाबरू नका.
त्यांनी तुमची िंनदा केली तरी िभऊ नका.

8 का? त्यांची अवस्था जुन्या वस्त्राप्रमाणे होईल.
कसर त्याना खाईल.
ते लाकडाप्रमाणे होतील.
वाळवी त्यांना खाईल.
पण माझा चांगुलपणा िचरतंन राहील.
माझे तारण अखडं चालू राहील.”

ददेेवाचवाचेे स्वतःचस्वतःचेे सामथ्यसामथ्यर्र् लोकांनालोकांना वाचवीलवाचवील

9 परमेश्वराच्या बाहूनंो जागे
व्हा (सामथ्यार्) जागा हो ऊठ आिण बलवान हो.
प्राचीन काळी वापरली होतीस तशी
तुझी शक्ती वापर.
राहाबचा पराभव करणारी शक्ती तूच आहेस.
तू आक्राळ-िवक्राळ मगरीचा पराभव केलास.

10 समुद्र आटवायला तू कारणीभूत झालास.
मोठ्या डोहातील पाणी तू आटिवलेस.
समुद्रातील अती सखोल भागाचा तू रस्ता केलास.
तुझे लोक त्या रस्त्यावरून पार झाले
आिण वाचिवले गेले.

11 परमेश्वर त्याच्या लोकांचे रक्षण करील.
ते आनदंाने िसयोनला परततील.
ते खूप खूप सुखी होतील.

त्यांचे सुख त्यांच्या डोक्यांवरील मुकुटांप्रमाणे िनरतंर राहील.
ते आनदंाने गात राहतील.
सवर् द:ुख कायमचे नाहीसे होईल.

12 परमेश्वर म्हणतो, “मीच तो एकमेव ज्याने तुमचे द:ुख हलके केले.
मग तुम्ही लोकांना का भ्यावे?
ती जन्म मृत्य ुपावणारी माणसेच आहेत.
ते फक्त मनुष्यप्राणी आहेत.
ते गवताप्रमाणे मरतात.”

13 परमेश्वराने तुम्हाला िनमार्ण केले.
त्याच्या सामथ्यार्ने त्याने पृथ्वी िनमार्ण केली.
आपल्या सामथ्यार्च्या जोरावरच त्याने पृथ्वीवर आकाश पसरिवले.
पण तुम्ही तुमचा िनमार्ता,
देव आिण त्याच्या सामथ्यार्ला िवसरता म्हणूनच
तुम्हाला दखुिवणाऱ्या आिण रागावलेल्या माणसाला तुम्ही नेहमी

घाबरता.
त्या लोकांनी तुमच्या नाशाचा कट केला,
पण आता ते कोठे आहेत? ते सवर् गेले.

14 तुरंूगातील कैद्यांना लवकरच सोडून देण्यात येईल.
ते तुरंूगात कुजून मरणार नाहीत.
त्यांना पोटभर अन्न िमळेल.

15 “मी, परमेश्वर, तुमचा देव आहे,
मी समुद्र घुसळतो आिण लाटा िनमार्ण करतो.”
(सवर्शिक्तमान परमेश्वर हेच त्याचे नाव आहे.)
16 “माझ्या सेवका, मी माझे शब्द तुझ्या तोंडी घालीन. मी तुला

माझ्या हाताने झाकून तुझे रक्षण करीन. नवीन स्वगर् आिण पृथ्वी िनमार्ण
करण्यासाठी मी तुझा उपयोग करीन. इस्राएलला ‘तुम्ही माझे लोक
आहात.’ हे सांगण्यास मी तुला सांगीन.”

ददेेवानवानेे इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा ककेेलीली
17 ऊठ, ऊठ,
यरूशलेम, जागी हो.
परमेश्वर तुझ्यावर फार रागावला होता.
म्हणून तुला िशक्षा झाली.
िवषाचा प्याला प्यायला लागावा तशी ही िशक्षा होती.
तू तो िवषाचा प्याला प्यायलीस.
18 यरूशलेममध्ये खूप लोक होते. पण त्यातील कोणीही ितचे नेते

झाले नाहीत. ितने वाढिवलेली कोणीही मुले, ितला पुढे नेण्यास,
मागर्दशर्क झाली नाहीत. 19 दोन-दोनच्या गटाने यरूशलेमवर संकटे
आली चोरी आिण नुकसान, भूक आिण यधु्द्.
तू संकटात असताना तुला कोणीही मदत केली नाही. कोणी तुझ्यावर

दया केली नाही. 20 तुझे लोक दबुळे होऊन जिमनीवर पडले आिण
ितथेच पडून रािहले. प्रत्येक चौकात ते पडून रािहले. ते जणू जाळ्यात
पकडलेले प्राणी होते. त्यांना आणखी िशक्षा सहन न होईपयर्ंत परमेश्वराने
रागाने त्यांना िशक्षा केली. जेव्हा देव त्यांना म्हणाला की मी तुम्हाला
आणखी िशक्षा करीन, तेव्हा ते अगदीच लोळागोळा झाले.

21 ऐक, िबचाऱ्या यरूशलेम, ऐक, मद्यप्याप्रमाणे तू दबुळी झाली
आहेस. पण तू मद्य घेतले नाहीस. “त्या िवषाच्या प्याल्याने” तुला दबुर्ल
केले आहे.

22 तुझा देव, प्रभू परमेश्वर, त्याच्या लोकांसाठी लढेल. तो तुला
म्हणतो, “मी हा ‘िवषाचा प्याला’ (िशक्षा) तुझ्यापासून दरू करीत आहे. मी
आता तुझ्यावर रागावणार नाही. ह्यापुढे माझ्या रागामुळे तुला िशक्षा
होणार नाही. 23 आता तुला ज्यांनी त्रास िदला त्यांच्यावर मी माझा राग
काढीन व त्यांना िशक्षा करीन. त्या लोकांनी तुला ठार मारण्याचा प्रयत्न
केला. ते तुला म्हणाले, ‘आमच्यापुढे वाक. आम्ही तुला तुडवून जाऊ.’
त्यांनी बळजबरीने तुला वाकिवले आिण माती तुडवल्याप्रमाणे ते तुझ्या
पाठीवरून चालले. तू जणू काही त्यांचा रस्ता होतीस.”
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इस्राएललाइस्राएलला वाचिवलवाचिवलेे जाईलजाईल

ऊठ, िसयोना ऊठ.
कपडे घालून तयार हो.
बलशाली हो.

पिवत्र यरुशलेम, तुझी संुदर वस्त्रे पिरधान कर.
ज्यांनी देवाला अनुसरायचे नाकारले आहे
असे लोक पुन्हा कधीही तुझ्यात प्रवेश करणार नाहीत.
ते लोक शुध्द आिण िनमर्ळ नाहीत.

2 तुझ्या अगंावरची धूळ झटक, चांगली वस्त्रे पिरधान कर.
यरूशलेम, िसयोनकन्ये, तू उठून बस, तू कैदी होतीस.
पण आता तुझ्या गळ्याभोवती आवळल्या गेलेल्या पाशापासून

स्वतःची मुक्तता कर.
3 परमेश्वर म्हणतो,
“तुला पशैासाठी िवकले नव्हते.
म्हणून, तुझी मुक्तता करण्यासाठी, मी पशैाचा उपयोग करणार नाही.”
4 परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “माझ्या माणसांनी प्रथम िमसरमध्ये

वस्ती केली आिण मग ते गुलाम झाले, नतंर अश्शूरने त्यांना गुलाम केले.
5 काय घडले आहे ते आता पाहा दसुऱ्या एका राष्ट्र ाने माझ्या लोकांना
ताब्यात घेतले आहे. माझ्या लोकांना गुलामाप्रमाणे ताब्यात घेणार ेहे राष्ट्र
कोणते? माझ्या लोकांना गुलाम म्हणून घेताना त्यांनी काहीही िंकमत
मोजली नाही. हे राष्ट्र  माझ्या लोकांवर सत्ता गाजिवते. त्यांची थट्टा करते.
ते लोक नेहमीच माझी िंनदा करतात.”

6 परमेश्वर म्हणतो, “असे घडले आहे. पण त्यामुळेच माझ्या लोकांना
माझी ओळख पटेल. मी कोण आहे हे त्यांना कळेल. लोकांना माझा
लौिकक कळेल आिण त्यांच्याशी बोलणारा मी म्हणजेच तो आहे हे
समजेल.”

7 “शांती प्रस्थािपत झाली आहे चांगुलपणा आला आहे. तारण झाले
आहे. िसयोना, तुमचा देव हाच राजा आहे.” अशी घोषणा देवदतूाकडून
ऐकणे असे शुभवतर्मान घेऊन टेकड्यांवरून येणारा देवदतूाचा आवाज
ऐकणे ही खरोखरच िवस्मयकारक गोष्ट आहे.

8 टेहळणी करणारे आरडाओरडा करतात.
ते सवर् िमळून आनदं व्यक्त करीत आहेत.
का? कारण त्यांच्यातील प्रत्येकाने परमेश्वराला िसयोनाला परत येताना
पािहले आहे.

9 यरूशलेमा, तुझ्या नाश झालेल्या इमारती पुन्हा आनिंदत होतील.
तुम्ही सवर् िमळून आनदं साजरा कराल.
का? कारण परमेश्वराने त्याच्या लोकांना सुखी केले आहे. त्याने

यरूशलेमला मुक्त केले आहे.
10 परमेश्वर त्याची पिवत्र शक्ती सवर् राष्ट्र ांना दाखवील.
देव त्याच्या लोकांना कसे वाचिवतो हे अती दरूच्या सवर् देशांना

िदसेल.
11 तुम्ही लोकांनी बाबेल सोडावे.
ते िठकाण सोडा,
याजकांनो, पुजेचे सािहत्य नेण्यासाठी
स्वतःला शुध्द् करा.
अपिवत्र गोष्टींना स्पशर् करू नका.

12 तुम्ही बाबेल सोडाल.
पण ते तुम्हाला घाईने बाबेल सोडण्याची सक्ती करणार नाहीत.
ते लोक तुम्हाला पळून जाण्यास भाग पाडणार नाहीत.
तुम्ही िनघून याल.
आिण परमेश्वर तुमच्याबरोबर असेल.
परमेश्वर तुमच्या पुढे असेल.
आिण इस्राएलचा देव तुमच्या पाठीशी असेल.

यातनायातना भोगणाराभोगणारा ददेेवाचावाचा ससेेवकवक
13 “माझ्या सेवकाकडे पाहा. तो नक्कीच यशस्वी होईल. त्याला

अितशय महत्व येईल. भिवष्यात लोक त्याचा आदर करतील. त्याला
मान देतील. 14 माझ्या सेवकाला पाहून खूप लोकांना धक्का बसला.

त्याला इतकी दखुापत झाली होती की मनुष्य म्हणून त्याला ओळखणे
त्यांना शक्य नव्हते. 15 पण त्यांना अिधकच आश्चयर् वाटेल. राजे
त्यांच्याकडे आश्चयार्ने पाहातील पण ते एकही शब्द बोलणार नाहीत.
माझ्या सेवकाची गोष्ट ह्या लोकांनी ऐकलेली नाही. काय झाले ते त्यांनी
पािहले. त्यांनी जरी ती गोष्ट ऐकली नसली तरी त्यांना ती सवर्
समजलेली आहे.”

आम्ही जाहीर केलेल्या गोष्टींवर खरा िवश्वास कोणी ठेवला?
परमेश्वराने केलेली िशक्षा खरोखरी कोणी स्वीकारली?

2 तो एखाद्या रोपट्याप्रमाणे परमेश्वरासमोर वाढला.
ओसाड जिमनीवर वाढणाऱ्या अकुंराप्रमाणे तो होता. त्याच्यात काही
िवशेष नव्हते. त्याला िवशेष शोभा नव्हती. आपण त्याच्याकडे
पािहल्यावर तो आपल्याला आवडावा असे त्याच्यात काहीही विैशष्ट्य
नव्हते. 3 लोकांनी त्याची चेष्टा केली. आिण त्याचे िमत्र त्याला सोडून
गेले. तो खूप दखुी: व व्यिथत माणूस होता. घृणा व दखु: म्हणजे काय हे
त्याला चांगले समजले होते. लोक त्याच्याकडे साधे पाहण्याचेही कष्ट
घेत नव्हते. तो आमच्या लक्षातही आला नाही.

4 पण त्याने आमचा त्रास स्वतःचा मानला. त्याने आमचे दखु: आिण
वेदना स्वतः भोगल्या आम्हाला वाटले की देव त्यालाच िशक्षा करीत
आहे, त्याने केलेल्या कमार्ंबद्दल त्याला ताडन करीत आहे. 5 पण
आमच्या दषु्कृत्यांबद्दल त्याला द:ुख भोगावे लागले. आमच्या
अपराधांमुळे तो भरडला गेला. आमचे कजर्, आमची िशक्षा, त्याच्यावर
लादली गेली. त्याने दखु: सहन केले. म्हणून आम्ही बर ेझालो. 6 पण
त्याने एवढे सगळे केल्यानतंरही आपण मेंढ्यांप्रमाणे भरकटत गेलो.
आम्ही प्रत्येकजण स्वतःच्या मागार्ने गेलो परमेश्वराने आपल्याला
अपराधातून मुक्त केल्यावर आिण आपले अपराध त्याच्या नावावर
केल्यावर आपण असे वागलो.

7 त्याला इजाही झाली आिण िशक्षाही झाली. पण त्याने कधीही
तक्रार केली नाही. ठार मारायला नेणाऱ्या मेंढीप्रमाणे तो अगदी गप्प
रािहला. मेंढ्यांची लोकर कापताना तो जसा शांत असतो तसा तो शांत
होता. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्याने कधीही तोंड उघडले नाही. 8

लोकांनी बळजबरीने त्याला नेले आिण त्याला योग्य न्याय िदला नाही.
त्याला मृत्यलुोकातून उचलून आणल्यामुळे त्याच्या वारसांिवषयी कोणी
काहीही सांगू शकत नाही. माझ्या लोकांच्या पापाची िंकमत
मोजण्यासाठी त्याला िशक्षा केली गेली. 9 तो मेल्यावर त्याला
श्रीमतंाबरोबर पुरले. त्याने काहीही चूक केली नव्हती. तो कधीही खोटे
बोलला नाही पण तरीही त्याच्या बाबतीत हे घडून आले.

10 परमेश्वराने त्याला िचरडून टाकण्याचे ठरिवले आिण परमेश्वराने
द:ुख भोगलेच पािहजे असे िनिश्चत केले. म्हणून सेवक स्वतःचा बळी
देण्यास तयार झाला. पण त्याला नवे जीवन िमळेल आिण तो खूप खूप
जगेल. तो त्याच्या लोकांना पाहील. परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे, सेवकाने
करायच्या, सवर् गोष्टी तो पूणर् करील. 11 त्याच्या आत्म्याला खूप के्लश
होतील. पण चांगल्या गोष्टी घडताना तो पाहील. तो जे िशकेल त्याबद्दल
तो समाधान पावेल.

“माझा सज्जन सेवक, अनेक लोकांना त्यांच्या अपराधांतून, मुक्त
करील. आिण त्यांच्या पापांचे ओझे स्वतःच्या खांद्यावर घेईल. 12

ह्यामुळेच मी त्याला सवर् लोकांत शे्रष्ठ बनवीन. बलवान माणसांबरोबर
त्याला प्रत्येक गोष्टीत वाटा िमळेल. मी त्याच्यासाठी हे सवर् करीन कारण
तो लोकांसाठी जगला आिण मेला. लोकांनी त्याला गुन्हेगार म्हटले. पण
त्याने पुष्कळ लोकांच्या पापांचे ओझे स्वतः वािहले. आिण तो पापी
लोकांकरीता बोलतो आहे.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना घरीघरी आणआणेेलल

“िस्त्रये, सुखी हो.
तुला मुले नाहीत.
पण तू सुखी असावेस. परमेश्वर म्हणतो,

“एकट्या असणाऱ्या बाईला.
नवरा असणाऱ्या बाईपेक्षा जास्त मुले होतील.”

2 “तुझा तबंू मोठा कर.
तुझी दार ेसताड उघड.
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तुझ्या घराचा आकार वाढव
तुझा तबंू मोठा आिण मजबूत कर.

3 का? कारण तुझा पसारा खूप वाढणार आहे.
खूप राष्ट्र ातील लोक तुझ्या मुलांना येऊन िमळणार आहेत.
तुझे वंशज राष्ट्र ांची व्यवस्था लावतील
आिण नाश झालेल्या शहरातून पुन्हा तुझी मुले वस्ती करतील.

4 घाबरू नकोस.
तुझी िनराशा होणार नाही.
लोक तुझी िंनदा करणार नाहीत.
तुला ओशाळवाणे व्हावे लागणार नाही.
तू तरूण असताना तुला लिज्जत व्हावे लागले.
पण आता तू ते िवसरशील.
पती गेल्यावर तुझी झालेली अप्रितष्ठा
तुला आठवणार नाही.

5 कारण तुझा पती हा तुझा िनमार्ता म्हणजेच देव आहे.
त्याचे नाव सवर्शिक्तमान परमेश्वर आहे.
इस्राएलला वाचिवणारा एक तोच आहे तो इस्राएलचा पिवत्र देव आहे.
आिण त्याला सवर् पृथ्वीचा पिवत्र देव म्हटले जाईल.

6 “तू पिरत्यक्ता स्त्रीप्रमाणे होतीस.
तू मनातून फार दखुी: होतीस.
पण देवाने तुला आपली मानले.
पतीने तरूणपणीच सोडून िदलेल्या स्त्रीप्रमाणे तुझी अवस्था होती.
पण परमेश्वराने तुला आपली मानले.”

7 देव म्हणतो, “मी तुला सोडले ते थोड्या वेळापुरतेच.
मी तुला माझ्यात सामावून घेईन आिण तुझ्यावर कृपा करीन.

8 मला खूप राग आला होता म्हणून मी थोड्या वेळापुरता तुझ्यापासून
लपून बसलो.
पण मी तुझ्यावर अखडं कृपा करून तुझे दखु: हलके करीन.”
परमेश्वर, तुझा तारणहार असे म्हणाला.

9 देव म्हणतो, “नोहाच्या काळात प्रलय आणून मी जगाला िशक्षा केली
होती ते आठव.
पण, पुन्हा प्रलय घडवून जग नष्ट करणार नाही असे वचन मी नोहाला

िदले होते.
त्याचप्रमाणे मी आता तुला वचन देतो की मी तुझ्यावर कधी रागावणार
नाही
आिण तुझी खरडपट्टी ही काढणार नाही.”

10 परमेश्वर म्हणतो, “एकवेळ डोंगर नाहीसे होतील,
टेकड्यांचे रूपांतर धुळीत होईल.
पण माझी तुझ्यावरची कृपा कधीही नाहीशी होणार नाही.
मी स्थापन केलेली
शांती िचरतंन राहील.”
तुझ्यावर कृपा करणारा परमेश्वरच हे सगळे सांगत आहे.
11 “िबचाऱ्या नगरी,
वादळाप्रमाणे शत्रू तुझ्यावर चालून आले
आिण कोणीही तुझे सांत्वन केले नाही.
पण मी तुला पुन्हा उभारीन.
तुझ्या वेशीच्या पायासाठी मी अितशय चांगला चुना वापरीन.
मी पाया घालताना इदं्रनील वापरीन.

12 वेशीच्या िंभतीवरील दगड माणकांचे बसवीन.
वेशीच्या दारासाठी मी चकाकणारी रत्ने वापरीन.
वेशीसाठी मी िहरमेाणके वापरीन.

13 तुझी मुले देवाला अनुसरतील.
आिण तो त्यांना िशक्षण देईल.
मग तुझ्या मुलांना खरोखरच शांतता िमळेल.

14 चांगुलपणाच्या पायावर तुझी उभारणी होईल.
म्हणून क्रौयर् आिण भय यांपासून तू सुरिक्षत असशील.
तुला कशाची भीती बाळगण्याचे कारण पडणार नाही.
कशापासूनही तुला इजा होणार नाही.

15 माझे कोणतेही सनै्य तुझ्यािवरुध्द् लढणार नाही.

आिण समजा कोणी तुझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलाच तर तू
त्याचा पराभव करशील.

16 “बघ! मी लोहार िनिर्मला. तो िवस्तव फुलावा म्हणून हवा फंुकतो.
मग तापलेल्या लोखडंापासून त्याला पािहजे तसे हत्यार तो बनिवतो.
त्याचप्रमाणे मी ‘नाश’ करणारा घडिवला आहे.

17 “लोक तुझ्यािवरूध्द् लढण्यासाठी शस्त्रे तयार करतील. पण ती
शस्त्रे तुझा पराभव करणार नाहीत. काही लोक तुझ्यािवरूध्द् बोलतील
पण जो असे बोलेल त्याला त्याची चूक दाखवून िदली जाईल.”
देव म्हणतो, “देवाच्या सेवकांना काय िमळेल? त्यांना माझ्याकडून

आलेल्या चांगल्या गोष्टी िमळतील.

ददेेवव खरीखरी तृप्तीतृप्ती ददेेणारणारे े“अन्नअन्न” ददेेतोतो

“तहानलेल्यांनो, या आिण पाणी प्या.
तुमच्याजवळ पसैा नसला तरी काळजी करू नका.
या आिण पोटभर खा, प्या.

अन्न आिण मद्य ह्यासाठी पसेै पडणार नाहीत.
2 जे खरोखरचे ‘अन्न’ नाही त्यासाठी पसेै वाया का घालिवता?
तुम्हाला ज्यापासून समाधान िमळत नाही असे काम तुम्ही का

करता?
माझे लक्षपूवर्क ऐका म्हणजे तुम्हाला चांगले अन्न िमळेल.
तुमच्या जीवाला तृप्ती देणाऱ्या अन्नाचा आनदं तुम्हाला िमळेल.

3 मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही
माझ्याकडे या.
मी तुमच्याशी िचरकालासाठी करार करीन.
हा करार मी दावीदाबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल.
मी दावीदला वचन िदले होते की मी अखडं त्याच्यावर प्रेम करीन व

त्याच्यावर िवश्वास ठेवीन.
तुम्ही त्या करारावर िवश्वास ठेवू शकता.

4 मी, सवर् राष्ट्र ांकिरता, दावीदाला माझ्या सामथ्यार्चा साक्षीदार केले.
दावीद अनेक देशांचा राजा आिण सेनापती होईल असे मी त्याला

वचन िदले.”
5 आता, काही राष्ट्र े कोठे आहेत हे तुम्हाला माहीत नाही.
पण त्यांची आिण तुमची भेट होईल.
त्या राष्ट्र ांना, तुम्ही माहीत नाही.
पण ती राष्ट्र े तुमच्याकडे धाव घेतील.
परमेश्वराची, तुमच्या देवाची इच्छा असल्यामुळे हे असे घडून येईल.
इस्राएलचा पिवत्र देव तुमचा आदर करीत असल्याने हे असे होईल.

6 म्हणून फार उशीर होण्याआधी परमेश्वराला शोधा.
तो जवळ असतानाच त्याला बोलवा.

7 दषु्टांनी दषु्टपणाने जगणे थांबवावे.
त्यांनी वाईट िवचार सोडून द्यावे.
त्यांनी परमेश्वराला शरण यावे.
मग परमेश्वर त्यांचे दखु: हलके करील.
आमचा देव क्षमाशील आहे म्हणून
त्यांनी परमेश्वराला शरण जावे.

लोकलोक ददेेवालावाला समजूसमज ूशकतशकत नाहीतःनाहीतः

8 परमेश्वर म्हणतो, “तुमचे िवचार माझ्यासारखे नाहीत.
तुमचे मागर् माझ्या मागार्ंसारखे नाहीत.

9 स्वगर् पृथ्वीपेक्षा उंच आहे.
त्याचप्रमाणे माझे मागर्
आिण िवचार तुमच्यापेक्षा उच्च आहेत.”
परमेश्वर स्वतः असे म्हणाला.
10 “पाऊस वा बफर्  आकाशातून पडल्यावर पुन्हा आकाशात जात

नाही
तर तो जमीन िभजिवतो, नतंर जिमनीतून रोपे अकुंरतात आिण

वाढतात.
त्यापासून शेतकऱ्यांना बी िमळते आिण लोकांना धान्य िमळते.
धान्याची लोक भाकरी करतात.
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11 तसेच माझ्या तोंडातून िनघालेले शब्द परत येत नाहीत तर त्या
शब्दाप्रमाणे गोष्टी घडतात.
म्हणजेच माझे शब्द मला पािहजे असलेल्या गोष्टी घडवून आणतात.
मी त्यांना ज्या गोष्टी करण्यासाठी पाठिवलेले असते
त्या गोष्टी करण्यात ते यशस्वी होतात.

12 “माझे शब्द आनदंाने बाहेर जातील
आिण शांती घेऊन येतील.
डोंगर आिण टेकड्या आनदंाने नाचू लागतील.
शेतांतील झाडे आनदंाने टाळ्या वाजवतील.

13 जेथे झुडुपे होती, तेथे देवदारू वाढतील.
काट्याकुट्यांच्या जागी मेंदी उगवेल.
ह्या गोष्टी परमेश्वराला सुप्रिसध्द् करतील.
ह्या गोष्टी म्हणजे परमेश्वराच्या सामथ्यार्चे पुरावे असतील.
हे पुरावे कधीही नष्ट होणार नाहीत.”

सगळीसगळी राष्टराष्ट्र्र े ेपरमपरमेेश्वरालाश्वराला अनुसरतीलअनुसरतील

परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या, “सगळ्या लोकांशी
न्याय्यबुध्दीने वागा. योग्य गोष्टीच करा. का? लवकरच माझे
तारण तुमच्यापयर्ंत येऊन पोहोचेल. माझा चांगुलपणा

लवकरच सवर् जगाला िदसेल.” 2 जो देवाचा शब्बाथाचा िनयम पाळतो
त्याला देवाचा आशीवार्द िमळेल. जो माणूस पाप करीत नाही. तो सुखी
होईल. 3 यहुदी नसलेले काही लोक देवाला येऊन िमळतील. ह्या
लोकांनी असे म्हणू नये “देव त्याच्या लोकांबरोबर आमचा स्वीकार
करणार नाही.” नपुसंकाने असे म्हणू नये “मी म्हणजे वठलेला वृक्ष आहे.
मला मुले होऊ शकत नाहीत.”

4 ह्या नपुसकांनी असे म्हणू नये कारण परमेश्वर म्हणतो, “ह्यातील
काही शब्बाथाचा िनयम पाळतात. मला पािहजे त्याच गोष्टी िनवडून
करतात. खरोखरच ते माझ्या कराराप्रमाणे वागतात म्हणून मी माझ्या
मिंदरात त्यांच्या स्मरणाथर् एक िशला ठेवीन. माझ्या नगरात त्यांच्या
नावांचे स्मरण केले जाईल. मी त्यांना संततीपेक्षा काही चांगल्या गोष्टी
देईन. मी त्यांना िचरतंन राहणार ेनाव ठेवीन. मी त्यांना माझ्या
माणसांतून तोडून अलग करणार नाही.”

6 यहुदी नसलेले काही लोक परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी आिण
परमेश्वराच्या प्रेमाखातर स्वतःहून परमेश्वराला येऊन िमळतील. ते
परमेश्वराचे सेवक होण्यासाठी येतील. ते शब्बाथचा िदवस हा उपासनेचा
िवशेष िदवस मानतील. आिण काटेकोरपणे माझ्या कराराचे (िनयमांचे)
सतत पालन करतील. 7 परमेश्वर म्हणतो, “मी त्या लोकांना माझ्या
पिवत्र डोंगरावर आणीन. माझ्या प्राथर्नाघरात मी त्यांना सुखी करीन.
त्यांनी मला अपर्ण करण्यासाठी आणलेले होमबली आिण मला
वाहण्यासाठी आणलेल्या वस्तू मला आवडतील. का? कारण माझे मिंदर
सवर् राष्ट्र ांचे प्राथर्नाघर होईल.” 8 परमेश्वर, माझा प्रभू असे म्हणाला.
इस्राएलच्या लोकांना सक्तीने त्यांचा देश सोडावा लागला. पण परमेश्वर

पुन्हा त्यांना एकत्र गोळा करील. परमेश्वर म्हणतो, “मी ह्या लोकांना गोळा
करून एकत्र करीन.”

9 वन्य पशंूनो,
या व खा.

10 रक्षक (संदेष्टे) आंधळे आहेत.
ते काय करीत आहेत ते त्यांना समजत नाही.
न भंुकणाऱ्या कुत्र्यांप्रमाणे ते आहेत.
ते फक्त आडवे पडून झोपा काढतात.
हो! त्यांना झोपायला आवडते.

11 ते भुकेल्या कुत्र्यांप्रमाणे आहेत.
त्यांचे कधीच समाधान होत नाही.
मेंढपाळांना आपण काय करीत आहोत हे माहीत नाही.
ते त्यांच्या भटकल्या गेलेल्या मेंढ्यांप्रमाणे आहेत.
ते हावरट आहेत.
त्यांना फक्त स्वतःचा लाभ हवा आहे.

12 ते येऊन म्हणतात,
“आम्ही थोडा द्राक्षारस िपऊ,

आम्ही थोडे मद्य िपऊ.
आम्ही उद्याही असेच करू.
फक्त थोडे जास्त मद्य िपऊ.”

इस्राएलइस्राएल ददेेवालावाला अनुसरतअनुसरत नाहीनाही

सवर् सज्जन माणसे नष्ट झाली.
ह्याची कोणी साधी दखलही घेतली नाही.
सज्जन लोक एकत्र जमले

पण का ते त्यांना कळत नाही.
तेव्हा संकटापासून वाचिवण्यासाठी सज्जनांना दरू नेले गेले
हे कोणालाही समजले नाही.

2 पण शांती येईल, लोक स्वतःच्या खाटल्यावर िवश्रांती घेतील.
आिण देवाच्या इच्छेप्रमाणे ते जीवन जगतील.

3 “चेटिकणीच्या मुलांनो, इकडे या.
तुमच्या विडलांनी व्यिभचार केला.
त्यामुळे ते अपराधी आहेत.
तुमची आई देहिवक्रय करते.
तुम्ही इकडे या.

4 तुम्ही दषु्ट आिण खोटारडी मुले आहात.
तुम्ही माझी चेष्टा करता.
तुम्ही मला वेडावून दाखिवता.
तुम्ही मला जीभ काढून दाखिवता.

5 तुम्हाला प्रत्येकाला िहरव्या झाडाखाली फक्त खोट्या
देवांची पूजा करायची आहे.
प्रत्येक झऱ्याकाठी तुम्ही मुले ठार मारता
आिण खडकाळ प्रदेशात त्यांचे बळी देता.

6 नदीतल्या गुळगुळीत गोट्यांची पूजा करायला तुम्हाला आवडते.
त्यांची पूजा करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्यावर मद्य ओतता, त्यांना बळी

अपर्ण करता.
पण तुम्हाला त्या दगडांिशवाय काही िमळत नाही.
ह्यामुळे मला आनदं होतो असे तुम्हाला वाटते का? नाही.
मला ह्यामुळे अिजबात आनदं होत नाही.
प्रत्येक टेकडीवर व उंच डोंगरावर तुम्ही तुमचे अथंरूण तयार करता.

7 तुम्ही ह्या िठकाणी जमता
आिण बळी अपर्ण करता.

8 मग तुम्ही त्या अथंरूणात िशरता आिण त्या खोट्या देवांवर प्रेम
करता.
अशाप्रकार ेवागणे हे माझ्यािवरूध्द् आहे.
असे वागून तुम्ही पापे करता.
तुम्ही त्या देवांवर प्रेम करता.
त्यांची नग्न शरीर ेपाहायला तुम्हाला आवडते.
प्रथम तुम्ही माझ्याबरोबर होता.
पण त्यांच्यासाठी तुम्ही मला सोडले.
माझी आठवण तुम्हाला करून देणाऱ्या वस्तू तुम्ही लपवून ठेवता.
तुम्ही अशा वस्तू दारामागे वा दाराच्या खांबामागे लपवून ठेवता
व मग त्या खोट्या देवांकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर करार करता.

9 तुम्ही मोलेखला चांगले िदसावे म्हणून तेले
आिण अत्तर ेवापरता.
तुम्ही तुमचे दतू अती दरूच्या देशांत पाठिवले.
हे तुमचे कृत्य तुम्हाला अधोलोकात पोहोचवील.

10 ह्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्ही खूप मेहनत केली.
पण तुम्ही कधीच दमला नाहीत.
तुम्हाला या गोष्टींमुळे आनदं िमळत असल्याने
तुम्हाला नवीन शक्ती प्राप्त झाली.

11 तुम्हाला माझी आठवण झाली नाही.
तुम्ही माझी दखलही घेतली नाही.
मग तुम्ही कोणाची काळजी करीत होता?
तुम्ही कोणाला भीत होता?
तुम्ही खोटे का बोललात?
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पाहा! मी बराच वेळ गप्प बसलो
आिण तुम्ही माझा मान ठेवला नाहीत.

12 मी तुमच्या ‘चांगुलपणाबद्दल’ आिण सवर् ‘धािर्मक’ कृत्यांबद्दल सांगू
शकलो असतो
पण त्या गोष्टीत काही अथर् नाही.

13 जेव्हा तुम्हाला मदतीची जरूर असते,
तेव्हा तुम्ही तुमच्याभोवती जमिवलेल्या खोट्या
देवांची करूणा भाकता.
पण मी तुम्हाला सांगतो की वाऱ्याची फंुकर सुध्दा्
त्या देवाना दरू उडवून देईल.
झझंावात त्यांना तुमच्यापासून दरू नेईल.
पण माझ्यावर िवसंबणाऱ्याला जमीन िमळेल.
माझा पिवत्र डोंगर त्याचा होईल.”

परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना वाचववाचवेेलल

14 रस्ता मोकळा करा! रस्ता मोकळा करा!
माझ्या लोकांकिरता रस्ता मोकळा करा!

15 देव अती उच्च व परम थोर आहे.
देव िचरजंीव आहे.
त्याचे नाव पिवत्र आहे.
देव म्हणतो, “मी उंच आिण पिवत्र जागी राहतो हे खरे
पण मी दखुी: आिण लीन यांच्याबरोबरही असतो.
मनाने नम्र असलेल्यांना
आिण द:ुखी लोकांना मी नवजीवन देईन.

16 मी अखडं लढाई करीत राहणार नाही.
मी नेहमी रागावणार नाही.
मी सतत रागावलो तर माणसाचा
आत्मा मी त्याला िदलेले जीवन-माझ्यासमोर मरून जाईल.

17 ह्या लोकांनी पापे केली म्हणून मला राग आला.
मग मी इस्राएलला िशक्षा केली.
मी रागावलो असल्याने त्यांच्यापासून तोंड िफरिवले.
इस्राएलने मला सोडले त्याला पािहजे त्या िठकाणी तो गेला.

18 इस्राएल कोठे गेला ते मी पािहले म्हणून मी त्याला बर ेकरीन.
(क्षमा करीन.) मी त्याचे द:ुख हलके करीन आिण त्याला बर ेवाटावे

म्हणून शब्दांची फंुकर घालीन.
मग त्याला व त्याच्या लोकांना वाईट वाटणार नाही.
19 मी त्यांना ‘शांती’ हा नवा शब्द िशकवीन.
माझ्या जवळ वा दरू असणाऱ्यांना मी शांती देईन.
मी त्या लोकांना बर ेकरीन.
त्यांना क्षमा करीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या

20 पण पापी हे खवळलेल्या समुद्राप्रमाणे असतात.
ते गप्प बसत नाहीत, शांत राहत नाही.
ते रागावतात आिण खवळलेल्या
समुद्रप्रमाणेच िचखल ढवळून काढतात.

21 माझा देव म्हणतो,
“पाप्यांना कधी शांती िमळत नाही.”

ददेेवालावाला अनुसरण्यासअनुसरण्यास लोकांनालोकांना सांिगतलसांिगतलेे पािहजपािहजेे

तुम्हाला शक्य असेल तेवढ्या जोरात ओरडा.
थांबू नका.
रणिंशगाच्या आवाजाप्रमाणे मोठ्याने ओरडा.

लोकांनी केलेल्या चुका त्यांना सांगा.
याकोबाच्या वंशजांपुढे त्यांच्या पापांचा पाढा वाचा.

2 म्हणजे माझी उपासना करायला ते रोज येतील.
माझे मागर् जाणून घ्यायची लोकांना इच्छा होईल.
योग्यरीतीने जगणार ेते राष्ट्र  होईल.
देवाच्या चांगल्या आज्ञांचे पालन करण्याचे ते सोडणार नाहीत.
त्यांना योग्य न्याय देण्यास ते मला सांगतील.

न्याय िनणर्यासाठी त्यांना देवाकडे जावेसे वाटेल.
3 आता ते लोक म्हणतात, “तुझ्याबद्दल आदर दाखिवण्यासाठी

आम्ही उपास करतो. तू आमच्याकडे का पाहत नाहीस? तुझा न
राखण्यासाठी आम्ही आमच्या शरीरांना के्लश करून घेतो. तू आमची
दखल का घेत नाहीस?”
पण परमेश्वर म्हणतो, “िवशेष िदवशी उपास करून तुम्ही तुम्हालाच

पािहजे ते करता. तुम्ही तुमच्या शरीराला के्लश देत नाही तर तुमच्या
नोकरांना िशक्षा करता. 4 तुम्ही भुकेले आहात. पण ती भूक अन्नाची
नाही, भाकरीची नाही तर भांडणाची आिण लढाईची आहे. तुमच्या पापी
हातांनी लोकांना मारण्यासाठी तुम्ही भुकेले आहात. तुम्ही माझ्याकिरता
उपास करीत नाही. माझी स्तुती करण्याची तुमची इच्छा नाही. 5 त्या
िवशेष िदवसांत उपास करून आपल्या शरीरांना लोकांनी के्लश िदलेले
पाहण्याची माझी इच्छा आहे असे तुम्हाला वाटते का? मला लोकांना
द:ुखी असलेले पाहावेसे वाटते असे तुम्हाला वाटते का? लोकांनी
वाळलेल्या झाडांप्रमाणे माना झुकवाव्या व शोकप्रदशर्क कपडे घालावे
अशी माझी इच्छा आहे; असे तुम्हाला वाटते का? लोकांनी राखेत बसून
त्यांचे द:ुख मला दाखवावे अशी माझी इच्छा आहे, असे तुम्हाला वाटते
का? िवशेष िदवसांत उपास करून तुम्ही हे सवर् करता, परमेश्वराला हेच
पािहजे असे तुम्हाला वाटते का?

6 “मला कोणत्या प्रकारचा िदवस अिभप्रेत आहे ते मी तुम्हाला
सांगीन. तो िदवस लोकांच्या मुक्ततेचा असावा, त्या िदवशी लोकांची
ओझी तुम्ही हलकी करावी, अडचणीत असलेल्या लोकांना त्यातून
सोडवावे, त्यांच्या खांद्यावरची ओझी तुम्ही उतरवावी. 7 भुकेलेल्यांना
तुम्ही आपल्या घासातील घास द्यावा, बेघरांना शोधून तुमच्या घरात
त्यांना आसरा द्यावा, उघड्या माणसाला तुम्ही तुमचे कपडे द्यावे अशी
माझी इच्छा आहे. अशा लोकांना मदत करताना मागे-पुढे पाहू नका. ती
तुमच्यासारखीच माणसे आहेत.”

8 तुम्ही ह्या केल्यात तर पहाटेच्या प्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य
उजळेल. तुमच्या जखमा भरून येतील. तुमचा “चांगुलपणा” (देव)
तुमच्या पुढे चालेल आिण परमेश्वराचे गौरव तुमच्या पाठीमागून येईल. 9

नतंर तुम्ही परमेश्वराला हाक मारल्यास परमेश्वर तुमच्या हाकेला ओ
देईल. तुम्ही त्याचा धावा केल्यास तो म्हणेल, “हा मी येथे आहे.”
लोकांना त्रास देण्याचे व त्यांच्या द:ुखाचे ओझे वाढिवण्याचे तुम्ही

थांबवावे. तुम्ही लोकांना कटू शब्द वापरू नयेत आिण प्रत्येक गोष्टीबद्दल
दोष देऊ नये. 10 भुकेलेल्यांची तुम्हाला दया यावी व त्यांना तुम्ही अन्न
द्यावे. संकटात असलेल्यांना तुम्ही मदत करावी. त्यांच्या गरजा
भागवाव्या. मग अधंकारातून तुमचे भाग्य चमकून उठेल. तुम्हाला
कसलेही द:ुख होणार नाही. मध्यान्हीच्या सूयर्प्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य
तळपेल.

11 परमेश्वर नेहमीच तुम्हाला मागर्दशर्न करील. ओसाड प्रदेशात तो
तुमचा आत्मा तृप्त करील. तो तुमची हाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी
िमळणाऱ्या बागेप्रमाणे तुम्ही व्हाल. सतत वाहणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे तुम्ही
असाल.

12 पुष्कळ वषेर् तुमच्या शहरांचा नाश झाला. पण नवीन शहरे
वसिवली जातील आिण त्या शहरांचा पाया अनेक वषेर् िटकून राहील.
तुम्हाला “कंुपण पके्क करणारा आिण रस्ते व घर ेबांधणारा” असे नांव
िमळेल.

13 तुम्ही देवाच्या शब्बाथाच्या िनयमािवरूध्द् वागून पाप करण्याचे
थांबवाल आिण िवशेष िदवशी स्वतःच्या खषुीकिरता काही करण्याचे
टाळाल तेव्हा हे घडून येईल. तुम्ही शब्बाथाला आनदंाचा िदवस मानावे.
परमेश्वराच्या िवशेष िदवसाचा तुम्ही मान राखावा. रोज तुम्ही जे करता
आिण जे बोलता ते करण्याचे वा बोलण्याचे टाळून तुम्ही त्या िदवसाचा
मान राखावा. 14 मग तुम्ही परमेश्वराजवळ त्याच्या कृपेची मागणी करू
शकता. परमेश्वर तुम्हाला पृथ्वीवर उच्च जागी नेईल आिण तुमचे वडील
याकोब यांच्या मालकीच्या सवर् गोष्टी तो तुम्हाला देईल. परमेश्वरानेच हे
सवर् सांिगतले असल्यामुळे हे सवर् घडून येईल.
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हे पाहा, परमेश्वराचे सामथ्यर् तुम्हाला वाचवायला पुरसेे आहे.
तुम्ही त्याची मदत मागता. ते तो ऐकू शकतो. 2 तुमच्या
पापांनी देवाचे तोंड लपवले आहे. त्यामुळे तो तुमचे बोलणे

ऐकत नाही. 3 तुमचे हात घाणेरडे आहेत. ते रक्ताने माखले आहेत.
तुमची बोटे अपराधांमुळे झाकली गेली आहेत. तुमची तोंडे खोटे
बोलतात. तुमची जीभ वाईट गोष्टी बोलते. 4 कोणीही दसुऱ्याबद्दल खरे
सांगत नाही. लोक न्यायालयात एकमेकांिवरूध्द् िफयार्द गुदरतात आिण
ते दावा िंजकण्यासाठी खोट्या वादांवर िवसंबतात. ते एकमेकांबद्दल
खोटे सांगतात. ते संकटांनी घेरलेले आहेत. ते पापाला जन्म देतात. 5

िवषारी सपार्च्या अडं्यातून िवषारी सपर्च िनघतो. तसेच ते पापाला जन्म
देतात. िवषारी सपार्चे अडें तुम्ही खाल्ले तर तुम्ही मराल आिण ते तुम्ही
फोडले तर त्यातून सपर्च िनघेल.
लोक खोट्या गोष्टी सांगतात-ह्या खोट्या गोष्टी कोळंयाच्या

जाळ्याप्रमाणे असतात. 6 त्यांनी बनिवलेल्या जाळ्याचा उपयोग
कपड्यांसाठी होऊ शकत नाही. तुम्ही तुमचे अगं त्याने झाकू शकत
नाही.
काही लोक दषु्कृत्ये करतात आिण दसुऱ्यांना इजा करण्यासाठीच

आपल्या हाताचा उपयोग करतात. 7 आपल्या पायांचा उपयोग ते
पापांकडे पळण्यासाठी करतात. िनष्पाप लोकांना मारण्याची त्यांना घाई
असते. ते दषु्ट िवचार करतात. मारामारी आिण चोरी हेच त्यांच्या
जगण्याचे मागर् असतात. 8 त्यांना शांतीचा मागर् माहीत नसतो. त्यांच्या
जीवनात अिजबात चांगुलपणा नसतो. त्यांचे मागर् प्रामािणक नसतात
त्यांच्याप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या कोणालाही कधीही जीवनात शांतता
लाभणार नाही.

इस्राएलचइस्राएलचेे पापपाप ससंकंटकट आणतआणतेे

9 सगळा प्रामािणकपणा आिण चांगुलपणा गेला आहे.
आमच्याभोवती फक्त अधंार आहे.
म्हणून आम्ही उजेडासाठी थांबले पािहजे.
आम्ही तेजस्वी प्रकाशाची आशा करतो.
पण आम्हाला फक्त अधंारच िमळाला आहे.

10 आम्ही डोळे नसलेल्याप्रमाणे आहोत.
आंधळ्यांप्रमाणे आम्ही िंभतीपाशी धडपडतो.
रात्री अडखळून पडावे तसे आम्ही पडतो.
िदवसासुध्दा् आम्ही पाहू शकत नाही.
दपुारी आम्ही मेलेल्या माणसांप्रमाणे पडतो.

11 आम्ही सवर्, फार द:ुखी आहोत.
आम्ही द:ुखाने पारवे व अस्वले यांच्याप्रमाणे कण्हतो.
लोक प्रामािणक होण्याची आम्ही वाचिवले जाण्याची वाट पाहत
आहोत.
पण अजून तरी कोठे प्रामािणकपणा नाही.
आम्ही वाचिवले जाण्याची वाट पहात आहोत.
पण तारण अजून खूप दरू आहे.

12 का? कारण आम्ही देवािवरूध्द् वागून खूप खूप पापे केली.
आपली पापे आम्ही चुकलो ते दाखिवतात.
ह्या गोष्टी करून आम्ही अपराध केला हे आम्हाला माहीत आहे.
13 आम्ही पाप केले
आिण परमेश्वरािवरूध्द् गेलो.
आम्ही त्याच्यापासून दरू गेलो आम्ही त्याला सोडले.
आम्ही देवाच्यािवरूध्द् दषु्ट बेत केले.
आम्ही वाईट गोष्टींचा िवचार केला
व मनात दषु्ट बेत केले.

14 न्याय आमच्यापासून दरू गेला आहे.
प्रामािणकपणा दरू उभा आहे.
सत्य रस्त्यात पडले आहे
चांगुलपणाला शहरात प्रवेश नाही.

15 सत्य गेले

आिण सत्कृत्य करण्याचा प्रयत्न करणार ेलुबाडले गेले.
परमेश्वराने पािहले पण त्याला कोठेच चांगुलपणा सापडला नाही.
परमेश्वराला हे आवडले नाही.

16 परमेश्वराने पािहले पण त्याला कोणीही ठामपणे उभा
राहून लोकांना मदत करताना िदसला नाही.
म्हणून परमेश्वराने स्वतःचे सामथ्यर्
आिण चांगुलपणा वापरला आिण लोकांना वाचिवले.

17 परमेश्वराने यधु्दा्ची तयारी केली.
त्याने चांगुलपणाचे िचलखत घातले,
तारणाचे िशरस्त्राण घातले, िशके्षचे कपडे घातले.
दृढ प्रेमाचा अगंरखा घातला.

18 परमेश्वर त्याच्या शत्रूवर रागावला आहे.
म्हणून परमेश्वर त्यांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे िशक्षा करील.
परमेश्वर त्याच्या शत्रूंवर रागावला असल्यामुळे सवर् देशांतील लोकांना
तो िशक्षा करील.
त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे तो त्यांना िशक्षा देईल.

19 नतंर पिक्ष्चमेकडील लोक घाबरतील आिण परमेश्वराला मान
देतील.
पूवेर्कडचे लोक घाबरतील आिण देवाच्या गौरवांचा आदर करतील.
देवाने सोडलेल्या झझंावातामुळे,
वेगाने वाहणाऱ्या नदीप्रमाणे, देव जलद गतीने येईल.

20 मग तारणारा िसयोनला येईल आधी पाप केलेल्या
पण नतंर देवाला शरण आलेल्या याकोबाच्या लोकांकडे तो येईल.
21 परमेश्वर म्हणतो, “मी त्या लोकांबरोबर एक करार करीन. मी

तुमच्यात घातलेला माझा आत्मा आिण तुमच्या तोंडात घातलेले माझे
शब्द कधीही तुम्हाला सोडून जाणार नाहीत, असे मी तुम्हाला वचन
देतो. ते िपढ्यान् िपढ्या तुमच्याबरोबर राहतील ते आताही
तुमच्याबरोबर असतील आिण िचरकाल तुमच्याबरोबर राहतील.”

ददेेवव ययेेतत आहआहेे

“यरूशलेम, माझ्या ज्योती, ऊठ.
तुझा प्रकाश (देव) येत आहे.
परमेश्वराची प्रभा तुझ्यावर फाकेल.

2 आता अधंाराने जग व्यापले आहे
आिण लोक अधंारात आहेत.
पण परमेश्वराचा प्रकाश तुझ्यावर पडेल,
त्याची प्रभा तुझ्यावर पसरले.

3 राष्ट्र े तुझ्या प्रकाशाकडे (देवाकडे) येतील.
राजे तुझ्या तेजस्वी प्रकाशाकडे येतील.

4 तुझ्या सभोवती पाहा! बघ,
लोक तुझ्या भोवती जमून तुझ्याकडे येत आहेत.
ती तुझी दरूवरून येणारी मुले आहेत
आिण त्याच्याबरोबर, तुझ्या मुलीही येत आहेत.

5 “हे भिवष्यात घडून येईल.
त्यावेळी तू तुझ्या लोकांना पाहशील.
तुझा चेहरा मग आनदंाने उजळेल.
प्रथम तू घाबरशील.
पण नतंर तुझ्या भावना अनावर होतील.
समुद्रापलीकडील सवर् संपत्ती तुझ्यापुढे ठेवली जाईल.
राष्ट्र ांचे सवर् धन तुला िमळेल.

6 िमद्यान आिण एफा येथील उंटाचे कळप
तुझी भूमी ओलांडतील.
शेबातून उंटांची रीघ लागेल.
ते सोने आिण संुगधी द्रव्ये आणतील.
लोक परमेश्वराची स्तुितस्तोत्रे गातील.

7 लोक केदारमधील सवर् मेंढ्या गोळा करून तुला देतील.
नबायोथचे मेंढे ते तुझ्याकडे आणतील.
तू ती जनावर ेमाझ्या वेदीवर अपर्ण करशील
आिण मी त्यांचा स्वीकार करीन.
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मी माझे संुदर मिंदर आणखी संुदर करीन.
8 लोकांकडे पाहा! आकाशात वेगाने ढग सरकावेत
त्याप्रमाणे ते घाईने तुझ्याकडे येत आहेत
ते जणू घरट्याकडे उडत येणार ेपारवे आहेत.

9 दरूचे देश माझी वाट पाहत आहेत मोठी मालवाहू जहाजे प्रवासास
सज्ज आहेत.
दरूच्या देशातून तुझ्या मुलांना आणण्याकिरता ती जहाजे तयार

आहेत.
परमेश्वराचा तुझ्या देवाचा,
इस्राएलच्या पिवत्र देवाचा, सन्मान करण्यासाठी
ती मुले आपल्याबरोबर चांदी-सोने आणतील.
परमेश्वर तुझ्यासाठी आश्चयर्कारक गोष्टी करतो.

10 दसुऱ्या देशातील मुले तुझी तटबदंी पुन्हा बांधतील,
राजे तुझी सेवा करतील

“मी जेव्हा रागावलो तेव्हा मी तुला फटकावले.
पण आता तुझ्यावर दया करण्याची माझी इच्छा आहे.
म्हणून मी तुझे द:ुख हलके करीन.

11 तुझे दरवाजे सदोिदत उघडे राहतील.
िदवस असो वा रात्र ते कधीही बदं होणार नाहीत.
राष्ट्र े आिण राजे,
त्यांची संपत्ती तुझ्याकडे आणतील.

12 जे राष्ट्र  अथवा जे राज्य तुझी सेवा करीत नाही
त्याचा नाश होईल.

13 लबानोनमधील मौल्यवान िचजा तुला िदल्या जातील.
लोक सुरू देवदारू आिण भद्रदारू तुला आणून देतील.
माझे पिवत्र स्थान संुदर करण्यासाठी
या झाडांच्या लाकडाचा उपयोग केला जाईल.
ही जागा म्हणजे जणू काही माझ्या िंसहासनासमोरील चौरगं आहे
आिण मी त्याला फार महत्व देईन.

14 पूवीर्च्या काळी ज्या लोकांनी तुला दखुावले,
तेच आता तुझ्यापुढे नमतील. पूवीर् ज्यांनी
तुझा ितरस्कार केला तेच आता
तुझ्या पायाशी वाकतील.
तेच लोक तुला ‘परमेश्वराची नगरी,’
‘इस्राएलच्या पिवत्र देवाचे िसयोन म्हणून संबोधतील.’”

15 “तुला पुन्हा कधीही एकटे सोडले जाणार नाही.
पुन्हा कधीही तुझा ितरस्कार केला जाणार नाही.
तुला पुन्हा कधीही ओस पाडले जाणार नाही.
मी तुला िचरकालासाठी मोठी करीन.
तू िचरतंन सुखी होशील.

16 राष्ट्र े तुला पािहजे ती प्रत्येक गोष्ट देतील.
हे म्हणजे मुलाने आईचे स्तनपान करावे तसे असेल.
पण तू राजांच्या संपत्तीचे ‘पान’ करशील.
मग तुला समजेल की तो मी आहे,
जो तुला वाचिवतो, तो परमेश्वर मी आहे.
तुला कळेल की याकोबाचा महान देव तुझे रक्षण करतो.

17 “आता तुझ्याजवळ तांबे आहे,
मी तुला सोने आणीन.
आता तुझ्याजवळ लोखडं आहे,
मी तुला चांदी आणून देईन.
मी तुझ्याजवळील लाकडाचे तांबे करीन.
तुझ्या खडकांचे लोखडं करीन.
मी तुझ्या िशके्षचे रूपांतर शांतीत करीन.
आता लोक तुला दखुावतात,
पण तेच तुझ्यासाठी
चांगल्या गोष्टी करतील.

18 तुझ्या देशात पुन्हा कधीही िंहसेची वातार् ऐकू येणार नाही.
लोक तुझ्या देशावर पुन्हा कधीही चढाई करणार नाहीत.
आिण तुला लुटणार नाहीत.

तू तुझ्या वेशीला ‘तारण’ आिण तुझ्या दरवाजांना ‘स्तुती’ अशी नावे
देशील.

19 “या पुढे तुला रात्रंिदवस चंद्र सूयर् नव्हे
तर परमेश्वर प्रकाश देईल.
परमेश्वर तुझा िचरकालाचा प्रकाश होईल.
तुझा देवच तुझे वभैव असेल.

20 तुझा ‘सूयर् ’ कधी मावळणार नाही
आिण ‘चंद्राचा’ क्षय होणार नाही.
कारण परमेश्वर तुझा अक्षय प्रकाश असेल.
तुझा द:ुखाचा काळ संपेल.

21 “तुझे सवर् लोक सज्जन असतील.
त्यांना कायमची भूमी िमळेल.
मी त्या लोकांना िनमार्ण केले.
मी माझ्या स्वतःच्या हातांनी
तयार केलेली ती संुदर रोपटी आहेत.

22 सवार्त लहान कुटंुबाचा मोठा समूह होईल.
सवार्ंत लहान कुटंुबाचे मोठे बलवान राष्ट्र  होईल.
योग्य वेळी मी, परमेश्वर, त्वरनेे येईन.
मी ह्या गोष्टी घडवून आणीन.”

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा मुक्तीचामुक्तीचा ससंदंदेेशश

परमेश्वराचा सेवक म्हणतो, परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, त्याचा
आत्मा माझ्यात घातला. गरीब लोकांना चांगली बातमी
सांगण्यासाठी आिण द:ुखी लोकांचे सांत्वन करण्यासाठी

देवाने मला िनवडले. बिंदवानांची आिण कैद्यांची मुक्तता झाली आहे हे
सांगण्यासाठी देवाने मला पाठिवले. 2 परमेश्वराच्या कृपासमयाची
घोषणा करण्यासाठी देवाने मला पाठिवले. देव पापी लोकांना कधी िशक्षा
करणार आहे हे त्यांना सांगण्यासाठी देवाने मला धाडले. द:ुखी लोकांचे
द:ुख हलके करण्यासाठी देवाने मला पाठिवले. 3 िसयोनच्या द:ुखी
लोकांकडे देवाने मला पाठिवले. मी त्यांना उत्सवासाठी तयार करीन.
त्यांच्या डोक्यांवरची राख मी झटकून टाकीन आिण मी त्यांना मुकुट
देईन. मी त्यांचे द:ुख दरू करीन. त्यांना सुखाचे तेल देईन. मी त्यांचा
शोक नाहीसा करीन आिण त्यांना सणासुदीची वस्त्रे घालायला देईन.
देवाने मला त्या लोकांना “चांगले वृक्ष” आिण “परमेश्वराची संुदर रोपटी”
अशी नावे ठेवण्यासाठी पाठिवले आहे.

4 त्या वेळेला नाश केली गेलेली जुनी शहर ेपुन्हा वसिवली जातील.
ती आरभंी होती तशी नव्याने केली जातील. फार फार वषार्ंपूवीर् नाश
पावलेली शहर ेनव्यासारखी केली जातील.

5 नतंर तुमचे शत्रू तुमच्याकडे येतील आिण तुमच्या मेंढ्यांची काळजी
घेतील. तुमच्या शत्रूंची मुले तुमच्या शेतांतून आिण मळ्यांतून कामे
करतील. 6 तुम्हाला “परमेश्वराचे याजक”, “आमच्या देवाचे सेवक” असे
म्हटले जाईल. जगातील सवर् राष्ट्र ांची संपत्ती तुम्हाला िमळेल आिण ती
िमळाल्याबद्दल तुम्हाला अिभमान वाटेल.

7 पूवीर्च्या काळी लोकांनी तुमची अप्रितष्ठा केली, तुमची िंनदा केली.
इतर लोकांपेक्षा तुमची अप्रितष्ठा जास्त झाली. म्हणून तुमच्या
जिमनीतून तुम्हाला इतरांपेक्षा दपु्पट पीक िमळेल. तुम्हाला अखडं
आनदं िमळेल. 8 असे का घडेल? कारण मी परमेश्वर आहे आिण मला
प्रामािणकपणा आवडतो. मला चोरी व प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीचा
ितरस्कार वाटतो. म्हणून मी लोकांना योग्य तेच फळ देईन. मी माझ्या
लोकांबरोबर कायमचा, करार केला आहे. 9 सवर् राष्ट्र ांतील एकूण एक
लोक माझ्या लोकांना ओळखतील. माझ्या राष्ट्र ातील मुलांना प्रत्येकजण
ओळखेल. त्यांना पाहताच कोणालाही कळून येईल की ह्यांना
परमेश्वराचा आशीवार्द िमळाला आहे.

ददेेवाचावाचा ससेेवकवक तारणतारण वव चांगुलपणाचांगुलपणा आणतोआणतो

10 परमेश्वर मला अत्यतं सुखी ठेवतो.
देवामुळे मी सवर्स्वी सुखी आहे.
परमेश्वर मला तारणाचे कपडे घालतो.
हे कपडे स्वतःच्या लग्नात घालायच्या कपड्यांप्रमाणे संुदर आहेत.
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परमेश्वर चांगुलपणाचा अगरंखा मला घालतो.
वधूवेशाप्रमाणे हा अगंरखा संुदर आहे.

11 जमीनीमुळे रोपे वाढतात.
लोक शेतांत बी पेरतात.
ते बी जिमनीत रूजून वाढते.
त्याचप्रमाणे परमेश्वर चांगुलपणा वाढवील,
सवर् राष्ट्र ांत त्याची प्रशसंा अिधकच वाढवील.

नवीनवी यरूशलयरूशलेेमम चांगुलपणानचांगुलपणानेे भरलभरलेेलीली नगरीनगरी

मी िसयोनवर प्रेम करतो.
म्हणून मी ितच्यावतीने बोलेन.
मी यरूशलेमवर प्रेम करतो

म्हणून मी बोलायचे थांबणार नाही.
चांगुलपणा तेजस्वी प्रकाशाप्रमाणे चमकेपयर्ंत
आिण तारण तेजस्वी ज्योतीप्रमाणे जळायला लागेपयर्ंत मी बोलेन.

2 मग सगळी राष्ट्र े तुझा चांगुलपणा पाहतील.
सवर् राजे तुझी प्रितष्ठा पाहतील
मग तुला नवे नाव िमळेल.
परमेश्वर स्वतःतुला नवे नाव ठेवील.

3 परमेश्वराला तुझा फार अिभमान वाटेल.
तू परमेश्वराच्या हातातील संुदर मुकुटाप्रमाणे होशील.

4 “देवाने त्याग केलेली माणसे” असे तुम्हाला कधीही कोणी म्हणणार
नाही.
तुमच्या भूमीला “देवाने नाश केलेली” असे कोणी केव्हाही म्हणणार

नाही.
उलट, तुम्हाला “देवाची आवडती माणसे”
असे म्हणतील तुमच्या भूमीला ‘देवाची वधू’ म्हणतील.
का? कारण परमेश्वर तुमच्यावर प्रेम करतो
आिण तुमची भूमी त्याच्या मालकीची आहे.

5 एखादा तरूण एखाद्या स्त्रीवर प्रेम करतो.
मग तो ितच्याशी लग्न करतो व ती त्याची पत्नी होते.
त्याचप्रमाणे ही भूमी तुझ्या मुलांची होईल.
नविववािहत माणूस खूप सुखी असतो,
तसाच देव तुझ्याबरोबर सुखी होईल.

6 यरूशलेम, तुझ्या वेशीवर मी रखवालदार (संदेष्टा) ठेवतो.
ते रखवालदार गप्प बसणार नाहीत,
रांत्रिदवस ते प्राथर्ना करीत राहतील.
रखवालदारांनो, तुम्ही देवाची प्राथर्ना करीत रािहले पािहजे
त्याच्या वचनाची आठवण तुम्ही त्याला करून िदली पािहजे.
कधीही प्राथर्ना करायचे थांबू नका.

7 पृथ्वीवरच्या सवर् लोकांनी स्तुती करण्याइतपत यरूशलेमला
परमेश्वर प्रशसंनीय करीपयर्ंत तुम्ही त्याची प्राथर्ना केली पािहजे.

8 परमेश्वराने वचन िदले.
परमेश्वराचे सामथ्यर् हाच त्या वचनाचा पुरावा आहे,
व ते वचन पूणर् करायला परमेश्वर आपले सामथ्यर् वापरील.
परमेश्वर म्हणतो, “तुमचे अन्न आिण तुम्ही बनिवलेले मद्य
मी तुमच्या शत्रूंना पुन्हा देणार नाही, असे मी तुम्हाला वचन देतो.

9 जो अन्न िमळवतो, तोच ते खाईल आिण तो परमेश्वराची स्तुती
करील द्राके्ष गोळा करणारा
त्या द्राक्षापासून िनघणार ेमद्य िपईल.
हे सवर् माझ्या पिवत्र भूमीवर घडेल.”

10 दरवाजातून आत या लोकांसाठी रस्ता मोकळा करा.
रस्ता तयार करा.
रस्त्यावरील दगड बाजूला काढा.
लोकांकिरता िनशाणी म्हणून ध्वज उंच उभारा.

11 ऐका! परमेश्वर दरूवरच्या
देशांशी बोलत आहे

“िसयोनच्या लोकांना सांगा,
पाहा! तुमचा तारणारा येत आहे.

त्याचे बिक्षस त्याच्याजवळ आहे.
त्याचे कमर् त्याच्या समोर आहे.”

12 त्याच्या लोकांना “पिवत्र लोक”,
“परमेश्वराने वाचिवलेले लोक” असे म्हटले जाईल
व यरूशलेमला “देवाला हवी असणारी नगरी,”
“देव िजच्या बरोबर आहे ती नगरी” असे म्हटले जाईल.

परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना न्यायन्याय ददेेतोतो

अदोमाहून हा कोण येत आहे?
तो बस्राहून येतो.
त्याची वस्त्रे लालभडक आहेत.

तो त्या वस्त्रांत अत्यतं संुदर िदसत आहे.
तो त्याच्या सामथ्यार्मुळे ताठ मानेने चालत आहे.
तो म्हणतो, “माझ्याजवळ तुम्हाला वाचवायचे सामथ्यर् आहे
आिण मी सत्य बोलतो”

2 “तुझी वस्त्रे लालभडक का?
ती, द्राक्षांचा रस काढण्यासाठी द्राक्षावरून चालणाऱ्या माणसांच्या

कपड्यासारखी आहेत.”
3 तो उत्तरतो, “मी स्वतःच द्राक्षकंुडावरून
चाललो मला कोणी मदत केली नाही.
मी रागावलो होतो आिण मी द्राके्ष तुडिवली.
तो रस माझ्या वस्त्रांवर उडाला.
म्हणून माझी वस्त्रे आता मळीन झाली आहेत.

4 मी लोकांना िशक्षा करण्यासाठी वेळ िनिश्चत केली.
आता लोकांना वाचिवण्याची आिण त्यांना संरक्षण देण्याची वेळ

माझ्यावर आली आहे.
5 मी सभोवर पािहले पण मला मदत करण्यासाठी कोणीही नव्हते.
कोणीही मला मदत केली नाही म्हणून मला आश्चयर् वाटले.
म्हणून मी माझ्या लोकांना वाचिवण्यासाठी माझे स्वतःचे सामथ्यर्
वापरले.
माझ्या स्वतःच्या रागाची मला मदत झाली.

6 मी रागावलो होतो तेव्हा मी लोकांना पायाखाली तुडिवले.
मी वेडा झालो होतो तेव्हा त्यांना िशक्षा केली.
मी त्यांचे रक्त जिमनीवर ओतले.”

परमपरमेेश्वरालाश्वराला त्याच्यात्याच्या लोकांबद्दललोकांबद्दल करूणाकरूणा वाटतवाटत होतीहोती

7 परमेश्वर कृपाळू आहे ह्याचे मी स्मरण ठेवीन.
परमेश्वराची स्तुती करण्याचे स्मरण मी ठेवीन.
इस्राएलच्या घराण्याला परमेश्वराने खूप चांगल्या गोष्टी िदल्या.
परमेश्वर आमच्यावर कृपा करीत आला आहे.
परमेश्वराने आमच्यावर दया केली.

8 परमेश्वर म्हणाला, “ही माझी माणसे आहेत.
ही मुले खोटे बोलत नाहीत.”
म्हणून त्यांना परमेश्वराने वाचिवले.

9 लोकांपुढे अनेक संकटे होती.
पण परमेश्वर त्यांच्यािवरूध्द् नव्हता.
परमेश्वराला त्यांच्याबद्दल प्रेम आिण सहानुभूती वाटत होती.
म्हणूनच त्याने त्यांचे रक्षण केले,
त्याने त्याचा खास देवदतू त्यांचे रक्षण करण्यासाठी पाठिवला.
त्याने त्यांना उचलले व नेले आिण सवर्काळ तो त्यांची काळजी

घेईल.
10 पण लोक परमेश्वराच्यािवरूध्द् उलटले.
त्यांनी पिवत्र आत्माला द:ुख िदले
म्हणून परमेश्वर त्यांचा शत्रू
झाला मग परमेश्वर त्यांच्यािवरूध्द् लढला.

11 पण पूवीर् काय घडले याची परमेश्वराला अजून आठवण आहे.
मोशे आिण त्याची माणसे त्याला आठवतात.
त्यांना समुद्रपार करणारा तोच एकमेव परमेश्वर आहे.
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परमेश्वराने त्याच्या मेंढपाळांना (संदेष्ट्यांना) कळप (माणसे)
वळवायला लावले.
पण मोशेला आपला आत्मा देणारा तो परमेश्वर आता कोठे आहे?

12 परमेश्वराने मोशेला उजव्या हाताने पुढे नेले.
परमेश्वराने आपल्या िवलक्षण सामथ्यार्चा
उपयोग मोशेला पुढे नेण्यासाठी केला.
लोकांना समुद्रातून पलीकडे जाता यावे म्हणून परमेश्वराने पाणी
दभुगंिवले.
असे चमत्कार घडवून देवाने आपली कीतीर् वाढिवली.

13 परमेश्वराने खोल समुद्रातून लोकांना पलीकडे नेले.
घोडा जसा वाळवंट पार करतो,
त्याप्रमाणे लोक न पडता पार झाले.

14 ज्याप्रमाणे गाय शेतातून चालताना पडत नाही,
त्याप्रमाणे लोक समुद्र ओलांडताना पडले नाहीत.
देवाच्या आत्म्याने लोकांना िवश्रांितस्थानाला नेले.
सवर् काळ लोक सुरिक्षत रािहले.
परमेश्वरा, ह्याप्रमाणे तू लोकांना पुढे नेलेस.
तू लोकांना मागर्दशर्न केलेस
आिण तुझ्या नावाभोवती अद्भतुतेचे वलय िनमार्ण केलेस.

ददेेवानवानेे त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना मदतमदत करावीकरावी म्हणम्हणूूनन ददेेवाचीवाची प्राथप्राथर्र्नाना

15 परमेश्वरा, स्वगार्तून खाली पाहा.
आता काय घडत आहे ते पाहा.
तुझ्या स्वगार्तील महान आिण पिवत्र घरातून खाली आमच्याकडे बघ.
आमच्याबद्दलचे तुझे ते आत्यिंतक प्रेम कोठे आहे?
तुझ्या अतंःकरणातून येणारी तुझी ती सामथ्यर्शाली कृत्ये कोठे

आहेत?
माझ्याकिरता असलेली तुझी दया कोठे आहे?
तुझे कृपा यकु्त प्रेम तू माझ्यापासून का लपवून ठेवीत आहेस?

16 हे बघ! तू आमचा िपता आहेस.
अब्राहामला आम्ही माहीत नाही.
इस्राएल (याकोब) आम्हाला ओळखत नाही.
परमेश्वरा, तूच आमचा िपता आहेस.
आम्हाला नेहमी वाचिवणारा तूच एक आहेस.

17 परमेश्वरा, तू आम्हाला तुझ्यापासून दरू का ढकलीत आहेस?
तुला अनुसरणे तू आम्हाला कठीण का करीत आहेस?
परमेश्वरा, आमच्याकडे परत ये.
आम्ही तुझे सेवक आहोत.
आमच्याकडे ये आिण आम्हाला मदत कर.
आमची कुटंुबे तुझ्या मालकीची आहेत.

18 तुझी पिवत्र माणसे स्वतःच्या देशात अगदी थोडा काळ रािहली.
नतंर आमच्या शत्रूंनी तुझे पिवत्र मिंदर पायाखाली तुडिवले.

19 काही लोक तुला अनुसरत नाहीत.
ते तुझे नाव धारण करीत नाहीत.
आम्ही त्या माणसांसारखे होतो.

जर तू आकाश फाडून खाली पृथ्वीवर
उतरलास तर प्रत्येक गोष्ट बदलेल.
डोंगर तुझ्यासमोर िवतळतील.

2 जळणाऱ्या झुडुपांप्रमाणे डोंगर जळतील.
िवस्तवावरच्या पाण्याप्रमाणे डोंगराला उकळी फुटेल.
मग तुझ्या शत्रूंना तुझ्याबद्दल कळेल.
तुला पािहल्याबरोबर सवर् राष्ट्र े भीतीने कापू लागतील.

3 पण तू हे करावेस असे आम्हाला खरोखरच वाटत नाही.
डोंगर तुझ्यासमोर िवतळतील.

4 तुझ्या लोकांनी, खरोखर कधीच, तुझे ऐकले नाही, तू सांिगतलेल्या
गोष्टींकडे कधीच खरोखर लक्ष िदले नाही.
कोणीही तुझ्यासारखा देव अजून पािहला नाही.
तुझ्यािशवाय दसुरा देव नाही-फक्त तूच आहेस.

लोकांनी संयम पाळल्यास आिण तुझ्या मदतीची वाट पािहल्यास, तू
त्यांच्यासाठी महान गोष्टी करशील.

5 जे लोक सत्कृत्यात आनदं मानतात, त्यांच्याबरोबर तू असतोस.
ते लोक तुझ्या चालीरीतींची आठवण ठेवतात.
पण देवा, पूवीर् आम्ही तुझ्यािवरूध्द् जाऊन पाप केले
म्हणून तू आमच्यावर रागावलास.
आता, आमचे रक्षण कसे होणार?

6 आम्ही सगळे पापांनी मळीन झालो आहोत.
आमचा सवर् चांगुलपणा जुन्या मळलेल्या कपड्यांप्रमाणे आहे.
आम्ही सवर् िपकल्या पानांप्रमाणे आहोत.
आमच्या पापांनी आम्हाला, वारा जसा पाचोळा दरू वाहून नेतो,
तसे दरू नेले आहे.

7 आम्ही तुझी उपासना करत नाही.
आम्ही तुझ्या नांवावर िवश्वास ठेवत नाही.
तुला अनुसरण्यासाठी आम्ही उत्सुक नाही म्हणून तू आमच्याकडे

पाठ िफरिवलीस.
आम्ही तुझ्यापुढे असहाय्य आहोत.
कारण आम्ही पापी आहोत.

8 पण, परमेश्वरा, तू आमचा िपता आहेस.
आम्ही मातीप्रमाणे आहोत आिण तू कंुभार आहेस.
तुझ्या हातांनी आम्हाला घडिवले आहे.

9 परमेश्वरा, सतत आमच्यावर रागावू नकोस.
आमची पापे कायमची लक्षात ठेवू नकोस.
कृपया आमच्याकडे लक्ष दे.
आम्ही तुझी माणसे आहोत.

10 तुझ्या पिवत्र नगरी ओस पडल्या आहेत.
त्या आता वाळवंटाप्रमाणे झाल्या आहेत.
िसयोनचे वाळवंट झाले आहे.
यरूशलेमचा नाश झाला आहे.

11 आमचे पिवत्र मिंदर जाळले गेले आहे.
ते आमच्या दृष्टीने महान होते. आमच्या पूवर्जांनी तेथे तुझी पूजा

केली.
आमच्या सवर् चांगल्या गोष्टींचा आता नाश झाला आहे.

12 तुझे आमच्याबद्दलचे प्रेम दाखिवण्यापासून, ह्या गोष्टी, तुला नेहमीच
दरू ठेवतील का?
तू असाच सतत गप्प राहशील का?
तू कायमच आम्हाला िशक्षा करशील का?

सवसवर्र् लोकांनालोकांना ददेेवाचवाचेे ज्ञानज्ञान होईलहोईल

परमेश्वर म्हणतो, “माझ्याकडे सल्ला मागण्याकिरता न
आलेल्या लोकांनाही मी मदत केली. जे मला शोधत नव्हते,
त्यांनाही मी सापडलो. माझे नाव धारण न करणाऱ्या

राष्ट्र ांबरोबर मी बोललो. मी म्हणालो, ‘मी येथे आहे! मी येथे आहे!’
2 “माझ्या िवरूध्द् गेलेल्या लोकांना स्वीकारायच्या तयारीत मी उभा

रािहलो. ते माझ्याकडे येतील म्हणून मी त्यांची वाट पाहत होतो. पण ते
त्यांच्या वाईट मागार्प्रमाणेच जगत रािहले. त्यांच्या मनांत आले ते त्यांनी
केले. 3 ते लोक माझ्यासमोर असे वागून मला राग आणतात. ते त्यांच्या
खास बागांत होमापर्ण अपर्ण करतात आिण धूप जाळतात. 4 ते
थडग्यांजवळ बसून मृतांकडून संदेश येण्याची वाट पाहतात? एवढेच
नाही तर, ते मृत शरीरांजवळ राहतात. ते डुकराचे मांस खातात. त्यांचे
काटे आिण सुऱ्या कुजलेल्या मांसाने माखून घाण झाल्या आहेत.

5 “पण हे लोक दसुऱ्या लोकांना सांगतात, ‘माझ्याजवळ येऊ नकोस.
मी तुला शुध्द् केल्यािशवाय मला िशवू नकोस.’ ते लोक माझ्या डोळ्यांत
जाणाऱ्या धुराप्रमाणे आहेत. त्यांचा अग्नी सतत जळत असतो.”

इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा झालीचझालीच पािहजपािहजेे

6 “हे बघा, हा िहशेब चुकता केलाच पािहजे. हा िहशेब, तुम्ही पापे
करून अपराध केल्याचे दाखिवतो. हा िहशेब चुकता केल्यािशवाय मी
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गप्प बसणार नाही. आिण तुम्हाला िशक्षा करून मी हा िहशेब चुकता
करीन.

7 “तुमची आिण तुमच्या विडलांची पापे सारखीच आहेत.” परमेश्वर
म्हणतो, “त्यांनी डोंगरावर धूप जाळून ही पापे केली. त्या टेकड्यांवर
त्यांनी माझी अप्रितष्ठा केली म्हणून मी त्यांना प्रथम िशक्षा केली. त्यांना
िमळायला हवी होती तीच िशक्षा मी त्यांना िदली.”

8 परमेश्वर म्हणतो, “द्राक्षांत जेव्हा नवा रस भरतो, तेव्हा लोक तो
िपळून काढून घेतात, पण ते द्राक्षांचा संपूणर् नाश करीत नाहीत. कारण
ती द्राके्ष अजून उपयोगात येऊ शकतात. मी माझ्या सेवकांच्या बाबतीत
असेच करीन. मी त्यांना संपूणर्पणे नष्ट करणार नाही. 9 मी याकोबच्या
(इस्राएलच्या) काही लोकांना ठेवीन. यहूदातील काही लोकांना माझा
डोंगर िमळेल. माझे सेवक तेथे राहतील. तेथे राहण्यासाठी मी लोकांची
िनवड करीन. 10 मग शारोन दरी मेंढ्यांचे चरण्याचे कुरण होईल.
अखोरची दरी गुरांचे िवसाव्याचे िठकाण होईल. ह्या सवर् गोष्टी, माझ्या
लोकांसाठी मला शोधणाऱ्या लोकांसाठी होतील.

11 “पण तुम्ही परमेश्वराचा त्याग केला म्हणून तुम्हाला िशक्षा होईल.
माझ्या पिवत्र डोंगराला तुम्ही िवसरला. तुम्ही गादाची पूजा करायला
सुरवात केली. तुम्ही मनीवर खोट्या देवावर िवसंबता. 12 पण मी तुमचे
भिवष्य ठरिवतो. आिण मी तुम्हाला तलवारीने मारायचे ठरिवले आहे.
तुम्ही सवर् मारले जाल का? कारण मी तुम्हाला बोलािवले आिण तुम्ही
मला ओ द्यायचे नाकारले. मी तुमच्याशी बोललो पण तुम्ही माझे ऐकले
नाही. मी ज्यांना पापे म्हणतो, त्या गोष्टी तुम्ही केल्या. मला आवडत
नसलेल्या गोष्टी करायचे तुम्ही ठरिवले.”

13 तेव्हा, परमेश्वर, माझा प्रभू असे म्हणाला,
“माझ्या सेवकांना खायला िमळेल,
पण तुम्ही पापी भुकेले राहाल.
माझ्या सेवकांना पाणी िमळेल,
पण तुम्ही तहानलेले राहाल.
माझे सेवक सुखी होतील,
पण तुम्ही लिज्जत व्हाल.

14 माझ्या सेवकांच्या हृदयांत चांगुलपणा असल्याने ते सुखी होतील.
पण तुम्ही दषु्ट प्रवृत्तीचे लोक रडाल,
कारण तुमच्या हृदयांत वेदना असतील, तुमचा तेजोभगं होईल,
आिण तुम्ही खूप द:ुखी व्हाल.

15 माझ्या सेवकांना तुमची नावे िशव्यांसारखी वाटतील.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, तुम्हाला ठार मारील तो
त्याच्या सेवकांना मात्र नव्या नावाने बोलावील.

16 “आता लोक भूमीचे आशीवार्द मागतात.
पण भिवष्यात ते खऱ्या देवाचे आशीवार्द मागतील.
लोक आता शपथ घेताना भूमीच्या बळावर िवश्वास टाकतात.
पण पुढील काळात ते खऱ्या देवावर िवश्वास ठेवतील का?
कारण पूवीर्चे सवर् त्रास िवसरले जातील.
माझ्या लोकांना पुन्हा कधीही त्या त्रासांची आठवण येणार नाही.”

नवीननवीन कालकाल ययेेतत आहआहेे

17 “मी नवा स्वगर् आिण नवी पृथ्वी िनमार्ण करीन.
लोक भूतकाळाची आठवण ठेवणार नाहीत.
त्यांना त्यातील एकही गोष्ट आठवणार नाही.

18 माझे लोक सुखी होतील.
ते अखडं आनदंात राहतील का?
मी जे िनमार्ण करीन त्यामुळे असे होईल.
मी यरूशेमला आनदंाने भरून टाकीन
आिण त्यांना सुखी करीन.

19 “मग यरूशलेमबरोबर मलाही आनदं होईल.
मी माझ्या लोकांबरोबर सुखी होईन.
त्या नगरीत पुन्हा कधीही आक्रोश
व द:ुख असणार नाही.

20 तेथे पुन्हा कधीही अल्पायषुी मुले जन्माला येणार नाहीत.
त्या नगरीत कोणीही माणूस अल्प वयात मरणार नाही.

आबालवृध्द् दीघार्यषुी होतील.
शभंर वषेर् जगणाऱ्याला तरूण म्हटले जाईल.
पण पापी माणूस जरी शभंर वषेर् जगला तरी त्याच्यावर खूप संकटे

येतील.
21 “त्या नगरीत घर बांधणाऱ्याला त्या घरात राहायला िमळेल.
आिण द्राक्षाचा मळा लावणाऱ्याला त्या मळ्यातील द्राके्ष खायला

िमळतील.
22 एकाने घर बांधायचे व त्यात दसुऱ्याने राहायचे िंकवा
एकाने द्राक्ष मळा लावायचा व दसुऱ्याने
त्या मळ्यातील द्राके्ष खायची
असे तेथे पुन्हा कधीही होणार नाही.
माझे लोक वृक्षांएवढे जगतील.
मी िनवडलेले लोक, त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या गोष्टींचा, आनदं

लुटतील.
23 िस्त्रयांना बाळंतपणाचा त्रास कधीच होणार नाही.
बाळंतपणात काय होईल ह्याची त्यांना िभती वाटणार नाही.
परमेश्वर माझ्या सवर् लोकांना व त्यांच्या मुलांना आशीवार्द देईल.
24 त्यांनी मागण्या आधीच त्यांना काय पािहजे ते मला समजेल.
आिण त्यांचे मागणे पुर ेहोण्याआधीच मी त्यांना मदत करीन.

25 लांडगे आिण कोकर,े
िंसह आिण गुर ेएकत्र जेवतील.
माझ्या पिवत्र डोंगरावरील कोणाही माणसाला जिमनीवरचा साप
घाबरिवणार नाही.
अथवा चावणार नाही.”
परमेश्वराने ह्या सवर् गोष्टी सांिगतल्या.

ददेेवव सवसवर्र् राष्टराष्ट्र्र ांनाांना न्यायन्याय ददेेईलईल

देव असे म्हणाला,
“आकाश माझे िंसहासन आहे
आिण पृथ्वी हे माझे पाय ठेवण्याचे आसन आहे.

मग तुम्ही माझ्यासाठी घर बांधू शकाल असे तुम्हाला वाटते का? नाही.
तुम्हाला ते शक्य नाही.
तुम्ही मला िवश्रांतीसाठी जागा देऊ शकाल का? नाही.
तुम्ही जागा देऊ शकणार नाही.

2 मी स्वतःच सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या.
मी घडिवल्या म्हणून या सवर् गोष्टी येथे आहेत.”
परमेश्वर असे म्हणाला, “मला सांगा, मी कोणत्या लोकांची काळजी
घेतो?
मी गरीब आिण नम्र लोकांची काळजी घेतो.
हे लोक फार द:ुखी आहेत.
माझ्या शब्दांचे पालन करणाऱ्या लोकांची मी काळजी घेतो.
3 काही लोक बलैांना मारून होमापर्ण देतात,
पण ते लोकांनाही चोपतात
ते लोक होमापर्ण अपर्ण करण्यासाठी मेंढ्या मारतात
पण ते कुत्र्यांच्याही माना मुरगळतात.
ते डुकराचे रक्त मला अपर्ण करतात.
ते लोक आठवणीने धूप जाळतात,
पण ते त्यांच्या शून्य िंकमतीच्या मूतीर्वरही प्रेम करतात.
ते लोक त्यांचे स्वतःचे मागर् िनवडतात.
माझे मागर् िनवडत नाहीत.
ते त्यांच्या भयानक मूतीर्वर प्रेम करतात.

4 म्हणून मी त्यांच्याच यकु्त्या वापरायचे ठरिवले आहे.
ह्याचाच अथर् ते ज्या गोष्टींना फार िभतात, त्या वापरून मी त्यांना

िशक्षा करीन.
मी त्या लोकांना बोलािवले पण त्यांनी ऐकले नाही.
मी त्यांच्याशी बोललो, पण त्यांना ते ऐकू आले नाही म्हणून मी

त्यांच्यासाठी तीच गोष्टी करीन.
मी ज्यांना पापे म्हटले, त्या गोष्टी त्यांनी केल्या.
मला न आवडणाऱ्या गोष्टी त्यांनी िनवडल्या.”
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5 परमेश्वराच्या आज्ञा पाळणाऱ्या लोकहो
तुम्ही परमेश्वर ज्या गोष्टी सांगतो त्या ऐकाव्या.

“तुमच्या भावांनी तुमचा ितरस्कार केला.
ते तुमच्यािवरूध्द् गेले, कारण तुम्ही मला अनुसरलात.
तुमचे भाऊ म्हणाले, ‘परमेश्वराचा सन्मान केला गेल्यावर आम्ही परत
तुमच्याकडे येऊ.
मग आम्हाला तुमच्याबरोबर राहण्यात आनदं होईल.’
त्या वाईट लोकांना िशक्षा केली जाईल.”

िशक्षािशक्षा आिणआिण नवनवेे राष्टराष्ट्र्र
6 ऐका! नगरातून आिण मिंदरातून मोठा आवाज येत आहे. परमेश्वर

शत्रूला िशक्षा करीत असल्याचा तो आवाज आहे. त्यांना योग्य िशक्षा देव
करीत आहे.

7 “कळा आल्यािशवाय बाई मुलाला जन्म देत नाही. आपण जन्म
िदलेल्या मुलाला पाहण्यासाठी बाईला कळा सहन कराव्या लागतात.
त्याचप्रमाणे कोणीही नव्या जगाचा आरभं एका िदवसात झालेला पािहला
नाही. एका िदवसात नवीन राष्ट्र  उभे रािहल्याचे कोणीही ऐकलेले नाही.
राष्ट्र ाला प्रथम प्रसूितवेदनांसारख्या वेदना व्हाव्याच लागतात.
प्रसूितवेदनानतंर िसयोन ितच्या मुलांना जन्म देईल. 9 त्याचप्रमाणे मी
सुध्दा नवीन िनिर्मती होऊ न देता वेदना होऊ देणार नाही.”
परमेश्वर पुढे म्हणतो, “जर मी तुम्हाला प्रसूितवेदना िदल्या तर तुम्हाला

नवीन राष्ट्र  िमळाल्यािशवाय राहणार नाही असे मी तुम्हाला वचन देतो.”
तुमचा देव असे म्हणाला.

10 यरूशलेम, सुखी हो! यरूशलेमवर प्रेम करणार ेतुम्ही लोकहो, सुखी
व्हा!
यरूशलेमला द:ुखकारक गोष्टी घडल्या म्हणून तुमच्यातील काही

लोकांना द:ुख झाले आहे. पण आता तुम्ही सुखी व्हावे.
11 का? कारण आईच्या स्तनातून येणाऱ्या दधुासारखी दया तुम्हाला

िमळेल,
ते “दधू” तुम्हाला खरी तृप्ती देईल.
तुम्ही ते दधू प्याल आिण तुम्ही यरूशलेमच्या वभैवाने खरोखरीच

आनिंदत व्हाल.
12 परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! मी तुम्हाला शांती देईन.
मोठ्या नदीप्रमाणे ही शांती वाहत वाहत तुमच्याकडे येईल.
पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्र ांच्या संपत्तीचा ओघ तुमच्याकडे येईल.
पुराप्रमाणे हा संपत्तीचा ओघ येईल.
तुम्ही लहान मुलासारखे व्हाल. तुम्ही ‘दधू’ प्याल.
मी तुम्हाला उचलून कडेवर घेईन.
मी तुम्हाला मांडीवर खेळवीन.

13 तुम्ही यरूशलेममध्ये आरामात राहाल.
आई जशी मुलाला आराम देते, तसा मी तुम्हाला देईन.”

14 खरोखरी आनदं देणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला िदसतील.

तुम्ही स्वततं्र व्हाल आिण गवताप्रमाणे वाढाल.
परमेश्वराचे सेवक त्याचे सामथ्यर् पाहतील
आिण परमेश्वराचे शत्रू त्याचा राग अनुभवतील.

15 पाहा! परमेश्वर अग्नी घेऊन येत आहे.
परमेश्वराचे सनै्य धुळीचे लोट उडवीत येत आहे.
आपल्या रागाचा उपयोग परमेश्वर लोकांना िशक्षा करण्यासाठी करील.
परमेश्वर रागावल्यावर त्या लोकांना अग्नीच्या ज्वाळांनी िशक्षा करील.

16 परमेश्वर लोकांना न्याय देईल.
मग तो लोकांना अग्नीने आिण त्याच्या तलवारीने नाश करील.
परमेश्वर खूप लोकांचा नाश करील.
17 हे लोक त्यांच्या खास बागांमध्ये पूजा करण्यासाठी शुिचभर् ूत व्हावे

म्हणून स्नान करतात. ते एकमेकांच्या मागून खास बागांमध्ये जातात.
मग ते मूतीर्ची पूजा करतात. पण परमेश्वर त्या सवर् लोकांचा नाश करील.
“ते लोक डुक्कर, उंदीर ह्यांचे मांस व इतर घाणेरडया गोष्टी खातात. पण
ह्या सवर् लोकांचा एकित्रतपणे नाश केला जाईल.” (परमेश्वराने स्वतः ह्या
गोष्टी सांिगतल्या)

18 “ते लोक दषु्ट िवचार करतात आिण पापे करतात म्हणून त्यांना
िशक्षा करण्यासाठी मी येत आहे मी सवर् राष्ट्र ांना व सवर् लोकांना गोळा
करीन. सवर् लोक एकत्र येऊन माझे सामथ्यर् पाहतील. 19 काही
लोकांवर मी खूण करीन. मी त्यांना वाचवीन. मी ह्या वाचिवलेल्या काही
लोकांना ताशीर्श, पूल, लूद (धनुधार्ऱ्यांचा देश), तूबल, यवान आिण
दरूदरूच्या देशांत पाठवीन. त्या लोकांनी कधीच माझी िशकवण ऐकलेली
नाही. त्यांनी कधीच माझे तेज पािहलेले नाही म्हणून वाचिवले गेलेले
लोक, त्या राष्ट्र ांना माझ्या तेजाबद्दल सांगतील. 20 आिण ते सवर्
राष्ट्र ांतून तुमच्या भावा बिहणींना आणतील. ते त्यांना माझ्या पिवत्र
डोंगरावर, यरूशलेमला, आणतील. तुमची ही भावंडे घोड्यांवरून
गाढवांवरून, उंटांवरून, रथांतून आिण गाड्यांतून येतील. तुमची ही
भावंडे म्हणजे जणू काही इस्राएलच्या लोकांनी िनमर्ळ तबकांतून,
परमेश्वराच्या मिंदरात आणलेले नजराणे असतील. 21 ह्यातीलच काही
लोकांना मी याजक व लेवी होण्यासाठी िनवडीन.” परमेश्वर हे सवर्
म्हणाला.

नवानवा स्वगस्वगर्र् आिणआिण नवीनवी पृथ्वीपृथ्वी

22 “मी नवे जग िनमार्ण करीन आिण नवा स्वगर् व नवी पृथ्वी अक्षय
राहतील. त्याचप्रमाणे तुमची नावे आिण मुले नेहमी माझ्याबरोबर
असतील. 23 प्रत्येक पूजेच्या िदवशी, सवर् लोक माझी उपासना
करण्यासाठी येतील. ते प्रत्येक शब्बाथाला आिण मिहन्याच्या पिहल्या
िदवशी येतील.

24 “ते लोक माझ्या पिवत्र नगरात येतील. आिण ते जर नगराच्या
बाहेर गेले तर त्यांना माझ्यािवरूध्द् गेलेल्या लोकांची मृत शरीरे
िदसतील. त्या मृत शरीरांत कधी न मरणार ेिकडे पडतील कधी न
िवझणारा अग्नी त्या मृत शरीरांना जाळून टाकील.”
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ियमियमर्र्याया

हे ियमर्याचे संदेश आहेत, ियमर्या िहल्कीयाचा मुलगा होता. तो
अनाथोथ शहरातील याजकांच्या कुळातील होता. हे शहर
बन्यामीनच्या कुटंुबाच्या मालकीच्या जिमनीवर वसले आहे. 2

योशीया यहूदाचा राजा असताना देवाने ियमर्याशी बोलायला आरभं
केला. योशीया आमोनचा मुलगा होता. योशीयाच्या कारिकदीर्च्या
तेराव्या वषार्पासून देवाने ियमर्याशी बोलायला सुरवात केली. 3 यहूदाचा
राजा यहोयाकीम याच्या कारिकदीर्तही परमेश्वर ियमर्याशी बोलत
रािहला. यहोयाकीम हा योशीयाचा मुलगा होय योशीयाचा दसुरा मुलगा
िसद्कीया हा यहूदाचा राजा झाल्यावर त्याच्या कारिकदीर्च्या अकरा वषेर्
पाच मिहने एवढ्या काळापयर्ंत परमेश्वर ियमर्याशी बोलला. िसद्कीयाच्या
अकरा वषार्च्या कारिकदीर्च्या नतंर पाचव्या मिहन्यात यरुशलेममधील
लोकांना दरू नेऊन हद्दपार केले गेले.

परमपरमेेश्वरश्वर ियमियमर्र्यालायाला बोलािवतोबोलािवतो

4 ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. हा संदेश असा होता.
5 “तू आईच्या गभार्त जन्म घेण्यापूवीर्पासून
मला माहीत होतास.
तू जन्माला येण्यापूवीर्च
मी तुझी िवशेष कामिगरीसाठी िनवड केली.
राष्ट्र ांचा संदेष्टा म्हणून मी तुझी िनवड केली.”
6 मग ियमर्या म्हणाला, “पण सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, मला कसे

बोलावे ते माहीत नाही. मी तर एक लहान बालक आहे.”
7 पण परमेश्वर मला म्हणाला,

“‘मी लहान बालक आहे’ असे म्हणू नकोस.
मी तुला पाठवीन तेथे सगळीकडे तुला गेलेच पािहजे.
मी तुला सांगेन ती प्रत्येक गोष्ट तू लोकांना सांिगतलीच पािहजे.

8 कोणालाही घाबरु नकोस.
मी तुझ्या पाठीशी आहे.
मी तुझे रक्षण करीन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

9 मग परमेश्वराने हात लांब करुन माझ्या तोंडाला स्पशर् केला. मग
परमेश्वर मला म्हणाला,
“ियमर्या, मी माझे शब्द तुझ्या तोंडात घालीत आहे.
10 खाली ओढण्यासाठी, फाडून टाकण्यासाठी,
नष्ट करुन टाकण्यासाठी आिण उलथून टाकण्यासाठी,
उभारणी करण्यासाठी आिण नवीन लागवड करण्यासाठी
आजपासून मी राष्ट्र े आिण राज्ये तुझ्या ताब्यात देत आहे.”

दोनदोन दृष्टान्तदृष्टान्त

11 मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो असा होता. “ियमर्या, तुला
काय िदसते?”
मी परमेश्वराला सांिगतले, “मला बदामाच्या झाडापासून केलेली एक

काठी िदसते.”
12 परमेश्वर मला म्हणाला, “तुला उत्तम िदसत आहे. तुला पाठिवलेले

माझे शब्द खर ेआहेत की नाही हे नक्की करण्यासाठी मी लक्ष ठेवत
आहे.”

13 मग मला पुन्हा परमेश्वराचा संदेश िमळाला तो असा: “ियमर्या,
तुला काय िदसते?”
मी परमेश्वराला उत्तरादाखल म्हणालो, “मला उकळते पाणी असलेले

एक भांडे िदसत आहे. ते उत्तरकेडे कलत आहे.”

14 परमेश्वर मला म्हणाला, “उत्तरकेडून काहीतरी भयकंर आपत्ती
येईल.
ती ह्या देशातील सवर् लोकांवर येईल.

15 काही काळाने मी उत्तरकेडील राज्यातील सवर् लोकांना बोलवीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या:
“त्या देशातील राजे येतील
आिण यरुशलेमच्या वेशीजवळ आपली िसहांसने स्थापन करतील.
ते शहराच्या तटबदंीवर हल्ला करतील.
ते यहूदातील सवर् शहरांवर चढाई करतील.

16 आिण मी माझ्या लोकांिवरुद्ध िनकाल घोिषत करीन.
ते लोक वाईट आहेत. ते माझ्यािवरुद्ध ्िफरले आहेत.
म्हणून मी असे करीन माझ्या लोकांनी माझा त्याग केला.
त्यांनी दसुऱ्या देवतांना बळी अपर्ण केले.
त्यांनी स्वतःच्या हातांनी घडिवलेल्या मूतीर्ची पूजा केली.
17 “यास्तव, ियमर्या, तयार हो,
उभा राहा आिण लोकांशी बोल.
मी तुला सांिगतलेली
प्रत्येक गोष्ट तू त्यांना सांग.
लोकांना घाबरु नकोस, जर तू त्यांना घाबरलास,
तर तू त्यांना घाबरावेस म्हणून मी सबळ कारण काढीन.

18 माझ्या िवषयी म्हणशील तर, आज मी तुला भक्कम शहराप्रमाणे
वा लोखडंी खांबाप्रमाणे
अथवा जस्ताच्या िंभतीप्रमाणे करीन.
तू ह्या भूमीवरच्या सवार्ंिवरुद्ध ्यहूदाच्या राजािवरुध्द्,
यहूदाच्या नेत्यांिवरुध्द्,
तेथील याजकांिवरुध्द् आिण
लोकांिवरुद्ध समथर्पणे उभा राहशील.

19 ते सवर् लोक तुझ्यािवरुद्ध ्लढतील,
पण ते तुझा पराभव करणार नाहीत.
का? कारण मी तुझ्याबरोबर आहे.
मी तुझे रक्षण करीन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

यहयहूूदादा िनष्ठाविनष्ठावंतंत नव्हतानव्हता

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. तो असा होता: 2

“ियमर्या, जा आिण यरुशलेममधील लोकांशी बोल. त्यांना
सांग:

“‘तुमचे राष्ट्र  तरुण होते त्या वेळी तुम्ही माझ्याशी िनष्ठावंत होता.
नववधूप्रमाणे तुम्ही मला अनुसरलात.
तुम्ही वाळवंटातून आिण पिडक जिमनीतून माझ्या मागे आलात.

3 इस्राएलचे लोक म्हणजे परमेश्वराला िमळालेली पिवत्र देणगी होती.
परमेश्वराने तोडलेले ते पिहले फळ होते.
त्यांना दखुिवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकाला अपराधी ठरिवले गेले.
त्या पापी लोकांचे वाईट झाले.’”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश होता.
4 याकोबाच्या वंशजांनो, इस्राएलमधल्या कुळांनो,
परमेश्वराचा संदेश ऐका.

5 परमेश्वर असे म्हणतो:
“मी तुमच्या पूवर्जांशी न्यायीपणाने वागलो नाही असे तुम्हाला वाटते
का?
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म्हणून ते माझ्यापासून दरू गेले का?
त्यांनी कवडी मोलाच्या दवैतांना
पूजले व स्वतः कवडीमोल झाले.

6 तुमचे पूवर्ज असे म्हणाले नाहीत
‘परमेश्वराने आम्हाला िमसरहून आणले.
परमेश्वराने आम्हाला वाळवंटातून पार नेले.
त्यानेच आम्हाला ओसाड आिण खडकाळ प्रदेशातून बाहेर नेले.
काळोख व धोका असलेल्या, िनजर्न, जेथून कोणीही प्रवास करीत

नाही
अशा प्रदेशातून देवाने आम्हाला पार केले.
तो परमेश्वर आता कोठे आहे?’”

7 परमेश्वर म्हणतो, “मी तुम्हाला अनेक चांगल्या गोष्टींनी
भरलेल्या उत्तम प्रदेशात आणले.
तुम्हाला तेथे िपकणारी फळे व धान्य खायला िमळावे म्हणून मी हे
केले.
पण तुम्ही माझी ही भूमी ‘गिलच्छ’ केली.
मी तुम्हाला िदलेली
ही भूमी तुम्ही खराब केली.

8 “याजकांनी ‘परमेश्वर कोठे आहे’
असे िवचारले नाही.
कायदा जाणणाऱ्यांनी मला जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही.
इस्राएलचे नेते माझ्यािवरुद्ध ्गेले.
संदेष्ट्यांनी खोटा देव बआल याच्या नावे भिवष्य वतर्िवले.
त्यांनी िनरुपयोगी मूतीर्ंची पूजा केली.”

9 परमेश्वर म्हणतो, “म्हणून आता मी तुम्हाला पुन्हा दोषी ठरवीन
आिण तुमच्या नातवंडांनासुद्धा् दोषी ठरवीन.

10 समुद्र पार करुन िकत्ती बेटावर जा.
कोणाला तरी केदारला पाठवा.
लक्षपूवर्क पाहा.
कोणी असे कधी काही केले आहे का ते बघा!

11 कोणत्या राष्ट्र ाने, नवीन दवैतांची पूजा करायची म्हणून,
जुन्या, दवैतांना पूजायचे थांबिवले आहे का?
नाही. आिण त्यांचे दवैत मुळी देवच नाही.
पण माझ्या लोकांनी त्यांच्या तेजस्वी देवाची पूजा करायचे
सोडून कवडीमोलाच्या मूतीर्ंची पूजा करणे सुरु केले.

12 “आकाशा, घडलेल्या गोष्टीबद्दल तुला आश्र्चयार्चा धक्का बसू दे.
भीतीने थरथर काप.”
हा परमेश्वराचा संदेश होता.
13 “माझ्या लोकांनी दोन पापे केली.
ते माझ्यापासून दरू गेले.
(मी िजवंत पाण्याचा झरा आहे.)
आिण त्यांनी स्वतःची पाण्याची टाकी खोदली.
(ते दवैंताकडे वळले.)
पण ती टाकी फुटली आहे.
त्यात पाणी राहू शकत नाही.

14 “इस्राएलचे लोक गुलाम झाले आहेत का?
गुलाम म्हणूनच जन्माला आलेल्या माणसाप्रमाणे ते आहेत का?
इस्राएलची संपत्ती लोकांनी का लुटली?

15 तरुण िंसह (शत्रू) इस्राएलकडे बघून डरकाळ्या फोडतात व
गुरगुरतात.
त्यांनी इस्राएलचा नाश केला.
इस्राएलमधील शहर ेजाळली गेली आहेत.
तेथे कोणीही मागे उरले नाही.

16 नोफ (ममेंिफस) आिण तहपन्हेस
येथील लोकांनी तुमचा माथा फोडला आहे.

17 तुमच्याच चुकीने हे संकट आले आहे.
परमेश्वर तुमचा देव तुम्हाला योग्य मागार्ने नेत होता.
पण तुम्हीच उलटे िफरलात.

18 यहूदातील लोकांनो, पुढील गोष्टींचा िवचार करा.
िमसरला जाण्याने काही फायदा झाला का?

िशहोराचे (नील नदीचे) पाणी िपण्याने काही लाभ झाला का?
नाही. अश्शूरला जाण्याने आिण मोठ्या नदीचे (फरात नदीचे) पाणी

िपण्याने काही मदत झाली का? नाही.
19 तुम्ही दषु्कृत्ये केली.
त्यामुळे तुम्हाला फक्त िशक्षा िमळेल.
तुमच्यावर संकट येईल.
मग तुम्हाला समजेल की देवापासून दरू जाणे कीती वाईट आहे!
मला न घाबरणे व
मान न देणे हे चूक आहे.”
माझ्या प्रभूचा, सवर्शिक्तमान परमेश्वराचा, हा संदेश होता.
20 “यहूदा, फार वषार्ंपूवीर् तू तुझे जोखड दरू फेकलेस.
मी तुझ्यावर िनयतं्रण ठेवत होतो ती बधंने तोडलीस.
तू मला म्हणालीस, ‘मी तुझी सेवा करणार नाही.’
प्रत्येक उंच टेकडीवरील अथवा प्रत्येक िहरव्या
झाडाखालील वारांगनेप्रमाणे तू झालीस.

21 यहूदा, मी खास वेल म्हणून तुला लावले.
तुम्ही सवर्जण उत्तम बीजाप्रमाणे होता.
मग वाईट फळे देणाऱ्या वेलीत तुझे रुपांतर कसे झाले?
22 जरी तू स्वतःला खारान धुतलेस,
खूप साबण लावलास,
तरी मला तुझ्या अपराधाचा डाग िदसू शकेल.”
हा परमेश्वर देवाकडून आलेला संदेश होता.
23 “यहूदा, ‘मी अपराधी नाही.
मी बआलदवैताच्या मूतीर्ची पूजा केली नाही’ असे तू मला कसे म्हणू

शकतेस?
तू दरीमध्ये केलेल्या गोष्टींचा िवचार कर.
तू काय केलेस त्याबद्दल िवचार कर.
एका जागेवरुन दसुऱ्या जागी
धावणाऱ्या चपळ उंिटणीप्रमाणे तू आहेस.

24 तू वाळवंटात राहणाऱ्या रानगाढवीप्रमाणे आहेस.
समागमाच्या काळात ती वारा हुगंते.
ती माजावर असताना कोणीही ितला परत आणू शकत नाही.
त्या काळात ज्याला पािहजे त्या नराला ती िमळू शकते.
ितला िमळिवणे सोपे असते.

25 यहूदा, मूतीर्मागे धावण्याचे थांबव.
त्या दवैतांची लागलेली तहान आता पुरे़.
पण तू म्हणतेस, ‘त्याचा काही उपयोग नाही.
मी त्यांना सोडू शकत नाही.
मला ते दवैत आवडतात.
मला त्यांना अनुसरायचे आहे.’

26 “चोराला लोकांनी पकडताच
तो शरिंमदा होतो.
त्याचप्रमाणे इस्राएलचे लोक झाले आहेत.
राजे आिण नेते, याजक आिण संदेष्टे लिज्जत झाले आहेत.

27 ते लाकडाच्या तुकड्याशी बोलतात त्याला
‘माझे वडील’ म्हणतात.
ते खडकाशी बोलतात. ते म्हणतात,
‘तू मला जन्म िदलास.’
त्या सवर् लोकांना शरमेने मान खाली घालायला लागतील.
ते लोक माझ्याकडे पाहत नाहीत.
त्यांनी माझ्याकडे पाठ िफरिवली आहे.
पण जेव्हा यहूदातील लोक संकटात सापडतात, तेव्हा ते मला
म्हणतात,

‘ये आिण आम्हाला वाचव.’
28 त्या मूतीर्ंना येऊ देत आिण तुम्हाला वाचवू देत.
तुम्ही स्वतः घडिवलेल्या त्या मूतीर् कोठे आहेत?
तुम्ही संकटात असताना त्या मूतीर् येऊन तुम्हाला सोडिवतात का ते

पाहू या.
यहूदा, तुला तुझ्या शहरांइतक्या मूतीर् आहेत!
29 “तुम्ही माझ्याशी वाद का घालता?
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तुम्ही सवर् माझ्यािवरुद्ध गेलात.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश होता.
30 “यहूदातील लोकांनो, मी तुम्हाला िशक्षा केली,
पण त्याचा काही फायदा झाला नाही.
तुम्हाला िशक्षा झाल्यावरही तुम्ही परत आला नाहीत
तुमच्याकडे आलेल्या संदेष्ट्यांना तुम्ही तलवारीने मारले.
तुम्ही धोकादायक िंसहासारखे होता.
तुम्ही संदेष्ट्यांना ठार मारले.”
31 ह्या िपढीतील लोकांनो, परमेश्वराच्या संदेशाकडे लक्ष द्या.
“इस्राएलच्या लोकांना मी वाळवंटासारखा आहे का?
मी काळोखी आिण धोकादायक प्रदेशासारखा त्यांना वाटतो का?
माझे लोक म्हणतात, ‘आमच्या मागार्ने जायला आम्ही स्वततं्र आहोत.
परमेश्वरा आम्ही तुझ्याकडे परत येणार नाही.’
ते असे का म्हणतात.?
32 तरुण स्त्री आपले दािगने िवसरत नाही.
वधू आपला कमरपट्टा िवसरत नाही.
पण माझे लोक मला असंख्य वेळा िवसरले आहेत.
33 “यहूदा, िप्रयकरांचा (खोट्या देवांचा) पाठलाग कसा करायचा हे

तुला बरोबर माहीत आहे.
दषु्कृत्ये करायला खरोखरच तू िशकली आहेस.

34 तुझ्या हातांना रक्त लागले आहे.
ते रक्त गरीब व िनष्पाप माणसांचे आहे.
तुझे घर फोडताना तू त्यांना पकडले नाहीस.
तू कारण नसताना त्यांना ठार मारलेस.

35 पण तरी तू म्हणतेस, ‘मी िनरपराध आहे.
परमेश्वर माझ्यावर रागावलेला नाही.’
मी तुला खोटे बोलल्याबद्दलही दोषी ठरवीन.
का? कारण तू म्हणतेस, ‘मी काहीही चूक केलेली नाही.’

36 मन बदलणे तुला अगदी सोपे आहे.
अश्शूरने तुझी िनराशा केली, म्हणून तू अश्शूरला सोडले
आिण मदतीसाठी तू िमसरला गेलीस.
पण िमसरसुध्दा् तुझी िनराशा करील.

37 मग अखेरीला तुला िमसरलाही सोडावे लागेल
आिण लाजेने तोंड लपवावे लागेल.
तू त्या देशांवर िवश्वास ठेवलास.
पण परमेश्वराने त्या देशांना नाकारले.
म्हणून िंजकण्यासाठी ते तुला मदत करु शकत नाहीत.

“एखाद्याने बायकोशी घटस्फोट घेतल्यास ती त्याला सोडते
आिण दसुऱ्याशी लग्न करते.
मग तो माणूस परत आपल्या बायकोकडे जाऊ शकतो का?

नाही.
जर तो माणूस त्या बाईकडे परत गेला तर तो देश ‘भ्रष्ट’ होतो.
यहूदा, खूप िप्रयकर (खोटे देव) असलेल्या वारांगनेप्रमाणे
तू वागलीस आिण आता तुला माझ्याकडे परत यायचे आहे.”
हा परमेश्वराचा संदेश होता.
2 “यहूदा, टेकड्यांच्या उजाड माथ्यांकडे पाहा.
अशी एक तरी जागा आहे का की जेथे तू तूझ्या िप्रयकराबरोबर

(खोट्या देवांबरोबर) समागम केला नाहीस?
वाळवंटात वाट पाहाणाऱ्या अरबांप्रमाणे,
तू िप्रयकराची वाट बघत रस्त्याच्या कडेला बसलीस.
तू देश ‘भ्रष्ट’ केलास. कसा?
तू खूप वाईट गोष्टी केल्यास.
तू माझा िवश्वासघात केलास.

3 तू पाप केलेस म्हणून पाऊस पडला नाही.
वळवाचा पाऊस तर अिजबात पडला नाही.
पण तरी तुला लाज वाटत नाही.
वारांगनेप्रमाणे तुझ्या तोंडावर िनलर्ज्जपणाचे भाव आहेत.
तू तुझ्या कृत्यांबद्दल शरिंमदी होत नाहीस.

4 पण आता तू मला ‘िपता’ म्हणत आहेस.
तू म्हणालीस,

‘मी लहान असल्यापासून तू माझा िमत्र आहेस.’
5 असेसुद्धा् म्हणालीस,
‘देव नेहमीच माझ्यावर रागावणार नाही.
देवाचा राग सतत राहणार नाही.’

“यहूदा, तू असे म्हणतेस,
पण तू करता येतील तेवढी दषु्कृत्ये केली आहेस.”

दोनदोन वाईटवाईट बिहणीबिहणी इस्राएलइस्राएल आिणआिण यहयहूूदादा
6 योशीया यहुदावर राज्य करीत असताना, परमेश्वर माझ्याशी

बोलला. परमेश्वर म्हणाला, “ियमर्या, इस्राएलने केलेली दषु्कृत्ये तू
पािहलीस ना? ितने माझा कसा िवश्वासघात केले ते तू पािहलेस. ितने
प्रत्येक टेकडीवर आिण प्रत्येक िहरव्या झाडाखाली मूतीर्ंबरोबर व्यिभचार
करुन पाप केले. 7 मी स्वतःशीच म्हणालो, ‘ही दषु्कृत्ये करुन झाल्यावर
तरी इस्राएल माझ्याकडे परत येईल.’ पण ती माझ्याकडे परत आली
नाही. इस्राएलने काय केले हे इस्राएलच्या िवश्वासघातकी बिहणीने
यहूदाने पािहले. 8 इस्राएल िवश्वासघातकी आहे आिण ितला मी दरू का
पाठिवले ते ितला माहीत आहे. ितने व्यिभचाराचे पाप केले म्हणून मी
ितला घटस्फोट िदला हे ितला कळले आहे. पण ह्यामुळे ितची
िवश्वासघातकी बहीण भयभीत झाली नाही. यहूदाला भीती वाटली नाही.
यहूदाने सुध्दा बाहेर जाऊन वारांगनेप्रमाणे व्यवहार केला. 9 आपण
वारांगनेप्रमाणे वागत आहोत ह्याची यहूदाला पवार् नव्हती म्हणून ितने
ितचा देश ‘भ्रष्ट’ केला. दगड आिण लाकूड यांपासून तयार केलेल्या
मूतीर्ंची पूजा करुन ितने व्यिभचाराचे पाप केले. 10 इस्राएलची
िवश्वासघातकी बहीण (यहूदा) मनापासून माझ्याकडे परत आली नाही.
परत येण्याचे ितने फक्त ढोंग केले.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे.

11 परमेश्वर मला म्हणाला, “इस्राएल माझ्याशी िनष्ठावंत नाही. पण
िवश्वासघातकी यहूदापेक्षा ितच्याकडे सबळ सबबी होत्या. 12 ियमर्या,
उत्तरकेडे बघ आिण संदेश सांग:
“‘इस्राएलच्या बेइमान लोकांनो, परत या’
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
‘मी तुमच्यावर संतापायचे सोडून देईन.
मी दयाळू आहे.’
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
‘मी कायमचा तुमच्यावर रागावणार नाही.
13 तुम्ही पाप केले आहे एवढे तुम्हाला समजले पािहजे.
तुम्ही परमेश्वराच्या, तुमच्या देवाच्या,
िवरुद्ध ्गेलात तेच तुमचे पाप आहे.
तुम्ही दसुऱ्या राष्ट्र ातील मूतीर्ंना प्रत्येक िहरव्या झाडाखाली पूजले.
तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.’”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे .

14 “तुम्ही लोक िवश्वासघातकी आहात. पण माझ्याकडे परत या.” हा
परमेश्वराचा संदेश होता. “मी तुमचा प्रभू आहे मी प्रत्येक नगरातील एक
आिण प्रत्येक कुटंुबातील दोन माणसे घेईन आिण तुम्हाला िसयोनला
आणीन. 15 मग मी तुम्हाला नवे मेंढपाळ (शासनकतेर्) देईन. ते
माझ्याशी िनष्ठावान असतील. ते ज्ञान आिण समज ह्यांच्या सहाय्याने
तुम्हाला मागर्दशर्न करतील. 16 त्या काळात, देशात तुमच्यापकैी
बरचेजण असतील.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे .

“त्या वेळेला, लोक पुन्हा कधीही असे म्हणणार नाहीत, ‘परमेश्वराच्या
कराराचा कोश आमच्याजवळ असण्याचे िदवस आम्हाला आठवतात.’
येथून पुढे ते त्या पिवत्र कोशाचा िवचारसुद्धा् करणार नाहीत. 17 त्या
वेळेला यरुशलेम नगरीला ‘परमेश्वराचे िंसहासन’ म्हटले जाईल.
परमेश्वराच्या नावाचा मान राखण्यासाठी सवर् राष्ट्र े यरुशलेममध्ये एकत्र
येतील. ह्या पुढे ते त्यांच्या दरुाग्रही आिण दषु्ट मनांचे अनुसरण करणार
नाहीत. 18 त्या िदवसांत यहूदाचे घराणे इस्राएलच्या घराण्याला येऊन
िमळेल. उत्तरकेडच्या प्रदेशातून ते गोळा होऊन येतील मी त्यांच्या
पूवर्जांना िदलेल्या भूमीत ते येतील.”

19 मी, परमेश्वर, स्वतःशी म्हणालो,
“माझ्या स्वतःच्या मुलांप्रमाणे तुम्हाला वागवावे असे मला वाटते.
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इतर कोणत्याही राष्ट्र ापेक्षा, तुम्हाला, संुदर व
आल्हाददायक भूमी द्यावी अशी माझी इच्छा आहे.
मला वाटले की तुम्ही मला ‘िपता.’
म्हणाल व नेहमीच मला अनुसराल.

20 पण तुम्ही पतीशी िवश्वासघात करणाऱ्या पत्नीप्रमाणे आहात.
इस्राएलच्या घराण्यातील लोकांनो, तुम्ही माझा िवश्वासघात करीत

आहात.
हा देवाचा संदेश आहे .
21 उजाड टेकड्यांवरुन येणारा रडण्याचा आवाज तुम्ही ऐकू शकता.
इस्राएले लोक रडत आहेत.
ते दयेसाठी याचना करीत आहेत.
ते फार पापी झाले.
ते त्यांच्या परमेश्वर देवाला िवसरले.”

22 परमेश्वर पुढे म्हणाला, “इस्राएलच्या लोकांनो, तुम्ही माझ्याशी
िवश्वसघात करता.
पण माझ्याकडे परत या.
माझ्याकडे परत या.
जरी तुम्ही िवश्वासघातकी असलात तरी मी तुम्हाला क्षमा करीन.”
पण लोकांनी म्हणावे, “हो! आम्ही तुझ्याकडे येऊ
तूच परमेश्वर आमचा देव आहेस!”

23 टेकड्यांवर मूतीर्ंची पूजा करणे मूखर्पणाचे आहे.
डोंगरावर मोठ्या, िदखाऊ मेजवान्या करणे चूक आहे.
इस्राएलचे पापिवमोचन नक्कीच
आपल्या परमेश्वर देवाकडून येईल.

24 त्या भयानक खोट्या देवाने बआल देवताने आमच्या विडलांच्या
मालकीचे सवर् काही खाल्ले आहे.
त्या खोट्या दवैताने आमच्या पूवर्जांची मुले व मुली िगळली.
आमच्या तारुण्यापासून हे घडले.
त्या भयानक खोट्या देवाने आमच्या विडलांच्या मेंढ्या आिण गुरे
आिण त्यांची कोकर ेव वासर ेघेतली.

25 लज्जेचे आपण अथंरुण करु या आिण
पांघरुणाने आपण शरीर झाकतो तशी लाज आपण पांघरु या.
आम्ही आमच्या परमेश्वर देवािवरुद्ध ्जाऊन पाप केले.
आम्ही आिण आमच्या विडलांनी पाप केले.
आम्ही लहान असल्यापासून परमेश्वर देवाच्या
आज्ञा पाळल्या नाहीत.

हा परमेश्वराचा संदेश आहे
“इस्राएल तुला परत यायचे असेल
तर माझ्याकडे परत ये.

तुझ्या मूतीर् फेकून दे.
माझ्यापासून दरू जाऊन भटकू नकोस.

2 तू ह्या गोष्टी केल्यास,
तर तू शपथ घेण्यासाठी माझे नाव वापरु शकशील.

‘परमेश्वर असे तो पयर्ंत,’
असे तू म्हणू शकशील.
तू हे शब्द खऱ्या, प्रामािणक आिण योग्य, तऱ्हेने वापरु शकशील.
तू ह्या गोष्टी केल्यास परमेश्वर राष्ट्र ांना आशीवार्द देईल.
ती राष्ट्र े परमेश्वराने केलेल्या
कृत्यांबद्दल बढाया मारतील.”
3 परमेश्वर यहूदा व यरुशलेम मधील लोकांना म्हणतो:

“तुमची शेते नांगरलेली नाहीत.
ती शेते नांगरा.
काट्यात बी पेरु नका.

4 परमेश्वराची माणसे व्हा.
तुमची ह्रदये बदला यहुदातील आिण
यरुशलेममधील लोकांनो तुम्ही बदलला नाहीत,
तर मी खूप रागावेन.
माझा राग आगीप्रमाणे वेगाने पसरुन
तुम्हाला जाळून टाकील.
असे का घडेल?

तुम्ही केलेल्या दषु्कंृत्यांमुळे असे घडेल.”

उत्तरउत्तरेकेडकडूूनन ययेेणारणारे ेअिरष्टअिरष्ट

5 “यहूदाच्या लोकांना हा संदेश द्या.
यरुशलेममधील प्रत्येकाला सांगा:
‘सवर् देशभर रणिंशगे फंुका,’
मोठ्याने ओरडून सांगा,
‘एकत्र या.
सुरिक्षततेसाठी आपण सवर् मजबूत शहराकडे जाऊ या.’

6 खणेुचे ध्वज िसयोनच्या िदशेने दाखवा.
जीव वाचिवण्यासाठी पळा. वाट पाहू नका.
कारण मी उत्तरकेडून अिरष्ट आणीत आहे.
मी भयानक िवध्वंस घडवून आणीत आहे.”

7 िंसह त्याच्या गुहेतून बाहेर आला आहे.
राष्ट्र ांचा नाश करणाऱ्याने कूच करायला सुरवात केली आहे.
तुमच्या देशाचा नाश करण्यासाठी त्याने त्याचे घर सोडले आहे.
तुमच्या शहरांचा नाश होईल.
तेथे कोणीही िशल्लक राहणार नाही.

8 म्हणून शोकवस्त्रे घाला आिण मोठ्याने आक्रोश करा.
का? कारण परमेश्वर आमच्यावर रागावला आहे.

9 परमेश्वर म्हणतो, “हे घडत असताना,
राजा आिण त्याचे अिधकारी यांचा धीर सुटेल,
याजक घाबरतील,
संदेष्ट्यांना धक्का बसेल.”
10 नतंर, मी, ियमर्या, म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्या प्रभू तू यहुदातील

आिण यरुशलेममधील लोकांना खरोखरच यकु्तीने फसिवलेस. ‘तू त्यांना
म्हणालास की तुम्हाला शांती िमळेल.’ पण आता, तू तलवारीचे पातेच
त्यांच्या नरड्याला लावीत आहेस.”

11 त्या वेळेला यहुदा व यरुशलेम येथील
लोकांना एक संदेश िदला जाईल.

“उजाड टेकड्यावरुन गरम वारा वाहतो.
तो वाळवंटातून माझ्या लोकांकडे वाहत येतो.
फोलकटापासून धान्य वेगळे करण्याकिरता शेतकरी ज्या वाऱ्याचा
उपयोग करतात,
तसा हा सौम्य वारा नाही.”

12 हा वारा त्यापेक्षा जोराचा आहे
आिण तो माझ्याकडून येतो आता,

“मी यहुदाच्या लोकांिवरुद्ध ्माझा िनकाल जाहीर करीन.”
13 पाहा! शत्रू ढगाप्रमाणे वर येतो.
त्याचे रथ वावटळीप्रमाणे िदसतात,
त्यांचे घोडे गरुडांपेक्षा वेगवान आहेत.
हे सवर् आपल्या दृष्टीने अितशय वाईट आहे.
आपला िवध्वंस झाला!

14 यरुशलेममधील लोकांनो, तुमच्या मनातील पाप धुवून टाका.
तुमची मने शुद्ध ्करा.
मग तुम्ही वाचिवले जाऊ शकता.
दषु्ट बेत करीत बसू नका.

15 ऐका! दान प्रांतातून दतूाचा
आवाज येत आहे.
एफ्राईम ह्या टेकड्यांच्या देशातून
हा माणूस वाईट बातमी आणीत आहे.

16 “ही बातमी ह्या देशाला कथन करा.
यरुशलेमच्या लोकांत ही बातमी पसरवा दरुवरच्या देशांतून शत्रू येत

आहेत.
यहुदाच्या िवरुद्ध ्ते यदु्धाची घोषण करीत आहेत.
17 शेताचे रक्षण करण्यासाठी लोक शेताभोवती कडे करतात
तसा शत्रूने यरुशलेमला वेढा घातला आहे.
यहूदा, तू माझ्यािवरुद्ध ्गेलीस
म्हणून शत्रू तुझ्यािवरुद्ध ्चढाई करण्यास येत आहे.”
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हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
18 “तू ज्या तऱ्हेने रािहलीस आिण जी कमेर् केलीस.
त्यामुळे हे संकट तुझ्यावर आले.
तुझ्या पापाने तुझे जीवन कठीण केले.
तुझ्या पापी जीवनामुळे, तुझ्या अतंःकरणाला
खोल जखमा होऊन वेदना झाल्या.”

ियमियमर्र्याचायाचा आक्रोशआक्रोश

19 अर ेर!े द:ुखाने आिण काळजीने माझ्या पोटात खड्डा पडत आहे.
मी वेदनेने वाकत आहे.
मी खरच खूप घाबरलो आहे.
माझ्या ह्रदयात धडधडत आहे.
मी गप्प बसू शकत नाही का?
मी रणिंशग फंुकलेले ऐकले आहे.
रणिंशग सिैनकांना यदु्धासाठी बोलावीत आहे.

20 अिरष्टामागून अिरष्ट येते.
संपूणर् देशाचा नाश झाला.
अचानक माझ्या तबंूचा नाश झाला.
कनाती फाडल्या गेल्या.

21 परमेश्वरा, यदु्धाची िनशाणी मला िकती काळ पािहली पािहजे?
िकती वेळ मी रणिंशग ऐकले पािहजे?

22 देव म्हणतो, “माझे लोक मूखर् आहेत.
ते मला ओळखत नाहीत.
ती मूखर् मुले आहेत
त्यांना समजत नाही.
दषु्कृत्ये करण्यात ते पटाईत आहेत
पण सत्कृत्ये कशी करावी त्यांना माहीत नाही.”

अिरष्टअिरष्ट ययेेतत आहआहेे

23 मी पृथ्वीकडे पािहले.
पृथ्वी उजाड आिण
अस्ताव्यस्त होती.
पृथ्वीवर काहीही नव्हते.
मी आकाशाकडे पािहले त्याचा प्रकाश गेला होता.

24 मी डोंगराकडे पािहले ते कापत होते.
सवर् टेकड्या थरथरत होत्या.

25 मी पािहले पण कोठेही माणसे नव्हती.
आकाशातील सवर् पक्षी दरू उडून गेले होते.

26 मी पािहले आिण सुपीक जिमनीचे वाळवंट झाले.
त्या भूमीवरील सवर् शहरांचा नाश झाला.
परमेश्वराने हे घडिवले.
परमेश्वराने आिण त्याच्या क्रोधाने हे घडवून आणले.

27 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
“संपूणर् देशाचा नाश होईल.
(पण मी देशाचा संपूणर् नाश करणार नाही.)

28 म्हणून देशातील लोक मृतांसाठी शोक करतील.
आकाश काळे होईल.
मी बोललो आहे ते बदलणार नाही.
मी िनणर्य घेतला आहे आिण मी बदलणार नाही.”

29 यहुदातील लोक घोडेस्वारांचा व
धनुधर्रांचा आवाज ऐकतील आिण ते पळून जातील.
काही लोक गुहांतून लपतील काही झुडुपांत लपतील.
काही डोंगरकड्यांवर चढतील.
यहुदातील सवर् शहर ेओस पडतील.
तेथे कोणीही राहणार नाही.

30 यहूदा, तुझा नाश होत आला आहे.
मग आता तू काय करीत आहेस?
तुझा उत्तम लाल पोशाख तू का घालीत आहेस?
तुझे सोन्याचे दािगने तू का घालीत आहेस?

तू डोळ्यांचा साजशृंगार का करीत आहेस?
तू स्वतःला संुदर बनिवतेस
पण हे वेळेचा अपव्यय करणे आहे.
तुझे िप्रयकर तुझा ितरस्कार करतात.
ते तुला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

31 स्त्री प्रसूितवेदना होताना ओरडते, तसा आवाज मी ऐकतो.
पिहल्या बाळंतपणाच्या वेळेला स्त्री ज्याप्रमाणे िंककाळी फोडते,

तशीच ती िंककाळी आहे.
हा िसयोनकन्येचा आवाज आहे.
ती प्राथर्नेसाठी हात जोडत आहे.
ती म्हणत आहे, “हे देवा, मी चक्कर येऊन पडण्याच्या बेतात आहे.
खनु्यांनी मला घेरले आहे!”

यहयहुुदाच्यादाच्या लोकांचलोकांचेे पापपाप

परमेश्वर म्हणतो, “यरुशलेमच्या रस्त्यावरुन चाला. सभोवती
पाहा आिण या गोष्टींचा िवचार करा. नगरातील चव्हाटे शोधा.
जो सत्याचा शोध घेतो, जो सच्चेपणाने वागतो असा एखादा

सज्जन माणूस सापडू शकतो का ते पाहा. जर तुम्हाला एक तरी सज्जन व
सत्यशील माणूस सापडला तरी मी यरुशलेमला क्षमा करीन. 2 लोक
शपथ घेतात आिण म्हणतात, ‘परमेश्वर असेपयर्ंत.’ पण ते काही त्यांच्या
मनात नसते.”

3 हे परमेश्वरा, मला माहीत आहे की तुझ्या लोकांनी तुझ्याशी
एकिनष्ठपणे वागायला हवे आहे.
तू यहूदातील लोकांना चोपलेस
पण त्यांना काही वेदना झाल्या नाहीत.
तू त्यांचा नाश केलास,
पण त्यांनी धडा िशकण्यास नकार िदला.
ते फार दरुाग्रही झालेत.
त्यांनी केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल त्यांना खेद वाटला नाही.

4 पण मी (ियमर्या) मनाशी म्हणालो,
“गरीब लोकच एवढे मूखर् असले पािहजेत.
परमेश्वराच्या चालीिरती ते िशकलेले नाहीत.
त्यांना, त्यांच्या देवाची िशकवण माहीत नाही.

5 म्हणून मी यहुदाच्या नेत्यांकडे जाऊन त्यांच्याशी बोलेन.
नेत्यांना परमेश्वराच्या चालीिरती नक्कीच माहीत असतात.
त्यांना त्यांच्या देवाचे िनयम माहीत असतात.
ह्याची मला खात्री आहे!”
पण परमेश्वराच्या सेवेतून मुक्त होण्यासाठी
सवर् नेते एकत्र जमले होते.

6 ते देवाच्या िवरुद्ध ्गेले म्हणून जगंलातील िंसह त्यांच्यावर हल्ला
करील.
जगंलातील लांडगा त्यांना ठार मारील.
िचत्ता त्यांच्या शहराजवळ लपला आहे.
शहरातून बाहेर येणाऱ्या प्रत्येकाचे तो तुकडे तुकडे करील.
यहूदातील लोकांनी पुन्हा पापे केल्याने हे घडून येईल.
ते, अनेक वेळा, देवापासून दरू भटकत गेले आहेत.

7 देव म्हणाला, “यहूदा, मी तुला क्षमा करावी म्हणून तू मला एक तरी
सबळ कारण सांग.
तुझ्या मुलांनी माझा त्याग केला.
त्यांनी मूतीर्ंपुढे शपथा वािहल्या.
पण त्या मूतीर् म्हणजे खर ेदेव नव्हेत.
तुझ्या मुलांना पािहजे ते सवर् मी िदले.
पण तरी त्यांनी माझा िवश्वासघात केला.
त्यांनी आपला बराच वेळ वारांगनेबरोबर घालिवला.

8 ते लोक, भरपूर खाद्य खाणाऱ्या व समागमाला तयार असणाऱ्या
घोड्यांप्रमाणे आहेत.
शेजाऱ्याच्या बायकोला वासनेने हाका मारणाऱ्या घोड्यांप्रमाणे ते

आहेत.
9 ह्या कमार्ंबद्दल मी यहूदातील लोकांना िशक्षा करावी का?”
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हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“हो! अशा रीतीने जीवन जगणाऱ्या राष्ट्र ाला मी िशक्षा करीनच, हे तू
जाणतेस.
त्यांच्या लायकीप्रमाणे मी त्यांना िशक्षा करीन.

10 “यहूदाच्या द्राक्षवेलींच्या रांगातून जा.
वेली तोडून टाका (पण त्यांचा संपूणर् नाश करु नका)
त्यांच्या फांद्या तोडा.
का? ह्या फांद्या परमेश्वराच्या मालकीच्या नाहीत.

11 यहूदा व इस्राएल येथील घराणी, प्रत्येक बाबतीत,
माझा िवश्वासघात करीत आली आहेत.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
12 “हे लोक परमेश्वराबद्दल खोटे बोलले.
ते म्हणाले आहेत, ‘परमेश्वर आम्हाला काही करणार नाही.
आमचे काही वाईट होणार नाही.
आमच्यावर हल्ला झालेला आम्ही कधी पाहणार नाही.
आम्ही कधी उपाशी राहणार नाही.’

13 खोटे संदेष्टे पोकळ वाऱ्या प्रमाणे आहेत.
देवाचे शब्द त्यांच्याजवळ नाहीत त्यांचे वाईट होईल.”

14 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या.
“मी त्यांना िशक्षा करणार नाही असे ते लोक म्हणाले म्हणून,
ियमर्या, मी जे शब्द तुला देतो, ते आगीप्रमाणे असतील,
ते लोक लाकडाप्रमाणे असतील,
ती आग त्यांना पूणर्पणे जाळून टाकील.”
15 इस्राएलच्या वारसांनो हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“दरूवरच्या राष्ट्र ाला मी, तुमच्यावर हल्ला करण्यासाठी लवकरच आणीन.
ते शिक्तशाली राष्ट्र  आहे.
ते प्राचीन राष्ट्र  आहे.
त्या राष्ट्र ांतील लोक तुम्हाला माहीत नसणारी भाषा बोलतात.
ते काय बोलतात ते तुम्ही समजू शकणार नाही.

16 त्यांचे भाते उघड्या थडग्यांप्रमाणे आहेत.
त्यांची सवर् माणसे शिक्तशाली सिैनक आहेत.

17 तुम्ही गोळा केलेले सवर् धान्य ते खातील.
ते तुमचे सवर् अन्न खाऊन टाकतील.
ते तुमच्या मुलामुलींना खाऊन टाकतील (त्यांचा नाश करतील) ते
तुमची गुर,े शेळ्या, मेंढ्या खातील.
ते तुमची द्राके्ष आिण अिंजर ेफस्त करतील.
त्यांच्या तलवारीच्या जोरावर ते तुमच्या मजबूत शहरांचा नाश
करतील.
तुम्ही ज्या शहरांवर िवसंबता ती भक्कम शहर ेते नष्ट करतील.”

18 “पण जेव्हा ते भयानक िदवस येतील.
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे,
तेव्हा, यहूदा, मी तुझा संपूणर् नाश करणार नाही.

19 यहूदाचे लोक तुला िवचारतील,
‘ियमर्या, आमच्या परमेश्वर देवाने आमचे असे वाईट का केले?’
त्यांना पुढील उत्तर दे,
‘यहूदाच्या लोकांनो, तुम्ही परमेश्वराला सोडले
आिण तुमच्या देशात तुम्ही परक्या मूतीर्ंची सेवा केली.
तुम्ही असे वागलात म्हणून आता
तुम्ही परक्या देशात परक्यांचीच सेवा कराल.’”

20 परमेश्वर म्हणाला, “याकोबाच्या वंशजांना
आिण यहूदातील राष्ट्र ांना हा संदेश द्या.

21 ऐका! तुम्हा मूखार्ंना अक्कल नाही.
तुम्हाला डोळे असून िदसत नाही
कान असून ऐकू येत नाही.

22 खरोखर तुम्हाला माझी िभती वाटते.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“माझ्यापुढे तुम्ही भीतीने थरथर कापावे.
समुद्राला सीमा असावी म्हणून समुद्रिकनार ेिनमार्ण करणारा मी

एकमेव आहे.
पाणी अखडं जागच्या जागी राहावे म्हणून मी असे केले.

लाटा कधी िकनाऱ्यावर आक्रमण करतात.
पण त्या िकनाऱ्याचा नाश करीत नाहीत.
लाटा गजर्ना करीत कधी कधी आत येतात, पण त्या िकनाऱ्याच्या

बाहेर जाऊ शकत नाहीत.
23 पण यहूदाचे लोक दरुाग्रही आहेत.
ते नेहमीच माझ्यािवरुद्ध ्जाण्यासाठी मागर् आखत असतात.
ते माझ्यापासून दरू गेले आिण त्यांनी माझा त्याग केला.

24 यहूदातील लोक आपल्या मनाशी असे कधीही म्हणत नाहीत
‘आपण आपल्या परमेश्वर देवाला घाबरु या आिण त्याचा मान राखू

या.
योग्य वेळेला तो आपल्याला आगोटीचा व वळवाचा पाऊस देतो.
योग्य वेळी आपल्याला कापणी करता येईल, ह्याची तो खात्री करुन

घेतो.’
25 यहूदातील लोकांनो, तुम्ही पाप केलेत म्हणूनच पावसाळा व

सुगीचा हगंाम आला नाही.
तुमच्या पापांनी परमेश्वराकडून िमळणाऱ्या ह्या चांगल्या गोष्टींचा आनदं

तुमच्यापासून िहरावून घेतला आहे.
26 माझ्या माणसांत काही दषु्ट आहेत.
ते फासेपारध्यांप्रमाणे आहेत.
हे लोक जाळे पसरिवतात,
पण पक्ष्यांना पकडण्या ऐवजी ते माणसांना पकडतात.

27 पक्ष्यांनी िंपजर ेभरावेत तशी ह्या
दषु्टांची घर ेकपटांनी भरलेली असतात.
त्यांच्या कपटांनी त्यांना श्रीमतं व शिक्तशाली बनिवले.

28 त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांमुळे ते पुष्ट व लठ्ठ झाले आहेत.
त्यांच्या दषु्कृत्यांना अतं नाही.
ते अनाथांच्या वतीने बोलणार नाहीत.
ते त्यांना मदत करणार नाहीत.
ते गरीब लोकांना योग्य न्याय िमळवून देणार नाहीत.

29 त्यांनी केलेल्या ह्या कमार्ंबद्दल मी त्यांना िशक्षा करावी का?”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“अशा राष्ट्र ाला मी िशक्षा करणार हे तुम्हाला माहीत आहे.
त्यांना योग्य ती िशक्षा मी करीन.”

30 परमेश्वर म्हणतो, “यहूदात भयानक
व धक्कादायक गोष्ट घडली आहे.

31 संदेष्टे खोटे सांगतात,
जे काम करण्यासाठी याजकांची िनवड केली आहे, ते काम ते करणार
नाहीत.
आिण माझ्या लोकांना हे आवडते!
पण तुमची िशक्षा जवळ
आल्यावर तुम्ही काय कराल?”

यरुशलयरुशलेेमलामला शत्रूचाशत्रूचा घघेेरावराव

बन्यामीनच्या लोकांनो, जीव वाचिवण्यासाठी पळा.
यरुशलेमपासून दरू पळा.
तकोवामध्ये तुतारी फंुका.

बेथ-हक्करमे वर धोक्याचा इशारा देणार ेिनशाण उभारा.
हे सवर् करा कारण उत्तरकेडून अिरष्ट येत आहे.
भयानक नाश तुमच्याकडे येत आहे.

2 िसयोनच्या कन्ये, तू संुदर कुरणासारखी आहेस.
3 मेंढपाळ आपापले कळप
घेऊन यरुशलेमला येतात.
ते ितच्या सवर् बाजंूना तबंू ठोकतात.
प्रत्येक मेंढपाळ स्वतःच्या कळपाची काळजी घेतो.

4 “यरुशलेमिवरुद्ध ्लढण्यास तयार व्हा.
उठा! आपण दपुारी नगरावर हल्ला करु
पण आधीच उशीर होत आहे.
संध्याछाया लांबत आहेत.

5 म्हणून उठा! आपण रात्रीच ितच्यावर हल्ला करु
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या व यरुशलेमच्या भक्कम तटबदंीचा नाश करु या.”
6 सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो,
“यरुशलेमच्या भोवतालची झाडे कापा
आिण ितच्यािवरुद्ध ्मोचार् बांधा.
ह्या नगरीला िशक्षा व्हावीच
ह्या नगरीच्या आत जुलुमािशवाय काहीही नाही.

7 जशी िवहीर आपले पाणी ताजे ठेवते,
तशीच यरुशलेम आपला दषु्टपणा ताजा ठेवते.
मी नेहमीच येथील लूटमार व िंहसाचार याबद्दल ऐकतो.
मी येथे सदोिदत पीडा आणी घृणा पाहतो.

8 यरुशलेम, धोक्याचा इशारा ऐक.
जर तू ऐकले नाहीस तर मी तुझ्याकडे पाठ िफरवीन,
तुझ्या भूमीचे ओसाड वाळवंट करीन.
येथे कोणीही राहू शकणार नाही.”

9 सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो
“इस्राएलमध्ये मागे उरलेल्या
इस्राएली लोकांना गोळा करा.
द्राक्षवेलींवरची उरलेली द्राके्ष तुम्ही जशी गोळा करता,
तसे त्यांना गोळा करा.
द्राक्ष गोळा करणारा जसा प्रत्येक वेल तपासतो,
तशी तुम्ही प्रत्येकाची तपासणी करा.”

10 मी कोणाशी बोलू शकतो?
मी कोणाला इशारा देऊ शकतो?
माझे कोण ऐकेल?
इस्राएलच्या लोकांनी आपले कान बदं करुन घेतले आहेत.
म्हणून ते माझा इशारा ऐकू शकत नाहीत.
लोकांना परमेश्वराची िशकवण आवडत नाही.
त्यांना परमेश्वराचा संदेश ऐकावासा वाटत नाही.

11 पण माझ्यात (ियमर्यात) परमेश्वराचा
राग पूणर् भरला आहे.

“तो आतल्या आत दाबून धरण्याचा मला आता कंटाळा आला आहे.
रस्त्यावर खेळणाऱ्या मुलांवर, एकत्र जमलेल्या तरुणांवर परमेश्वराचा

राग ओत.
पुरुष व त्याची बायको असे दोघही, तसेच सवर् म्हातार ेपकडले
जातील.

12 त्यांची घर ेदसुऱ्यांना िदली जातील.
त्यांची शेते व त्यांच्या बायका दसुऱ्यांना िदल्या जातील.
मी माझा हात उगारीन आिण यहूदातील लोकांना िशक्षा करीन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
13 “इस्राएलमधल्या सवर् लोकांना जास्तीच जास्त पसैा पािहजे.
अित महत्वाचे व अित सामान्य, सवर् सारखेच आहेत.
संदेष्ट्यांपासून याजकापयर्ंत सवर् खोटे बोलतात.

14 माझे लोक अितशय वाईटरीतीने दखुावले जात आले आहेत.
संदेष्ट्यांनी आिण याजकांनी त्यांच्या जखमा बांधाव्यात.
पण ते तर त्या जखमांवर, िकरकोळ खरचटल्यावर करतात त्याप्रमाणे

इलाज करतात.
ते म्हणतात, ‘ठीक आहे, ठीक आहे.’
पण हे ठीक नाही.

15 संदेष्ट्यांना आिण याजकांना त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल लाज
वाटली पािहजे.
पण त्यांना अिजबात लाज वाटत नाही.
आपल्या दषु्कृत्यांची शरम वाटण्याएवढीही त्यांना जाणीव नाही.
म्हणून बाकीच्यांबरोबर त्यांना िशक्षा होईल.
मी जेव्हा लोकांना िशक्षा करीन तेव्हा
हे सवर्जण जिमनीवर फेकले जातील.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
16 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
“चौकात उभे राहा आिण पाहा.
जुना रस्ता कोणता ते िवचारा.
चांगल्या रस्त्याची चौकशी करा व चांगल्या रस्त्यावरुन चाला.

तुम्ही असे केल्यास तुमचा तुम्हाला िवश्वास सापडेल.
पण तुम्ही लोक म्हणाला आहात की, ‘आम्ही चांगल्या रस्त्यावरुन
चालणार नाही.’

17 तुमच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मी रखवालदार िनवडले.
मी त्यांना सांिगतले, ‘रणिंशगाचा आवाज ऐका.’
पण ते म्हणाले, ‘आम्ही ऐकणार नाही.’

18 तेव्हा सवर् राष्ट्र ांनो, ऐका!
त्या देशातील लोकांनो, लक्ष द्या.

19 पृथ्वीवरच्या लोकांनो, ऐका!
यहुदातील लोकांवर मी अिरष्ट आणणार आहे.
का? कारण त्यांनी हेतूपूवर्क दषु्कृत्ये केली.
माझ्या संदेशाकडे दलुर्क्ष केले,
माझ्या आज्ञांचे पालन करण्याचे नाकारले.”

20 परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही शेबाहून माझ्यासाठी धूप कशाला आणता?
दरूवरच्या देशातून सुगधंी काड्या कशाला आणता?
तुम्ही आणलेल्या ह्या अग्नीत अपर्ण करण्याच्या गोष्टी मला आनिंदत
करीत नाहीत.
तुमचे यज्ञ मला संतुष्ट करीत नाहीत.”

21 मग परमेश्वर पुढे असे म्हणतो:
“मी यहूदाच्या लोकांपुढे अडचणी िनमार्ण करीन.
त्या वाटेत असलेल्या दगडाप्रमाणे असतील.
वाटेतल्या दगडाला अडखळून लोक पडतात, त्याप्रमाणे वडील व मुले
अडखळून पडतील.
िमत्र आिण शेजारी मरतील.”

22 परमेश्वर पुढे असे म्हणतो:
“उत्तरकेडून सनै्य येत आहे.
पृथ्वीवरच्या अतीदरूच्या िठकाणाहून मोठे राष्ट्र  येत आहे.

23 त्या सिैनकांजवळ धनुष्यबाण आहेत.
ते कू्रर आहेत. त्यांना दया माहीत नाही.
ते खूप शिक्तशाली आहेत.
ते घोड्यावर स्वार होऊन येतात, तेव्हा समुद्राच्या गजर्नेसारखा

आवाज येतो.
ते यदु्धाच्या तयारीने येत आहेत.
िसयोनच्या कन्ये, ते सनै्य तुझ्यावर हल्ला करण्यासाठी येत आहे.

24 त्या सनै्याची बातमी आम्ही ऐकली आहे.
आम्ही भीतीने गभर्गळीत झालो आहोत.
आम्ही अडचणीत सापडलो आहोत असे वाटते.
प्रसूती होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे आमची िस्थती झाली आहे.

25 बाहेर शेतात जाऊ नका.
रस्त्यावर जाऊ नका.
का? कारण शत्रूजवळ तलवारी आहेत
आिण सगळीकडे धोका आहे.

26 माझ्या लोकांनो, शोकवस्त्रे घाला.
राखेत लोळा.
मृतांसाठी आक्रोश करा.
एकुलता एक मुलगा गेल्याप्रमाणे आकांत करा.
कारण नाश करणारा अगदी
लवकरच आपल्याकडे येईल.

27 “ियमर्या, मी (देवाने) तुला धातू
पारखणाऱ्याप्रमाणे केले आहे.
तू माझ्या लोकांची परीक्षा कर
आिण ते कसे जगतात त्यावर नजर ठेव.

28 माझे लोक माझ्यािवरुद्ध ्गेले आहेत
आिण ते दरुाग्रही आहेत.
ते लोकांबद्दल खोट्या गोष्टी बोलतात.
ते सवर् दषु्ट आहेत.
ते गजंलेल्या व कलिंकत झालेल्या जस्त वा लोखडंाप्रमाणे आहेत.

29 चांदी शुद्ध ्करणाऱ्या कारािगराप्रमाणे ते आहेत.
फंुकणीने जोरात फंुकताच िवस्तवाचा जाळ झाला
आिण त्यातून िशसे बाहेर आले.
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चांदी शुध्द् करण्याच्या प्रयत्नात
त्या कारािगराने आपला वेळ वाया घालिवला.
त्याचप्रमाणे माझ्या लोकांमधून
दषु्टपणा काढला गेला नाही.

30 माझ्या लोकांना, ‘टाकाऊ चांदी’ असे म्हटले जाईल.
देवाने त्यांचा स्वीकार केला नाही म्हणून
त्यांना हे नाव िदले जाईल.”

ियमियमर्र्याचयाचेे ममंिंदरातीलिदरातील प्रवचनप्रवचन

ियमर्यासाठी परमेश्वराचा संदेश: 2 “ियमर्या, परमेश्वराच्या
घराच्या दाराजवळ उभा राहा आिण हा उपदेश कर:

“‘यहूदातील सवर् लोकांनो, परमेश्वराचा संदेश ऐका. देवाची
पूजा करण्यासाठी आत येणाऱ्या सवर् लोकांनो, ऐका! 3 परमेश्वर हा
इस्राएलच्या लोकांचा देव आहे. सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो
तुमची जगण्याची पद्ध ्बदला आिण सत्कृत्ये करा. तुम्ही असे केल्यास
मी तुम्हाला या िठकाणी राहू देईन 4 काही लोक खोटे बोलतात त्यावर
िवश्वास ठेवू नका. ते म्हणतात “हे परमेश्वराचे मिंदर आहे. परमेश्वराचे
मिंदर, परमेश्वराचे मिंदर.” 5 तुम्ही तुमचा जीवनमागर् बदललात आिण
सत्कृत्ये केलीत तर मी तुम्हाला येथे राहू देईन. तुम्ही एकमेकांशी
प्रामािणक असले पािहजे. 6 तुम्ही अपिरिचताशीसुध्दा प्रामािणकपणे
वागले पािहजे. िवधवांसाठी आिण अनाथांसाठी तुम्ही योग्य गोष्टी केल्या
पािहजेत. िनरपराध्यांना मारु नका. दसुऱ्या देवांना अनुसरु नका. का?
कारण ह्या गोष्टी तुमच्या आयषु्याचा नाश करतील. 7 तुम्ही माझ्या
आज्ञा पाळल्यात, तर मी तुम्हाला येथे राहू देईन. मी ही भूमी कायमची
तुमच्या पूवर्जांना िदली.

8 “‘पण तुम्ही ज्या लबाड्यांवर िवश्वास ठेवत आहात, त्या लबाड्या
कवडीमोलाच्या आहेत. 9 तुम्ही चोरी आिण खून कराल का? तुम्ही
व्यिभचाराचे पाप कराल का? तुम्ही दसुऱ्यांवर खोटे आरोप कराल का?
तुम्ही बआल देवाची पूजा कराल का? तुम्हाला माहीत नसणाऱ्या इतर
दवैतांना अनुसराल का? 10 तुम्ही ही अशी पापे केलीत तर तुम्ही माझ्या
नावाच्या या घरात माझ्यासमोर उभे राहू शकाल असे तुम्हाला वाटते
का? अशा भयकंर गोष्टी करुन तुम्ही माझ्यासमोर उभे राहून म्हणू शकाल
का “आम्ही सुरिक्षत आहोत?” 11 हे मिंदर माझ्या नावाचे आहे. तुमच्या
दृष्टीने हे मिंदर म्हणजे दसुर ेकाही नसून लुटांरुनी लपण्याची जागा आहे
का? मी तुमच्यावर नजर ठेवून आहे.’” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे.

12 “‘यहूदातील लोकांनो, आता तुम्ही शीलो गावात जा. माझ्या
नावाचे पिहले घर मी जेथे बांधले, तेथे जा. इस्राएलमधील लोकांनीसुध्दा
दषु्कृत्ये केली. त्याबद्दल मी काय केले, ते जाऊन पाहा. 13 इस्राएलच्या
लोकांनो, तुम्ही ही सवर् दषु्कृत्ये करीत होता. हा परमेश्वराचा संदेश आहे!
मी पुन्हा पुन्हा तुमच्याशी बोललो, पण तुम्ही माझे ऐकण्यास नकार
िदला. मी तुम्हाला बोलािवले, पण तुम्ही ओ िदली नाही. 14 म्हणून,
ज्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवता व जे मी तुम्हाला व तुमच्या पूवर्जांना िदले ते
यरुशलेममधील माझ्या नावाचे घर मी नष्ट करीन. िशलोतील
मिंदराप्रमाणे मी ह्या मिंदराचा नाश करीन. 15 एफ्राईममधील तुमच्या
भावांना मी माझ्यापासून जसे दरू फेकले, तसे मी तुम्हाला फेकीन.’

16 “ियमर्या, तुला सांगतो, यहूदाच्या लोकांसाठी प्राथर्ना करु नकोस.
त्यांच्यासाठी याचना व आळवणी करु नकोस. त्यांच्या मदतीकिरता
मला िवनवू नकोस. तू त्यांच्याकिरता केलेली प्राथर्ना मी ऐकणार नाही.
17 ते लोक यहूदांच्या गावांतून काय करीत आहेत, हे तू पाहतोस, हे
मला माहीत आहे. यरुशलेमच्या रस्त्यावर ते काय करीत आहेत हे तुला
िदसू शकते. 18 यहूदातील लोक काय करीत आहेत ते पाहा. मुले
लाकडे गोळा करतात. वडील त्याचा उपयोग सरपण म्हणून करतात. ते
िवस्तव पेटिवतात. बायका स्वगार्तील राणीला अपर्ण करण्यासाठी भाकर
तयार करतात. यहूदातील हे लोक इतर दवैतांची पूजा करताना दवैतांना
अपर्ण करण्यासाठी म्हणून पेय ओततात. ते मला संताप आणण्यासाठी
हे करतात. 19 पण यहूदातील लोक खरोखर ज्याला दखुवीत आहेत,
तो मी नाही.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “ते फक्त स्वतःला
दखुवीत आहेत. ते स्वतःलाच लिज्जत करीत आहेत.”

20 म्हणून परमेश्वर असे म्हणतो, “मी ह्या जागेवर माझा राग काढीन.
मी माणसांना, प्राण्यांना, रानातील झाडांना आिण िपकांना िशक्षा करीन.
माझा राग तप्त अग्नीप्रमाणे असेल. कोणीही तो िवझवू शकणार नाही.”

परमपरमेेश्वरालाश्वराला बळींपबळींपेेक्षाक्षा आज्ञापालनआज्ञापालन हवहवेे आहआहेे

21 सवर्शिक्तमान परमेश्वरा, इस्राएलचा देव म्हणतो, “जा आिण
तुम्हाला हवी िततकी होमापर्णे करा. तुम्हाला पािहजे िततके यज्ञ द्या. त्या
यज्ञ िदलेल्या पशंूचे मांस तुम्हीच खा. 22 मी तुमच्या पूवर्जांना
िमसरमधून बाहेर आणले. मी त्यांच्याशी बोललो. पण अपर्ण करण्याच्या
गोष्टींबद्दल व बळींबद्दल मी त्यांना आज्ञा िदली नाही. 23 मी त्यांना फक्त
पुढील आज्ञा िदली. ‘माझी आज्ञा पाळा मग मी तुमचा देव होईन व तुम्ही
माझी माणसे व्हाल. मी आज्ञा करीन ते करा म्हणजे तुमचे भले होईल.’

24 “पण तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही. त्यांनी माझ्याकडे लक्ष
िदले नाही. ते दरुाग्रही होते आिण त्यांना पािहजे त्याच गोष्टी त्यांनी
केल्या. ते सज्जन झाले नाहीत. उलट जास्तच दषु्ट झाले. पुढे येण्याऐवजी
ते मागे गेले. 25 तुमच्या पूवर्जांनी िमसर सोडला त्या िदवसापासून
आजपावेतो मी माझे सेवक तुमच्याकडे पाठिवले आहेत. माझे सेवक
संदेष्टे आहेत. मी पुन्हा पुन्हा त्यांना तुमच्याकडे पाठिवले. 26 पण
तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही. त्यांनी माझ्याकडे लक्ष िदले नाही. ते
खूप दरुाग्रही होते. त्यांनी त्यांच्या विडलांपेक्षा वाईट कृत्ये केली.

27 “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांना तू ह्या सवर् गोष्टी सांग पण ते तुझे
ऐकणार नाहीत. तू त्यांना बोलािवलेस तरी ते तुला ओ देणार नाहीत. 28

म्हणून तू त्यांना पुढील गोष्टी सांिगतल्या पािहजेस. ह्या राष्ट्र ांने
परमेश्वराच्या म्हणजेच त्यांच्या देवाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. त्या
राष्ट्र ांतील लोकांनी देवाची िशकवण ऐकली नाही. त्यांना खरी िशकवण
माहीत नाही.

ससंहंाराचीहाराची दरीदरी

29 “ियमर्या, तुझे केस कापून दरू फेकून दे. उजाड डोंगरमाथ्यावर जा
आिण रड. का? परमेश्वराने माणसांच्या ह्या िपढीला नाकारले आहे.
परमेश्वराने ह्या लोकांकडे पाठ िफरिवली आहे. रागाच्या भरात तो त्यांना
िशक्षा करील. 30 हे असे कर कारण यहूदाच्या लोकांना पापे करताना मी
पािहले आहे.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “त्यांनी त्यांच्या मूतीर् स्थापन
केल्या आहेत. मी त्या मूतीर्चा ितरस्कार करतो. माझ्या नावाच्या मिंदरात
त्यांनी त्या मूतीर् स्थािपल्या आहेत. त्यांनी माझे घर ‘अपिवत्र’ केले आहे.
31 यहूदाच्या लोकांनी बेन िहन्नोमच्या दरीत तोफेतची उच्चस्थाने बांधली
आहेत. त्या िठकाणी लोक स्वतःच्या मुलामुलींना ठार मारतात आिण
दवैताला अपर्ण करण्यासाठी म्हणून जाळतात. अशी आज्ञा मी कधीही
िदलेली नाही. असे काही माझ्या मनातही कधी आलेले नाही. 32 म्हणून
मी तुम्हाला ताकीद देतो. असे िदवस येत आहेत.” हा परमेश्वराचा संदेश
आहे, “लोक ह्या जागेला पुन्हा कधीही तोफेत वा बेन िहन्नोमची दरी असे
म्हणणार नाहीत, तर ितला ते संहाराची दरी म्हणतील. असे नाव देण्याचे
कारण हेच की आणखी एका मृतालाही पुरण्यास जागा राहणार नाही
इतकी वेळ येईपयर्ंत ते तोफेतमध्ये मृतांना पुरतील. 33 मग बाकी मृत
शरीर ेउघडीच जिमनीवर पडतील आिण िगधाडांचे भक्ष्य होतील. वन्य
पशू ती शरीर ेखातील. त्या िगधाडांना अथवा वन्य पशंूना हाकलायला
तेथे कोणीही िजवंत राहणार नाही. 34 यहूदाच्या गावांतील व
यरुशलेमच्या रस्त्यांवरील उल्हासाच्या व आनदंाच्या कल्लोळांचा मी
शेवट करीन. यहूदात िंकवा यरुशलेममध्ये पुन्हा कधीही वधू वरांचा शब्द
उमटणार नाही. ती भूमी ओसाड वाळवंट होईल.”

हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे: “त्या वेळी, लोक
यहूदाच्या राजाची प्रमुख नेत्यांची, याजकांची, संदेष्ट्यांची
आिण यरुशलेममधील सवर् लोकांची हाडे कबरीतून बाहेर

काढतील. ते ती हाडे चंद्र सूयर् तार ेयांच्या खाली जिमनीवर पसरती.
यरुशलेमच्या लोकांना चंद्र सूयर् तार ेयांच्यावर प्रेम करायला, त्यांना
अनुसरायला, त्यांचा सल्ला घ्यायला आिण त्यांची पूजा करायला
आवडते. कोणीही ती हाडे गोळा करुन परत पुरणार नाही. ती हाडे
जिमनीवर पसरलेल्या शेणखतासारखी असतील.

ियमर्या 6:30 481 ियमर्या 7:34
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3 “मी यहूदातील लोकांना सक्तीने त्यांची घर ेव त्यांचा देश सोडायला
लावीन. लोकांना परक्या प्रदेशात नेले जाईल. यहूदातील जे दषु्टलोक
यधु्दात मारले गेले नाहीत, त्यांना आपण मारले गेलो असतो तर बरे
झाले असते असे वाटेल,” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

पापपाप आिणआिण िशक्षािशक्षा

4 “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांना हे सांग: ‘परमेश्वर असे म्हणतो:
“‘माणूस जिमनीवर पडल्यास
पुन्हा उठतो
व जर माणूस चुकीच्या मागार्ने गेला
तर िफरुन मागे येतो, हे तुम्हाला माहीत आहे.

5 यहूदाचे लोक चुकीच्या मागार्ने गेले (जगले)
पण यरुशलेममधील लोक चुकीच्या मागार्ने सतत का जात आहेत?
ते त्यांच्या खोट्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवतात.
ते वळून परत येण्याचे नाकारतात.

6 मी त्यांचे बोलणे लक्षपूवर्क ऐकले आहे.
ते योग्य ते बोलत नाहीत.
त्यांना त्यांच्या पापाबद्दल पश्र्चाताप वाटत नाही.
त्यांनी केलेल्या वाईट कमार्ंचा ते िवचार करीत नाहीत.
िवचार केल्यािशवाय ते गोष्टी करतात.
यदु्धात दौडणाऱ्या घोड्यांसारखे ते आहेत.

7 आकाशात उडणाऱ्या पक्ष्यांनासुद्धा वेळेची
योग्य जाणीव असते.
करकोचे, पारवे, िनळवी व सारस ह्यांना
नवीन घरट्यात केव्हा जायचे ते समजते.
पण माझ्या लोकांना, देवाला त्यांच्याकडून काय हवे आहे ते कळत
नाही.

8 “‘“आमच्याजवळ परमेश्वराची िशकवण आहे म्हणून आम्ही शहाणे
आहोत!” असे तुम्ही म्हणत राहता.
पण ते खर ेनाही, का? कारण लेखक लेखण्यांच्या साहाय्याने खोटे
बोलले आहेत.

9 त्या “शहाण्या लोकांनी” परमेश्वराची िशकवण ऐकण्याचे नाकारले
म्हणूनच ते अिजबात खर ेशहाणे नाहीत.
ते “शहाणे लोक” सापळ्यात सापडले गेले.
त्यांना धक्का बसला. त्यांची अप्रितष्ठा झाली.

10 म्हणून मी त्यांच्या बायका दसुऱ्यांना देईन.
त्यांची शेते नव्या मालकांना देईन.
इस्राएलमधल्या सवर् लोकांना जास्तीच जास्त पसैा पािहजे.
अती महत्वाचे व अित सामान्य सवर् सारखेच आहेत.
संदेष्ट्यांपासून याजकांपयर्ंत सवर् खोटे बोलतात.

11 माझे लोक अितशय वाईट रीतीने दखुावले जात आले आहेत.
संदेष्ट्यांनी आिण याजकांनी त्यांच्या जखमा बांधाव्यात
पण ते तर त्या जखमांवर, िकरकोळ खरचटल्यावर करतात,

त्याप्रमाणे इलाज करतात.
ते म्हणतात, ‘ठीक आहे. ठीक आहेत.’
पण हे ठीक नाही.

12 संदेष्ट्यांना आिण याजकांना त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल लाज
वाटली पािहजे.
पण त्यांना अिजबात लाज वाटत नाही.
आपल्या दषु्कृत्यांची शरम वाटण्याएवढीही त्यांना जाणीव नाही.
म्हणून बाकीच्यांबरोबर त्यांना िशक्षा होईल.
मी जेव्हा लोकांना िशक्षा करीन तेव्हा हे सवर्जण जिमनीवर फेकले

जातील.
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
13 “मी त्यांची फळे व िपके काढून घेईन.
मग तेथे सुगीचा हगंाम होणार नाही.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

“वेलींवर एकही द्राक्ष नसेल.
अिंजराच्या झाडांवर एकही अिंजर नसेल.

एवढेच नाही तर झाडांची पानेही सुकतील व गळतील.
मी त्यांना िदलेल्या गोष्टी काढून घेईन.

14 “आपण येथे नुसतेच का बसलो आहोत?
या भक्कम शहराकडे पळून जाऊ या,
जर परमेश्वर आपला देव, आपल्याला मारणारच असेल तर आपण
तेथेच मरु या.
आपण परमेश्वरािवरुद्ध वागून पाप केले.
म्हणून देवाने आपल्याला िवषारी पाणी प्यायला िदले.

15 आम्ही शांतीची आशा केली
पण आम्हाला काहीच चांगले िमळाले नाही.
तो आम्हाला क्षमा करील असे आम्हाला वाटले
पण अिरष्टच आले.

16 दानच्या कुळाच्या मालकीच्या भूमीवरुन
येणाऱ्या शत्रूंच्या घोड्यांच्या फुरफुरण्याचा आवाज आम्ही ऐकतो.
त्यांच्या खरुांच्या दणदणाटाने जमीन हादरते.
ते ही भूमी व त्यावरील प्रत्येक गोष्टीचा
नाश करण्यासाठी आले आहेत.
ते नगराचा व त्यात राहणाऱ्या सवर् लोकांना
नाश करण्यासाठी आले आहेत.

17 “यहूदाच्या लोकांनो, मी िवषारी सपर् तुमच्यावर हल्ला करण्यासाठी
पाठवीत आहे.
त्यांना आवरणे अशक्य आहे.
ते तुम्हाला दशं करतील.”
हा देवाकडून आलेला संदेश आहे.
18 देवा मी फार द:ुखी आहे.
मी फार घाबरलो आहे.

19 माझ्या लोकांचे रडणे ऐक.
ह्या देशात सगळीकडे लोक मदतीसाठी आक्रोश करीत आहेत.
ते म्हणतात, “परमेश्वर अजून िसयोनला आहे का?
िसयोनचा राजा अजून तेथेच आहे का?”
पण देव म्हणतो, “यहूदाच्या लोकांनी परक्या कवडीमोलाच्या मूतीर्ची
पूजा केली.
त्याने मला खूप राग आला.
त्यांनी असे का केले?”

20 लोक म्हणतात,
“सुगीचा हगंाम संपला, उन्हाळा गेला,
आिण तरीही आम्हाला वाचवण्यात आले नाही.”

21 माझे लोक दखुावले म्हणजे मी दखुावलो.
मी द:ुखाितरकेाने बोलू शकत नाही.

22 िगलादमध्ये नक्कीच काही औषध आहे.
तेथे नक्कीच वदै्य आहे.
मग माझ्या लोकांच्या जखमा का भरुन येत नाहीत?

जर माझे मस्तक पाण्याने भरलेले असते
आिण माझे डोळे अश्रंूचे झर ेअसते
तर मी माझ्या नाश पावलेल्या लोकांसाठी अहोरात्र रडलो

असतो.
2 जर वाळवंटात माझी धमर्शाळा असती
तर मी माझ्या लोकांना सोडून त्यांच्यापासून खूप दरू जाऊ शकलो

असतो.
का? कारण त्यांनी सवार्ंनी देवाचा िवश्वासघात केला आहे.
ते देवाच्या िवरुद्ध गेले आहेत.

3 “ते त्यांच्या िजभा धनुष्यासारख्या वापरतात.
त्यातून खोट्याचे बाण उडतात.
ह्या भूमीवर, सत्य नव्हे, तर असत्य, खोटे बलवान झाले आहे,
हे लोक एका पापाकडून दसुऱ्या पापाकडे जातात.
त्यांना माझे ज्ञान नाही.”
परमेश्वर असे म्हणाला आहे.
4 “तुमच्या शेजाऱ्यावर नजर ठेवा.
तुमच्या स्वतःच्या भावावरसुध्दा िवश्वास ठेवू नका का?
कारण प्रत्येक भाऊ लबाड आहे.
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प्रत्येक शेजारी चहाडखोर आहे.
5 प्रत्येकजण आपल्या शेजाऱ्याशी खोटे बोलतो,
कोणीही खर ेबोलत नाही.
यहूदाच्या लोकांनी आपल्या िजभांना
खोटे बोलण्यास िशकिवले आहे
त्यांना परत येणे अशक्य होईपयर्ंत
त्यांनी पाप केले.

6 एका वाईट गोष्टीमागून दसुरी वाईट गोष्ट आली.
खोट्यामागून खोटे आले.
लोकांनी मला जाणून घ्यायचे नाकारले.”
परमेश्वराने ह्या सवर् गोष्टी सांिगतल्या.
7 म्हणून, सवर्शािक्तमान परमेश्वर म्हणतो:
“धातू शुद्ध आहे की नाही हे बघण्यासाठी कामगार तो तापिवतो.”
त्याप्रमाणे मी यहूदाच्या लोकांची परीक्षा घेईन.
मला दसुरा पयार्य नाही.
माझ्या लोकांनी पाप केले.

8 यहूदाच्या लोकांच्या िजभा टोकदार बाणाप्रमाणे आहेत.
ते खोटे बोलतात.
प्रत्येकजण शेजाऱ्याशी वरवर चांगले बोलतो.
पण गुप्तपणे तो शेजाऱ्यावर हल्ला करण्याचा बेत आखत आहे.

9 “मी आता यहूदाच्या लोकांना िशक्षा करावी.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“मी िशक्षा करावी अशा प्रकारचे ते लोक आहेत हे तुम्हाला माहीत
आहे.
त्यांना योग्य ती िशक्षा मी करावी.”

10 मी, ियमर्या, डोंगरासाठी आकांत करीन.
मी वरैाण शेतांसाठी शोकगीत गाईन.
का? कारण सजीव सृष्टी नाहीशी केली गेली आहे.
तेथून आता कोणीही प्रवास करीत नाही.
गुरांचे हबंरणे ऐकू येत नाही.
पक्षी दरू उडून गेले आहेत.
प्राणी िनघून गेले आहेत.

11 “मी, परमेश्वर, यरुशलेम नगरी म्हणजे कचऱ्याचा ढीग करीन.
मी कोल्ह्यांचे वसितस्थान होईल.
मी यहूदातील नगर ेनष्ट करीन.
मग तेथे कोणीही राहणार नाही.”

12 ह्या गोष्टी समजू शकण्याइतका सुज्ञ कोणी आहे का?
परमेश्वराकडून िशकिवला गेलेला कोणी आहे का?
परमेश्वराच्या संदेशाचे स्पष्टीकरण कोणी करु शकेल का?
ह्या भूमीचा नाश का झाला?
जेथे कोणीही जात नाही अशा वाळवंटासारखी ती का केली गेली?

13 परमेश्वराने ह्या प्रश्नांची उत्तर ेिदली.
तो म्हणाला, “माझ्या िशकवणकुीला अनुसरायचे यहूदाच्या लोकांनी
सोडून िदले.
मी त्यांना पाठ िदले.
पण त्यांनी ऐकायचे नाकारले.
ते माझ्या िशकवणकुीप्रमाणे वागले नाहीत.

14 यहूदातील लोक त्यांच्या मजीर्प्रमाणे
जगले ते दरुाग्रही होते.
बआल या खोट्या देवाला ते अनुसरले.
त्यांच्या विडलांनी त्यांना खोट्या देवांना अनुसरायला िशकिवले.”

15 सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो,
“लवकरच मी यहूदाच्या लोकांना कडू अन्न खायला लावीन,
िवषारी पाणी प्यायला लावीन.

16 मी यहूदाच्या लोकांना दसुऱ्या राष्ट्र ांतून िवखरु टाकीन
त्यांनी िंकवा त्यांच्या विडलांनी पूवीर् कधीही ज्यांच्याबद्दल
ऐकले नव्हते अशा परक्या देशांत ते राहतील.
मी तलवारी घेतलेले लोक पाठवीन.
ते यहूदाच्या लोकांना ठार मारतील.
सवर् लोकांचा नाश होईपयर्ंत ते संहार करतील.”

17 सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो,
“आता या गोष्टींचा िवचार करा.
प्रेतयात्रेच्या वेळी रडणाऱ्या भाडोत्री बायकांना बोलवा.
त्या कामात वाकबगार असलेल्या िस्त्रयांना बोलवा.

18 लोक म्हणतात,
‘त्या बायकांना लवकर येऊन आमच्यासाठी रडू द्या
मग आमचे डोळे भरुन येतील
आिण अश्रंूचा पूर येईल.’

19 “िसयोन मधून मोठ्याने रडण्याचा आवाज ऐकायला येतो आहे.
‘आपला खरोखरच नाश झाला
आपली खरोखरच अप्रितष्ठा झाली.
आता आपण आपली भूमी सोडलीच पािहजे. कारण आपली घर ेनष्ट
केली गेली.
आता ती दगडधोंड्यांचा िढगारा झाली आहेत.’”

20 आता, यहूदातील िस्त्रयांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका.
परमेश्वराच्या तोंडचे शब्द ऐका.
देव म्हणतो, “तुमच्या मुलींना मोठ्याने रडायला िशकवा.
प्रत्येक बाईला शोकगीत गाता आलेच पािहजे.

21 ‘मृत्यू आला आहे.
तो चढून िखडक्यातून आत आला.
मृत्यू राजवाड्यात आला.
रस्त्यांवर खेळणाऱ्या आमच्या मुलांकडे आला.
सावर्जिनक िठकाणी जमणाऱ्या तरुणांकडे तो आला.’

22 “ियमर्या, या गोष्टी सांग:
परमेश्वर म्हणतो, ‘मृत शरीर ेखताप्रमाणे शेतांत पडतील.
शेतकऱ्यांनी कापलेल्या धान्याप्रमाणे ती जिमनीवर पडतील.
पण त्यांना गोळा करणार ेकोणीही नसेल.’”

23 परमेश्वर म्हणतो,
“शहाण्यांनी त्यांच्या शहाणपणाबद्दल,
बलवानांनी त्यांच्या बळाबद्दल
व श्रीमतंांनी त्यांच्या पशैाबद्दल
बढाई मारु नये.
असे परमेश्वर म्हणतो.
24 पण कोणाला बढाईच मारायची असेल तर त्याला ह्या गोष्टीसाठी

मारु द्या.
तो मला ओळखायला िशकला म्हणून बढाई मारु द्या.
मी परमेश्वर आहे,
मी कृपाळू व न्यायी आहे,
जगात चांगल्या गोष्टी मी करतो
आिण त्या गोष्टी मला आवडतात हे कळल्याबद्दल त्याला बढाई मारु

द्या.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

25 परमेश्वराचा संदेश असा आहे “ज्यांची फक्त शारीिरक संुता झाली
आहे, अशांना िशक्षा करण्याची वेळ येत आहे. 26 िमसर, यहुदा, अदोम,
अम्मोन, मवाब यातील व वाळवंटात राहणाऱ्या इतर लोकांबद्दल मी
बोलत आहे. ह्या देशातील लोकांची शारीिरक संुताही खरोखरी झालेली
नाही. पण इस्राएलच्या घराण्यातील लोकांच्या ह्दयाची संुताही झालेली
नाही.”

परमपरमेेश्वरश्वर आिणआिण मूतीर्मूतीर्

इस्राएलच्या वंशजांनो, परमेश्वर तुमच्यािवषयी काय म्हणतो
ते ऐका. 2 परमेश्वर असे म्हणतो,
“दसुऱ्या देशांतील लोकांचे अनुकरण करु नका.

आकाशात िदसणाऱ्या काही खास गोष्टींना घाबरु नका.
या आकाशातील गोष्टी बघून दसुर ेदेश घाबरतात.
परतंु तुम्ही अिजबात घाबरु नका.

3 त्या लोकांच्या चालीरीती अथर्शून्य आहेत.
त्यांच्या मूतीर् म्हणजे दसुर ेकाही नसून जगंलातील लाकडे आहेत
कामगार लाकूड पटाशीने िछनून त्या मूतीर् बनिवतो.
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4 ते लोक, त्या मूतीर् चांदीसोन्याने मढवून त्यांना संुदर रुप देतात.
त्या खाली पडू नयेत म्हणून हातोड्याने
िखळे मारुन घट्ट बसिवतात.

5 इतर देशांतील अशा मूतीर् काकडीच्या
मळ्यातील बुजगावण्यासारख्या आहेत.
त्या बोलू शकत नाहीत वा चालू शकत नाहीत.
लोकांनाच त्या वाहून न्याव्या लागतात.
तेव्हा त्यांना घाबरु नका.
त्या मूतीर् तुमचे वाईटही करु शकत नाहीत
व चांगलेही करु शकत नाहीत.”
6 परमेश्वर तुझ्यासारखा दसुरा कोणीही नाही.
तू महान आहेस.
तुझ्या नावातच मोठेपण व सामथ्यर् आहे.

7 परमेश्वर, प्रत्येक माणसाने तुझा आदर केला पािहजे.
तू सवर् राष्ट्र ांचा राजा आहेस.
म्हणूनच सवार्ना आदरणीय आहेस त्या राष्ट्र ांमध्ये काही शहाणी माणसे
जरुर आहेत
पण तुझ्या इतके सुज्ञ कोणीही नाही.

8 दसुऱ्या देशातील लोक मितमदं आिण मूखर् आहेत.
दीड दमडीच्या लाकडाच्या मूतीर् त्यांना उपदेश करतात.
9 ते लोक तािर्शशहून आणलेल्या चांदीचा
आिण उफाजहून आणलेल्या सोन्याचा वापर करुन पुतळे बनिवतात.
ह्या मूतीर् सुतार आिण सोनार घडिवतात त्या मूतीर्वर ते िनळ्या
आिण जांभळ्या रगंाचे कपडे चढिवतात
“शहाणे लोक” असे “देव” तयार करतात.

10 पण परमेश्वरच फक्त खरा देव आहे.
खरा सजीव असा केवळ देवच आहें
शाश्वत शासन करणारा असा तो राजा आहें
त्याला राग आल्यास पृथ्वी कंप पावते.
त्याचा कोप देशांतील लोक सहन करु शकत नाहीत.

11 परमेश्वर म्हणतो, “त्या लोकांना पुढील संदेश द्या.
‘त्या खोट्या देवांनी पृथ्वीची आिण स्वगार्ची िनिर्मती केली नाही.
ते स्वगर् आिण पृथ्वीवरुन नाहीसे होतील.’”m

12 ज्याने आपल्या सामथ्यार्ने पृथ्वी िनमार्ण केली असा एकमेव देवच
आहे.
आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन
त्याने जग िनमार्ण केलें आपल्या समजंसपणाच्या
आधार ेपृथ्वीवर आकाश पांघरले.

13 ढगांचा गडगडाट आिण
आकाशातून पडणारा मुसळधार पाऊस ही देवाचीच करणी आहे.
पृथ्वीच्या प्रत्येक भागावरील आकाशात तो मेघ पाठिवतो.
पावसाबरोबर वीज पाठिवतो.
आपल्या भांडारातून वारा आणतो.

14 लोक अगदी मूखर् आहेत.
आपण िनमार्ण केलेल्या मूतीर्मुळेच सोनार मूखर् बनिवले जातात.
त्या मूतीर् म्हणजे फक्त असत्य आहे.
ते फक्त थोतांडच आहे

15 त्या मूतीर् शून्य िंकमतीच्या आहेत.
त्या खोट्या आहेत, न्यायदानाच्या वेळी त्यांचा नाश होईल.

16 पण याकोबाचा देव त्या मूतीर्सारखा नाही.
त्याने सवर् गोष्टींची िनिर्मती केली
आिण इस्राएलच्या वंशजांची, स्वतःचे खास लोक म्हणून िनवड

केली.
“सवर्शिक्तमान परमेश्वर” हेच देवाचे नाव.

िवनाशिवनाश ययेेतत आहआहेे

17 आपल्या मालकीच्या सवर् चीजवस्तू घेऊन पळून जाण्याच्या
तयारीत राहा.
यहूदाच्या लोकांनो, शत्रूने तुमच्या शहराला वेढले असून

तुम्ही आता अडकला आहात.
18 परमेश्वर म्हणतो,
“यावेळी, मी यहूदाच्या लोकांना ह्या देशा बाहेर घालवून देईन.
मी त्यांना त्रास देऊन द:ुख भोगण्यास भाग पाडीन
म्हणजे त्यांना धडा िमळेल.”

19 अररे,े मी (ियमर्या) फारच जखमी झालो.
माझ्या जखमा भरुन येण्यासारख्या नाहीत.
तरीसुद्धा मी स्वतःलाच सांगतो, “हे माझे द:ुख
मला पूणर्पणे भोगलेच पािहजे.”

20 माझ्या तबंूचा नाश झाला.
तबंूचे सवर् दोर तुटले आहेत.
माझी मुले मला सोडून िनघून गेली आहेत.
माझा तबंू उभारायला एकही माणूस उरला नाही.
माझा िनवारा बांधायला एकही माणूस िशल्लक नाही.

21 मेंढपाळ (नेते) मूखर् आहेत.
ते परमेश्वराचा शोध घेण्याचा प्रयत्नच करीत नाहीत.
ते शहाणे नाहीत.
त्यामुळे त्यांचे कळप (लोक) इतस्ततः िवखरुन हरवले आहेत.

22 मोठा आवाज ऐका!
तो आवाज उत्तरकेडून येत आहे;
यहुदातील शहरांचा तो नाश करील.
यहुदाचे िनजर्न वाळवंट होईल.
तेथे कोल्ह्यांची वस्ती होईल.

23 परमेश्वरा, माणसाच्या आयषु्यावर त्याचा स्वतःचा खरा हक्क नसतो,
हे मला माहीत आहे.
लोक भिवष्याच्या योजना खरोखरच ठरवू शकत नाहीत.

24 परमेश्वरा, आम्हाला सुधार!
पण न्याय्य रीतीने सुधार!
रागाच्या भरात आम्हांला िशक्षा करु नकोस.
नाही तर तू कदािचत् आमचा नाश करशील.

25 तुला राग आला असेल,
तर दसुऱ्या राष्ट्र ांना िशक्षा कर.
ते तुला जाणत नाहीत वा मान देत नाहीत.
ते तुझी उपासना करीत नाहीत.
त्या राष्ट्र ांनी याकोबच्या कुटंुबाचा िवनाश केला.
त्यांनी इस्राएल नेस्तनाबूत केले
आिण इस्राएलच्या भूमीचा नाश केला.

करारकरार मोडलामोडला आहआहेे

ियमर्याला िमळालेला संदेश असा होता: हा संदेश
परमेश्वराचा होता: 2 “ियमर्या, या कराराची कलमे ऐक
यहूदाच्या लोकांना या कलमांबद्दल सांग. यरुशलेममध्ये

राहणाऱ्या लोकांनाही सांग. 3 परमेश्वर, इस्राएलचा देव असे म्हणतो ‘जे
कोणी या कराराचे पालन करणार नाहीत. त्यांचे वाईट होईल.’ 4 तुमच्या
पूवर्जांशी केलेल्या कराराबद्दल मी बोलत आहे. त्यांची िमसर देशातून
सुटका करताना मी त्यांच्याशी हा करार केला होता. त्या वेळी िमसर देश
म्हणजे पुष्कळ संकटांची भूमी होती. लोखडंालाही िवतळवू शकणाऱ्या
भट्टीप्रमाणे तो देश होता. मी त्या लोकांना सांिगतले की तुम्ही माझी
आज्ञा पाळलीत, तर तुम्ही माझे व्हाल व मी तुमचा देव होईन.

5 “तुमच्या पूवर्जांना िदलेल्या वचनाकिरता मी हे केले. दधू व मध
यांची रलेचेल असलेली सुपीक भूमी द्यायचे मी त्यांना कबूल केले होते.
त्याच भूमीवर तुम्ही आता राहत आहात.”
मी (ियमर्याने) “होय, परमेश्वरा!” म्हणून पुष्टी िदली.
6 परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, यहूदाच्या शहरांतून व

यरुशलेमच्या रस्त्यांतून हा संदेश िशकव. संदेश असा आहे. कराराच्या
शतीर् ऐका आिण त्यांचे पालन करा. 7 िमसरच्या बाहेर येताना म्हणजेच
िमसरमधून सुटका करताना मी तुमच्या पूवर्जांना इशारा िदला
होता.तेव्हापासूनआतापयर्ंत मी परत परत इशारादेत आलो आहे की
माझी आज्ञा पाळा. 8 पण तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही. ते दरुाग्रही
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बनले आिण त्यांच्या दषु्ट प्रवृत्तीला आवडेल तेच त्यांनी केले. माझ्या
आज्ञा न पाळल्यास त्यांचे वाईट होईल असे करार सांगतो. मी त्यांना
माझ्या आज्ञा पाळण्यास सांिगतले, पण त्यांनी ते ऐकले नाही, म्हणून
करारात उल्लेखलेल्या सवर् वाईट गोष्टी मला त्यांच्याबाबत कराव्या
लागल्या.”

9 परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, यहुदातील आिण यरुशलेममधील
लोकांनी गुप्त योजना आखल्याचे मला माहीत आहे. 10 त्यांच्या
पूवर्जांनी केलेल्या पापांची ते पुनरावृत्ती करीत आहेत. त्यांच्या पूवर्जांनी
माझे संदेश ऐकण्याचे नाकारले. त्यांनी दसुऱ्या देवांचे अनुसरण केले.
त्यांची पूजा केली. इस्राएल व यहूदाच्या वंशजांनी, त्यांच्या पूवर्जांनी
माझ्याशी केलेल्या, कराराचा भगं केला आहे.”

11 म्हणून परमेश्वर म्हणतो, “मी यहूदाच्या लोकांना कसल्यातरी
भयकंर संकटात टाकीन. त्यातून त्यांना त्यांची सुटका करुन घेता येणार
नाही. त्यांना द:ुख होईल आिण मदतीसाठी ते माझा धावा करतील. पण
मी त्यांचे ऐकणार नाही. 12 यहूदातील व यरुशलेममधील लोक त्या
मूतीर्कडे जातील. त्यांची प्राथर्ना करुन मदत मागतील ते त्या मूतीर्पुढे
धूप जाळतात. पण त्या भयकंर संकटकाळी लोकांना मदत करणे त्या
मूतीर्ना शक्य होणार नाही.

13 “यहूदावासीयांनो, तुमच्याकडे बऱ्याच मूतीर् आहेत. यहूदामध्ये
जेवढी नगर ेआहेत, जवळजवळ तेवढ्याच मूतीर् असतील. ितरस्करणीय
बआल देवाची पूजा करण्यासाठी तुम्ही ज्या वेदी बांधल्या आहेत, त्याही
जवळजवळ यरुशलेममधील रस्त्यांच्या संख्येइतक्या असतील.

14 “ियमर्या, तुझ्यापुरते बोलायचे झाल्यास, तू यहूदाच्या लोकांसाठी
प्राथर्ना करु नकोस. त्यांच्यासाठी आळवणी करु नकोस. मी काही
ऐकणार नाही. जेव्हा ते द:ुख भोगायला लागतील, तेव्हा माझा धावा
करतील, पण मी त्यांचे ऐकणार नाही.

15 “माझी प्रेिमका (यहूदा) माझ्या घरात (मिंदरात) का?
ितला तेथे येण्याचा काही अिधकार नाही.
ितने बरीच पापे केली आहेत.
यहूदा, तुझी िवशेष वचने आिण प्राण्यांचे बळी तुला िवनाशापासून
तारतील, असे तुला वाटते का?
मला यज्ञ अपर्ण करुन तू िशक्षा टाळू शकशील असे तुला वाटते का?”

16 “िदसावयास देखणे असणाऱ्या िहरव्यागार जतैुन झाडाचे नाव
परमेश्वराने तुला िदले.”
पण जोराच्या वादळाने देव त्या झाडाला आग लावील
आिण त्याच्या फांद्या जाळून टाकील.

17 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने तुझे रोपटे लावले,
आिण आता तोच तुझ्यावर संकटे येणार असे म्हणतो.
का? कारण इस्राएल आिण
यहूदाच्या लोकांनी कुकमेर् केली.
त्यांनी “बआल” देवाला यज्ञ अपर्ण केले
म्हणून मला राग आला.

ियमियमर्र्यािवरुद्धयािवरुद्ध कटकट
18 अनाथोथचे लोक माझ्यािवरुद्ध कट करीत असल्याचे परमेश्वराने

मला दाखिवले. परमेश्वराने मला ते करीत असलेल्या गोष्टी दाखिवल्या,
त्यावरुन ते माझ्यािवरुद्ध असल्याचे कळले. 19 लोक माझ्यािवरुद्ध
असल्याचे समजण्यापूवीर् मी कत्तल होण्याची वाट पाहणाऱ्या गरीब
कोकरासारखा होतो. ते माझ्यािवरुद्ध आहेत याची मला कल्पना नव्हती.
“आपण या झाडाचा आिण त्याच्या फळांचा नाश करु. आपण त्याला
मारुन टाकू म्हणजे लोक त्याला िवसरतील” असे ते माझ्याबद्दल म्हणत.
20 पण परमेश्वरा तू खरा न्यायी आहेस. लोकांच्या ह्रदयांची व मनांची
कशी परीक्षा करावयाची हे तू जाणतोस. मी तुला माझे मुद्दे सांगेन आिण
त्यांना योग्य िशक्षा देण्याचे तुझ्यावर सोपवीन.

21 अनाथोथचे लोक ियमर्याला मारायचे ठरवीत होते. ते लोक
ियमर्याला म्हणाले, “परमेश्वराच्या नावावर भिवष्यकथन करु नकोस,
नाहीतर आम्ही तुला ठार करु” देवाने अनाथोथच्या लोकांबद्दल िनणर्य
घेऊन टाकला. 22 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणाला, “लवकरच
अनाथोथच्या त्या लोकांना मी िशक्षा करीन. त्यांचे तरुण यदु्धात कामी

येतील. त्यांची मुलेमुली भुकेने मरतील. 23 अनाथोथमधील एकही
माणूस िशल्लक राहणार नाही. कोणीही वाचणार नाही. मी त्यांना िशक्षा
करीन. मी त्यांचे वाईट घडवून आणीन”

ियमियमर्र्याचयाचेे ददेेवापाशीवापाशी गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

परमेश्वरा, जेव्हा मी तुझ्याशी वाद घालतो,
तेव्हा तुझेच म्हणणे बरोबर ठरते.
पण काही गोष्टी बरोबर वाटत नाहीत.

त्याबद्दल मला तुला िवचारावेसे वाटते.
दषु्ट लोकच यशस्वी का होतात?
तू ज्यांच्यावर िवश्वास ठेवू शकत नाहीस, अशांना सुखाचे आयषु्य का

िमळते?
2 त्या दषु्टांना तूच इथे वसिवलेस ती माणसे मजबूत मुळे असलेल्या

झाडांप्रमाणे आहेत.
ती वाढतात आिण फळे देतात.
तोंडाने, तू त्यांना जवळचा व िप्रय असल्याचे, ते सांगतात.
पण मनाने ते तुझ्यापासून फार दरू आहेत.

3 पण, परमेश्वरा, तू माझे मन जाणतोस.
तू मला पाहतोस आिण माझ्या मनाची परीक्षा घेतोस.
कत्तल करण्यासाठी मेंढ्यांना जसे फरपटत आणतात, तसे त्यांना
फरपटत आण.
कत्तलीच्या िदवसासाठी त्यांची िनवड कर.

4 िकती काळ जमीन कोरडी राहणार?
िकती काळ गवत वाळून मरणार?
त्या दषु्ट लोकांच्या चुकीमुळे प्राणी
आिण पक्षी मरुन गेले.
तरीसुद्धा ते लोक म्हणतात,
“आमचे काय होईल हे पाहण्याइतक्या
दीघर्काळ ियमर्या जगणार नाही.”

ियमियमर्र्यालायाला ददेेवानवानेे िदलिदलेेललेे उत्तरउत्तर

5 “ियमर्या, माणसांबरोबर धावण्याच्या शयर्तीत जर तू दमतोस,
तर मग घोड्यांशी तू कशी स्पधार् करणार?
जर तू सुरिक्षत िठकाणी कंटाळलास,
तर धोकादायक िठकाणी काय करशील?
यादेर्न नदीिकनारी वाढणाऱ्या कांटेरी झुडंुपात
तू काय करशील?

6 ही सवर् माणसे तुझेच भाऊबदं आहेत.
तुझ्याच कुटंुबातील माणसे तुझ्यािवरुद्ध कट करीत आहेत.
तुझ्याच घरातील माणसे तुझ्यािवरुद्ध आवाज उठवीत आहेत.
जरी ते तुझ्याशी िमत्रांसारखे बोलत असले,
तरी तू त्यांच्यावर िवश्वास ठेवू नकोस.”

परमपरमेेश्वरश्वर आपल्याआपल्या लोकांनालोकांना म्हणजम्हणजेेचच यहयहूूदालादाला िझडकारतोिझडकारतो

7 “मी परमेश्वराचा माझ्या घराचा त्याग केला आहे.
मी माझी मालमत्ता सोडली आहे.
मी माझी िप्रयतमा (यहूदा) ितच्या वऱै्यांच्या ताब्यात िदली आहे.
8 माझे स्वतःचेच लोक जगंली िंसहाप्रमाणे माझ्यािवरुद्ध उलटले.
ते माझ्याकडे पाहून डरकाळ्या फोडू
लागल्याने मी त्यांच्याकडे पाठ िफरिवली.

9 मरायला टेकल्यामुळे िगधाडांनी घेरलेल्या प्राण्याप्रमाणे
माझ्या लोकांची िस्थती आहे.
िगधाडे ितच्याभोवती (यहूदाभोवती) िघरट्या घालतात.
वन्य प्राण्यांनो, तुम्हीसुध्दा
या आिण काही खाद्य िमळवा.

10 पुष्कळ मेंढपाळांनी (नेत्यांनी) माझ्या द्राक्षमळ्याचा नाश केला
आहे.
त्यांनी द्राके्षवेली पायदळी तुडिवल्या.
त्यांनी माझ्या द्राक्षमळ्याचे वरैाण वाळवंट केले.
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11 त्यांनी माझा मळा उजाड केला.
तो सुकून मरुन गेला.
तेथे कोणीही राहत नाही.
सवर् देश म्हणजे एक िनजर्न वाळवंट झाले आहे.
त्या मळ्याची काळजी घेण्यासाठी एकही माणूस उरला नाही.

12 त्या िरकाम्या वाळवंटाच्या िहरवळीतून
लूट करण्याकिरता सनै्य आले.
परमेश्वराने त्या सनै्याचा उपयोग
त्या देशाला िशक्षा करण्यासाठी केला.
देशाच्या एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्ंत राहणाऱ्या सवार्ंना िशक्षा
केली.
कोणीही वाचला नाही.

13 लोकांनी गहू पेरला,
तर ितथे काटे उगवतील.
लोक दमेपयर्ंत खूप कष्ट करतील,
पण या अफाट मेहनतीचे फळ त्यांना िमळणार नाही.
त्यांच्या िपकाबाबत ते खिजल होतील.
परमेश्वराच्या कोपामुळे या गोष्टी घडतील.”

इस्राएलच्याइस्राएलच्या शशेेजाऱ्यांनाजाऱ्यांना ददेेवाचवाचेे वचनवचन

14 देव काय म्हणतो ते पाहा: “इस्राएलच्या भोवती राहणाऱ्या
लोकांसाठी मी काय करणार आहे, ते ती तुम्हाला सांगतो. ते लोक फार
दषु्ट आहेत. मी इस्राएलच्या लोकांना िदलेल्या जिमनीचा त्या लोकांनी
नाश केला. त्या पापी लोकांना, मी, खेचून काढीन व त्यांच्या देशाबाहेर
त्यांना हाकलून देईन. त्यांच्याबरोबर यहूदाच्या लोकांनाही मी बाहेर
खेचीन. 15 पण अशा रीतीने त्या लोकांना देशाबाहेर हाकलल्यावर मला
त्यांची कणव येईल. मी प्रत्येक कुटंुब परत त्यांच्या देशात आणीन आिण
त्यांची जमीन परत देईन. 16 ह्यातून त्या लोकांनी योग्य तो बोध घ्यावा
असे मला वाटते. पूवीर् त्या लोकांनी, माझ्या माणसांना, बआलच्या
नावाने वचन घ्यायला िशकिवले होते. आता मी त्याच रीतीने त्यांना धडा
िशकिवणार. वचन घेताना माझे नाव घेण्यास त्यांनी िशकावे असे मला
वाटते. ‘देव नक्कीच असेपयर्ंत’ अशी सुरवात त्यांनी करावी अशी माझी
इच्छा आहे. त्यांनी असे केले तर मी त्यांना यशस्वी करीन आिण माझ्या
लोकांत राहू देईन. 17 पण जर एखाद्या राष्ट्र ाने माझा आदेश मानला
नाही, तर त्या राष्ट्र ाचा मी समूळ नाश करीन. त्या राष्ट्र ाला मेलेल्या
झाडाप्रमाणे उपटीन.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

घागऱ्याचाघागऱ्याचा ससंकंकेेतत

परमेश्वर मला असे म्हणाला: “ियमर्या, जा आिण तागाचा
घागरा िवकत घे. नतंर तो नेस. तो ओला होऊ देऊ
नकोस.”

2 परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे मी एक तागाचा घागरा िवकत आणला
व नेसला. 3 नतंर मला परमेश्वराकडून दसुऱ्यांदा संदेश आला. 4 तो
असा होता: “ियमर्या, तू िवकत आणून नेसलेला घागरा घेऊन फरातला
जा. ितथे तो खडकाला पडलेल्या िचरते लपवून ठेव.”

5 त्याप्रमाणे मी फरातला गेलो आिण अगदी परमेश्वराने
सांिगतल्याप्रमाणे घागरा लपवून ठेवला. 6 पुष्कळ िदवसांनी देव मला
म्हणाला, “ियमर्या, फरातला जा व लपवून ठेवायला सांिगतलेला घागरा
परत घे.”

7 त्याप्रमाणे मी फरातला गेलो आिण घागरा उकरुन काढला. मी
दगडाच्या िचरते लपिवलेला घागरा बाहेर काढला. पण आता तो इतका
खराब झाला होता की मी तो नेसू शकत नव्हतो. तो अगदी िनरुपयोगी
झाला होता.

8 मग मला परमेश्वराचा संदेश आला. 9 परमेश्वर मला म्हणाला,
“ज्याप्रमाणे घागरा अगदी खराब आिण िनरुपयोगी झाला, त्याचप्रमाणे
यहूदातील आिण यरुशलेमधील अहकंारी लोकांचा नाश होईल. 10 मी
यहुदाच्या उद्दाम आिण पापी लोकांचा नाश करीन. ते लोक माझा संदेश
ऐकण्याचे नाकारतात. ते दरुाग्रही असून आपल्याला पािहजे त्याच गोष्टी
करतात. ते दसुऱ्या देवांना अनुसरतात व त्यांची पूजा करतात. यहूदाच्या

अशा लोकांची गत ह्या तागाच्या घागऱ्याप्रमाणे होईल. त्यांचा नाश
होऊन ते िनरुपयोगी ठरतील. 11 घागरा जसा माणसाच्या कमरभेोवती
घट्ट लपेटला जातो, त्याप्रमाणे मी यहूदाची आिण इस्राएलची कुटंुबे
माझ्या कमरलेा लपेटली.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “त्या
लोकांनी माझे व्हावे, मला कीतीर्, प्रशसंा आिण मान िमळवून द्यावा
म्हणून मी असे केले. पण माझ्या लोकांना माझे ऐकावयाचे नाही.”

यहयहूूदालादाला इशारइशारेे

12 “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांना सांग की परमेश्वर, इस्राएलचा देव
म्हणतो, ‘प्रत्येक चामड्याचा बुधला दारुने भरावा.’ ते लोक तुला
हसतील आिण म्हणतील ‘प्रत्येक चामड्याचा बुधला दारुने भरावा हे
आम्हाला माहीत आहे.’ 13 मग तू त्यांना सांग, ‘परमेश्वराचे म्हणणे असे
आहे की या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला मी दारुड्याप्रमाणे
असहाय करीन. मी हे दावीदच्या िंसहासनावर बसलेल्या राजांबद्दल,
याजकांबद्दल, संदेष्ट्यांबद्दल आिण यरुशलेममध्ये राहणाऱ्या यच्चयावत
लोकांबद्दल बोलत आहे. 14 यहूदाच्या लोकांना मी धडपडायला भाग
पाडीन. ते धडपडून एकमेकांच्या अगंावर पडतील. िपता पुत्र एकमेकांवर
पडतील.’ हा परमेश्वराचा संदेश आहे. ‘मला त्याबद्दल वाईटही वाटणार
नाही. आिण त्यांची दयाही येणार नाही. अनुकंपा येऊन मी यहूदाच्या
लोकांचे पािरपत्य थांबिवणार नाही.’”

15 ऐका आिण लक्ष द्या.
परमेश्वर तुमच्याशी बोलला आहे.
उन्मत्त बनू नका.

16 परमेश्वराचा, तुमच्या देवाचा मान राखा.
त्याचे स्तवन करा, नाहीतर तो अधंकार पसरवील.
अधंकारमय टेकड्यांवर पडण्याआधीच त्याचे स्तुितस्तोत्र गा.
तुम्ही यहूदाचे लोक प्रकाशाची वाट पाहता,
पण परमेश्वर प्रकाशाचे गाढ अधंकारात रुपांतर करले.
तो प्रकाशाला दाट अधंारात बदलेल.

17 यहूदाच्या लोकांनो, तुम्ही जर परमेश्वराचे ऐकणार नसाल,
तर मी एकांतात आक्रोश करीन.
तुमचा उन्मत्तपणा मला आक्रोश करायला भाग पाडेल.
मी दारुण आकांत करीन.
माझे डोळे अश्रंूनी डबडबतील.
का? कारण परमेश्वराच्या मेंढरांचा कळप (यहूदाचे लोक) पकडला

जाईल.
18 राजा आिण राणीला या गोष्टी सांगा,
“तुमचे संुदर मुकुट तुमच्या डोक्यांवरुन खाली पडलेत.
तुम्ही आता तुमच्या िंसहासनावरुन खाली उतरा.”

19 नेगेवच्या वाळवंटातील शहर ेबदं केली गेली आहेत.
कोणीही ती उघडू शकत नाही.
यहूदाच्या सवर् लोकांना कैद करुन
परागदंा करण्यात आले आहे.

20 यरुशलेम, तो पाहा!
उत्तरकेडून शत्रू चाल करुन येत आहे.
तुझा कळप कोठे आहे देवाने तुला या संुदर कळपाचे दान िदले.
त्याची तू काळजी घ्यावीस अशी अपेक्षा होती.

21 आता त्या कळपाबद्दल परमेश्वराने जाब िवचारल्यास तू काय उत्तर
देणार?
तू लोकांना देवाबद्दल ज्ञान देशील अशी अपेक्षा होती.
तुझे नेते लोकांना मागर्दशर्न करतील असे वाटत होते.
पण त्यांनी त्यांचे कतर्व्य केले नाही.
तेव्हा आता तुला प्रसुितवेदनांप्रमाणे वेदना
व त्रास भोगावा लागेल.

22 तू कदािचत् स्वतःला िवचारशील,
“माझ्यावरच असा वाईट प्रसंग का आला?”
तुझ्या अनेक पापांमुळे असे झाले.
तुझ्या पापाबद्दल तुझा घागरा फाडला गेला
आिण तुझी पादत्राणे काढून घेण्यात आली.

ियमर्या 12:11 486 ियमर्या 13:22
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तुझी मानहानी करण्यासाठी हे करण्यात आले.
23 काळा माणूस आपल्या कातडीचा रगं बदलू शकत नाही.
िंकवा िचत्ता आपल्या अगंावरील िठपके बदलू शकत नाही.
त्याचप्रमाणे यरुशलेम, तू सुद्धा बदलणार नाहीस आिण चांगल्या गोष्टी
करणार नाहीस
तू नेहमीच वाईट गोष्टी करशील.
24 “मी तुम्हाला तुमची घर ेसोडून जाण्यास भाग पाडीन.
तुम्ही दाही िदशांना सरैावरैा पळत सुटाल,
वाळवंटातील वाऱ्याने दरू उडून जाणाऱ्या फोलकटाप्रमाणे तुमची गत

होईल.
25 तुमच्याबाबत माझी योजना ही अशी आहे
आिण त्याचप्रमाणे गोष्टी घडतील.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“हे असे का घडेल?
कारण तुम्हाला माझा िवसर पडला.
तुम्ही खोट्या देवावर िवश्वास ठेवला.

26 यरुशलेम, मी तुझा घागरा डोक्याकडून खेचीन.
प्रत्येकजण तुला पाहील
आिण तुझी बेअब्रू होईल.

27 मी तू केलेली भयानक कृत्ये पािहली आहेत.
जारांशी हसताना आिण संभोग करताना मी तुला पािहले आहे.
वेश्या बनायचेच तुझ्या मनात िदसते आहे.
मी तुला डोंगरकपारीत आिण मदैानात पािहले आहे.
यरुशलेम, हे तुझ्या दृष्टीने वाईट आहे.
या घृणास्पद पापें तू िकती काळ करणार याचे मला नवल वाटते.”

अवषअवषर्र्णण आिणआिण तोतयतोतयेे ससंदंदेेष्टषे्टे

अवषर्णाबद्दल ियमर्याला परमेश्वराने पुढील संदेश िदला.
2 “यहूदा हे राष्ट्र, मेलेल्या लोकांकिरता आकं्रदत आहे.
यहूदाच्या शहरामधील लोक अिधकािधक क्षीण होत

चालले आहेत
ते जिमनीवर पडून आहेत.
यरुशलेमधील लोक देवाकडे मदतीसाठी टाहो फोडत आहेत.
3 नेते मडंळी आपल्या नोकरांना पाणी आणण्यासाठी पाठिवतात.
नोकर पाण्याच्या टाक्यांकडे जातात,
पण त्यांना थोडेसुद्धा पाणी िमळत नाही.
त्यामुळे त्यांना िरकामी भांडी घेऊन परत यावे लागते.
म्हणून ते लिज्जत व खजील होऊन आपले चेहर ेझाकून घेतात.

4 कोठेही पाऊस न पडल्यामुळे कोणीही िपकांसाठी
जिमनीची मशागत करीत नाही.
शेतकरी हवालिदल झाले आहेत त्यामुळे
त्यांनी आपले चेहर ेझाकून घेतले आहेत.

5 कोठेही गवत नसल्यामुळे हरीणी आपल्या नवजात पाडसाला
एकटेच सोडून देते.

6 उघड्या डोंगरावर उभी राहून,
जगंली गाढवे कोल्ह्यांप्रमाणे हवा हुगंतात.
पण त्यांना कोठेही काहीही खाण्यालायक िदसत नाही.
कारण खाण्यालायक एकही झुडूप िशल्लक नाही.

7 “या गोष्टींना आम्हीच जबाबदार आहोत, हे आम्हाला माहीत आहे.
आम्ही आमच्याच पापाचे भोग भोगत आहोत.
परमेश्वरा, तुझे नाव राखण्यासाठी आम्हाला मदत कर.
कारण आम्ही तुझ्याशी खूप वेळा प्रतारणा केली, हे आम्हाला कबूल
आहे.
आम्ही तुझ्याशी पापाचरण केले,

8 देवा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहेस.
संकटकाळी तू इस्राएलला वाचिवतोस.
पण, आता, तू, फक्त रात्री मुक्काम करुन पुढे
जाणाऱ्या प्रवाशासारखा वाटतोस.

9 अचानकपणे हल्ला झाल्यावर चिकत झालेल्या माणसाप्रमाणे तू
वाटतोस.
कोणालाही वाचिवण्यास असमथर् असलेल्या हतबल सिैनकासारखा

तू िदसतोस.
पण परमेश्वरा, तू आमच्याबरोबर आहेस.
आम्ही तुझ्या नावाने ओळखले जातो तेव्हा आम्हाला मदत न करता

जाऊ नकोस.”
10 यहूदाच्या लोकांबद्दल देवाचे म्हणणे असे आहे: “यहूदाच्या

लोकांना माझा त्याग करणे आवडते. माझा त्याग करण्यास ते मागेपुढे
पाहत नाहीत. तेव्हा आता परमेश्वर त्यांचा स्वीकार करणार नाही. तो
त्यांची दषु्कृत्ये लक्षात ठेवून त्यांच्या पापांबद्दल त्यांना िशक्षा करील.”

11 नतंर परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांच्या
भल्यासाठी तू िवनवणी करु नकोस. 12 यहूदाचे लोक कदािचत् उपवास
करुन माझी प्राथर्ना करतील. पण ती त्यांची प्राथर्ना ऐकणार नाही. जरी
त्यांनी मला होमापर्ण व धान्यापर्णचा नवेैद्य दाखिवला, तरी मी त्या
लोकांचा स्वीकार करणार नाही. मी यदु्धात यहूदाच्या लोकांचा नाश
करीन. अन्न तोडून मी त्यांची उपासमार करीन. भयकंर रोगराई पसरवून
मी त्यांना नष्ट करीन.”

13 पण मी परमेश्वराला म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्या प्रभू, संदेष्टे तर
लोकांना काही वेगळेच सांगत होते. ते लोकांना सांगत होते, ‘शत्रू कधीच
तुमच्यावर हल्ला करणार नाही. तुमची कधीही उपासमार होणार नाही.
परमेश्वर तुमच्या देशात शांती राखेल.’”

14 मग परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, माझ्या नावावर हे संदेष्टे
असत्य कथन करतात. मी त्यांना पाठिवलेले नाही. मी त्यांना आज्ञा
केली नाही वा त्यांच्याशी बोललोही नाही. ते लोकांपुढे खोटे दृष्टान्त
सांगतात, त्यांना मोहजालात फसिवतात व स्वतःचे स्वप्नरजंन करतात.
15 माझ्या नावावर प्रवचने देणाऱ्या संदेष्ट्यांबद्दल बोलायचे झालेच तर,
मी त्यांना पाठिवले नाही. ते म्हणतात ‘या देशावर कोणीही हल्ला करणार
नाही.’ ह्या देशाची कधीही उपासमार होणार नाही. पण ते संदेष्टेच
उपासमारीने मरतील. शत्रू त्यांना ठार करील. 16 आिण ज्या लोकांशी
ते संदेष्टे बोलले, ते लोक रस्त्यावर उघडे पडतील. उपासमार व शत्रू
यांचे ते बळी ठरतील. त्यांचे वा त्यांच्या बायकामुलांचे दफन करण्यास
कोणीही असणार नाही. मी त्यांना िशक्षा करीन.

17 “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांना
माझा संदेश सांग:

‘माझ्या डोळ्यांत अश्रू दाटून आलेत.
माझ्या कुमारी मुलीसाठी मी रात्रंिदवस अव्याहतपणे आक्रोश करीन.
माझ्या लोकांसाठी मी न थांबता आक्रोश करीन. का?
कारण कोणीतरी त्यांच्यावर वार करुन त्यांना िचरडले आहे.
ते लोक गभंीररीत्या जखमी झाले आहेत.

18 मी जर त्या देशात गेलो,
तर मला तलवारीने मारले गेलेले लोक िदसतील.
मी जर शहरात गेलो,
तर मला सवर्त्र दौबर्ल्य आढळेल.
कारण लोकांच्याजवळ अन्न नाही.
याजकांना आिण संदेष्ट्यांना परदेशात नेले आहे.’”

19 “परमेश्वरा, तू यहूदाला पूणर्पणे त्याज्य ठरिवले आहेस का?
िसयोनचा तुला ितरस्कार वाटतो का?
आमची िस्थती परत न सुधारण्याइतके तू आमचे नुकसान केले आहेस.
तू असे का केलेस?
आम्हाला शांती पािहजे होती.
पण आमच्या वाट्याला काहीच चांगले आले नाही.
जखमा भरुन येण्याची आम्ही आशा केली,
पण आमच्या वाट्याला फक्त भीती आली.

20 परमेश्वरा, आम्ही पापी आहोत, ह्याची आम्हाला जाणीव आहे.
आमच्या पूवर्जांनी दषु्कृत्ये केली.
आम्ही तुझे अपराध केले.

21 परमेश्वरा, तुझ्या नावाचा लौिकक राखण्याकिरता,
आम्हाला दरू लोटू नकोस तुझ्या वभैवशाली िंसहासनाचा मान राख.
आमच्याशी केलेला करार आठव.
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त्या कराराचा भगं करु नकोस.
22 परदेशातील मूतीर्ंत पाऊस पाडण्याचे सामथ्यर् नाही.
पावसाच्या सरी पाडण्याची ताकद आकाशात नाही.
तूच एक आमचे आशास्थान आहेस.
या सवर् गोष्टी करणारा तूच एकमेव आहेस.”

परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, मोशे आिण शमुवेल जरी
यहूदासाठी िवनवणी करण्याकिरता माझ्याकडे आले असते
तरी यहूदाची मला दया येणार नाही. यहूदाच्या लोकांची

मला कीव वाटणार नाही. त्या लोकांना माझ्यापासून दरू ठेव. त्यांना
िनघून जाण्यास सांग. 2 ते लोक कदािचत् तुला िवचारतील, ‘आम्ही
कोठे जाऊ?’ तेव्हा तू त्यांना माझा पुढील संदेश दे परमेश्वर म्हणतो,
“‘काही लोकांना मी मरणासाठी िनवडले आहे,
ते मरतीलच.
काही लोकांची िनवड मी लढाईत मरण्यासाठी केली आहे,
त्यांना तसेच मरण येईल.
काहीना मी उपासमारीने मरण्यासाठी िनवडले आहे;
ते अन्नावाचून मरतील.
काहीची िनवड मी देशोधडीला लावण्यासाठीच केली आहे;
त्यांना परदेशात कैदी म्हणून पाठिवले जाईल.

3 मी त्यांच्यावर चार प्रकारचे संहारक सोडीन.’
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
‘मी त्यांना मारण्यासाठी तलवारधारी शत्रू पाठवीन.
त्यांची शवे खेचून नेण्यासाठी मी कुत्र्यांना पाठवीन.
त्यांची प्रेते खाण्यासाठी मी पक्षी
व िंहस्र प्राणी सोडीन.

4 पृथ्वीवरच्या सवर् लोकांना,
एखाद्या भयकंर गोष्टीसाठी देण्याचे उदाहरण म्हणून
मी यहूदाच्या लोकांचा उपयोग करीन.
मनश्शेने यरुशलेममध्ये जे काय केले,
त्यासाठी मी यहूदातील लोकांना िशक्षा करीन.
कारण मनश्शे हा िहज्कीया राजाचा मुलगा व यहूदाचा राजा होता.’

5 “यरुशलेम नगरी, तुझ्याबद्दल कोणालाही वाईट वाटणार नाही.
कोणीही द:ुखाने आक्रोश करणार नाही.
तुझे कसे काय चालले आहे याची कोणीही िवचारपूस करणार नाही.

6 यरुशलेम, तू मला सोडून गेलीस!”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“तू पुन्हा पुन्हा माझा त्याग केलास म्हणून मी तुला िशक्षा करीन.
तुझा नाश करीन.
तुझी िशक्षा पुढे ढकलण्याचा आता मला वीट आला आहे.

7 मी माझ्या खरुपणीने यहूदाच्या लोकांना वेगळे काढीन
आिण देशाच्या सीमेबाहेर पसरवून देईन
माझे लोक सुधारले नाहीत म्हणून मी त्यांचा नाश करीन.
मी त्यांच्या मुलांना घेऊन जाईन.

8 पुष्कळ िस्त्रया िवधवा होतील.
समुद्रातील वाळूच्यापेक्षा त्यांची संख्या जास्त असेल.
भर मध्यान्ही मी संहारक आणीन.
यहूद्यांच्या तरुण मुलांच्या आयांवर तो हल्ला करील.
मी यहूदामधील लोकांना के्लश देईन आिण त्यांच्यात घबराट िनमार्ण
करीन.
लवकरच मी हे घडवून आणीन.

9 जे कोणी संहारातून बचावले असतील.
त्यांना शत्रू हल्ला करुन आपल्या तलवारींनी ठार मारले.
एखाद्या स्त्रीला जरी सात मुले असतील, तरी ती सवर् मरतील.
त्या द:ुखाने ती एवढा आक्रांत करील की अशक्त होऊन ितला श्वास

घेणे कठीण होईल.
ती उदास होईल व गोंधळून जाईल.
द:ुखाने ितला िदवसा, उजेडीही अधंार पसरल्यासारखे वाटेल.”

ियमियमर्र्याचयाचेे पुन्हापुन्हा ददेेवाकडवाकडेे गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

10 माते, तू मला (ियमर्याला) जन्म िदलास
याचा मला खेद वाटतो.
वाईट गोष्टीबद्दल सवर् देशावर दोषारोप
व टीका करणे माझ्यासारख्याला भाग पडते.
काहीही देणे घेणे नसताना,
मला प्रत्येकजण िशव्याशाप देतो.

11 खर ेम्हणजे परमेश्वरा, मी तुझी चांगली सेवा केली.
संकटाच्या वेळी मी शत्रूंबद्दल तुझ्याकडे िवनवणी केली.

ददेेवाचवाचेे ियमियमर्र्यालायाला उत्तरउत्तर

12 “ियमर्या, लोखडंाच्या तुकड्याचे कोणीही शतशा तुकडे करु शकत
नाही,
हे तुला माहीत आहे.
येथे लोखडं वा पोलाद हा शब्द मी उत्तरकेडून येणाऱ्या पोलादासाठी
वापरत आहे.
तसेच कोणीही काशाचे पण तुकडे तुकडे करु शकत नाही.

13 यहूदाच्या लोकांकडे बरीच संपत्ती आहे ती संपत्ती मी दसूऱ्या
लोकांना देईन.
ती त्या लोकांना िवकत घ्यावी लागणार नाही.
मीच ती त्यांना देईन.
का? कारण यहूदाच्या लोकांनी खूप पापे केली.
यहूदाच्या प्रत्येक भागात त्यांनी पापे केली.

14 यहूदातील लोकांनो, मी तुम्हाला तुमच्या शत्रूचे गुलाम करीन.
तुम्हाला अनोळखी असलेल्या प्रदेशात तुम्ही गुलाम व्हाल.
मी खूप रागावलो आहे.
माझा राग प्रखर अग्नीसारखा आहे.
त्यात तुम्ही जाळले जाल.”

15 परमेश्वरा, तू मला जाणतोस माझी आठवण ठेव
व माझी काळजी घे.
लोक मला दखुवत आहेत
त्यांना योग्य ती िशक्षा कर.
त्या लोकांशी तू संयमाने वागतोस.
पण त्यांना संयम दाखिवताना,तू माझा नाश करू नकोस.त्यांच्याशी

त्यांच्याशी संयमाने वागताना,
माझा, मी तुझ्यासाठी भोगत असलेल्या द:ुखाचा परमेश्वरा िवचार कर.

16 मला तुझा संदेश िमळाला व मी तो खाल्ला (आत्मसात केला.)
तुझ्या संदेशाने मला खूप आनदं झाला.
तुझ्या नावाने ओळखले जाण्यात मला आनदं वाटतो कारण तुझे नावच
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे आहे.

17 लोकांच्या हसण्यािखदळण्यात
आिण जल्लोशांत मी कधीच सामील झालो नाही.
माझ्यावर तुझा प्रभाव असल्याने मी एकटाच बसून रािहलो.
आजूबाजूला असलेल्या दषु्टाईबद्दल तू माझ्यात क्रोध भरलास.
18 पण तरीसुद्धा मी दखुावला का जातो?
माझ्या जखमा भरुन येऊन बऱ्या का होत नाहीत,
ते मला समजत नाही.
देवा, मला वाटते तू बदललास पाणी आटून गेलेल्या झऱ्याप्रमाणे तू

झालास.
ज्यातून पाणी वाहायचे थांबले आहे अशा प्रवाहाप्रमाणे तू झालास.

19 मग परमेश्वर म्हणाला, “ियमर्या, तू बदललास आिण माझ्याकडे
परत आलास,
तर मी िशक्षा करणार नाही.
मगच तू माझी सेवा करु शकतोस वायफळ बडबड न करता, महत्वाचे
तेवढेच बोललास,
तर तू माझे शब्द बोलू शकतोस.
यहूदातील लोकांनी बदलावे
व तुझ्याकडे परत यावे.
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ियमर्या! पण तू मात्र त्यांच्यासारखा होऊ नकोस.
20 त्या लोकांना तू काश्याची िंभत वाटशील,
एवढा मी तुला बलवान करीन.
ते तुझ्यािवरुद्ध लढतील,
पण ते तुझा पराभव करु शकणार नाहीत.
का? कारण मी तुझ्या पाठीशी आहे
मी तुला मदत करीन आिण तुझे रक्षण करीन.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
21 “त्या दषु्ट लोकांपासून मी तुझे रक्षण करीन.
ते लोक तुला घाबरिवतात.
पण त्यांच्यापासून मी तुला वाचवीन.”

अिरष्टाचाअिरष्टाचा िदवसिदवस

मला परमेश्वराचा संदेश आला: 2 “ियमर्या, तू लग्न करता
कामा नये. या िठकाणी तुला मुले होता कामा नयेत”

3 यहूदामध्ये जन्मणाऱ्या मुलांबद्दल आिण त्यांच्या
आईविडलांबद्दल परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो, 4 “त्या लोकांना भयकंर
वाईट प्रकार ेमृत्यू येईल. त्यांच्यासाठी कोणीही शोक करणार नाही.
त्यांचे कोणीही दफन करणार नाही. त्यांची प्रेते शेणाप्रमाणे जिमनीवर
उघडी पडतील. ते लोक शत्रूकडून मारले जातील वा उपासमारीने
मरतील. त्यांची प्रेते पक्षी व वन्य प्राणी ह्यांचे भक्ष्य होतील.”

5 म्हणून परमेश्वर म्हणतो, “ियमर्या, ज्या घरी लोक
अतं्यसंस्कारानतंर जेवण करीत असतील, त्या घरी तू जाऊ नकोस.
तेथे गेलेल्यासाठी शोक वा द:ुख प्रदिर्शत करायला जाऊ नकोस. ह्या
गोष्टी तू करु नकोस. का? कारण मी माझा आशीवार्द मागे घेतला आहे.
ह्या लोकांबद्दल मला दया वाटणार नाही. मला त्यांच्याबद्दल द:ुख होणार
नाही.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

6 “यहूदामध्ये महत्वाचे आिण सामान्य दोघेही मरतील. त्यांचे कोणी
दफन करणार नाही. अथवा त्यांच्याबद्दल शोक करणार नाही. कोणीही
दाढी करुन वा मंुडन करुन त्यांच्यासाठी शोक प्रदिर्शत करणार नाही. 7

मृतांबद्दल शोक करणाऱ्यांसाठी कोणीही अन्न आणणार नाही. ज्यांचे
आईवडील गेले आहेत, त्यांचे कोणी सांत्वन करणार नाही. मृतांसाठी
शोक करणाऱ्यांसाठी, कोणीही पेये आणून सांत्वन करणार नाही.

8 “ियमर्या, ज्या घरात मेजवानी सुरु आहे, अशा घरात तू जाऊ,
नकोस, अशा घरात खाऊ िपऊ नकोस. 9 सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘मी लवकरच लोकांचा जल्लोश बदं पाडीन.
लग्नसमारभंातील आनदंकल्लोळ मी बदं करीन. तुझ्या आयषु्यातच हे
घडेल, इतक्या लवकर मी हे सवर् करीन.’

10 “ियमर्या, यहूदाच्या लोकांना तू ह्या गोष्टी सांग लोक तुला
िवचारतील ‘परमेश्वराने आमच्याबद्दल या भयकंर गोष्टी का सांिगतल्या?
आम्ही काय चूक केली? आम्ही आमच्या परमेश्वर देवाचे काय पाप केले?’
11 तेव्हा तू त्यांना हे सांिगतलेच पािहजेस, ‘तुमच्या पूवर्जांनी
परमेश्वराला अनुसरायचे सोडल्याबद्दल ह्या भयकंर गोष्टी घडतील.’ हा
देवाचा संदेश आहे.त्यांनी मलाअनुसरायचे सोडले व दसुऱ्या
दवैतांनाअनुसरण्यास सुरवात केली.ते त्यांची सेवा करू लागले,त्यांनी
दवैतांची पूजा केली. तुमच्या पूवर्जांनी माझा त्याग केला आिण माझ्या
आदेशांचे पालन करणे सोडले. 12 पण तुमच्या पूवर्जांपेक्षा तुम्ही वाईट
पापे केलीत. तुम्ही फार हटवादी आहात. तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही करता.
माझ्या आज्ञा पाळत नाही. तुमचेच खर ेकरता. 13 म्हणून मी तुम्हाला
देशाबाहेर हाकलीन. तुम्हाला परदेशात जाणे भाग पाडीन, तुम्हाला िंकवा
तुमच्या पूवर्जांनासुद्धा माहीत नसलेल्या देशांत तुम्ही जाल. त्या देशात,
तुमच्या इच्छेप्रमाणे रांत्रिदवस खोट्या देवांची सेवा तुम्ही करु शकाल,
मी तुम्हाला मदतही करणार नाही िंकवा तुमच्यावर कृपाही करणार
नाही.’

14 “आपल्या वचनाची खात्री देताना लोक म्हणतात ‘परमेश्वराचे
अिस्तत्व जेवढे खर ेआहे, तेवढे आपले वचन पके्क आहे. िमसरच्या
भूमीतून इस्राएलच्या लोकांची सुटका त्या परमेश्वरानेच केली आहे.’” पण
आता देवाचा असा संदेश आहे, “लोक वर म्हटल्याप्रमाणे म्हणणार
नाहीत. असा काळ येऊ घातलेला आहे. 15 लोक काहीतरी नवीनच

म्हणतील, ‘त्या परमेश्वराचे अिस्तत्व खात्रीचे आहे, ज्याने इस्राएलच्या
लोकांची उत्तरतेील प्रदेशातून सुटका केली. त्यांना िनरिनराळ्या प्रदेशांत
पाठवून तेथून त्यांना परत आणणारा तोच एकमेव आहे’ ते असे का
म्हणतील? कारण इस्राएलच्या लोकांना मी त्याच्या पूवर्जांना िदलेल्या
भूमीत परत आणीन.

16 “लवकरच मी पुष्कळ कोळ्यांना येथे बोलावीन.” हा परमेश्वराकडून
आलेला संदेश आहे. “ते कोळी यहूदाच्या लोकांना पकडतील असे
झाल्यावर मी पुष्कळ िशकाऱ्यांना आणीन. ते िशकारी प्रत्येक डोंगर,
टेकड्या व कपारी यांमधून यहूदाच्या लोकांची िशकार करतील. 17

त्यांची प्रत्येक कृती मला िदसते. यहूदाचे लोक त्यांची कृत्ये माझ्यापासून
लपवू शकत नाहीत. त्यांचे पाप माझ्यापासून लपून राहात नाही. 18 ती
यहूदाच्या लोकांना त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल परत फेड करीन. मी यहूदाच्या
लोकांना त्याच्या पापांची िंकमत दामदपुटीने मोजायला लावीन. त्यांनी
माझी भूमी ‘अपिवत्र’ केली म्हणून मी असे करीन. त्यांनी भयानक मूतीर्
स्थापून माझी भूमी कलिंकत केली. मी त्या मूतीर्ंचा ितरस्कार करतो. पण
त्यांनी माझा देशच त्या मूतीर्ंनी भरुन टाकला.”

19 परमेश्वरा, तूच माझे सामथ्यर् आहेस आिण माझे संरक्षण आहेस.
संकटकाळी धावत जाऊन आश्रय घ्यावा असे सुरिक्षत स्थान तू

आहेस.
जगाच्या सवर् भागांतून राष्ट्र े तुझ्याकडे येतील.
ते म्हणतील, “आमच्या वाडविडलांनी खोटे देव जवळ बाळगले.
त्या दीडदमडीच्या मूतीर्ंची पूजा केली.
पण त्या मूतीर्ंनी त्यांना काहीही मदत केली नाही.”

20 लोक स्वतःसाठी खरा देव िनमार्ण करु शकतात का?
नाही. ते फक्त मूतीर् तयार करु शकतात.
पण त्या मूतीर् म्हणजे खर ेदेव नव्हेत.

21 परमेश्वर म्हणतो “म्हणून त्या मूतीर् बनिवणाऱ्या लोकांना मी धडा
िशकवीन.
प्रथम मी त्यांना माझ्या शक्तीची व सामथ्यार्ची जाणीव करुन देईन.
मग त्यांना कळेल की मीच खरा देव,
मीच खरा परमेश्वर आहे.”

हृदयावरहृदयावर कोरलकोरलेेलाला अपराधअपराध

“यहूदी लोकांची पापे, खोडता येणे शक्य नाही,
अशा िठकाणी िलिहली आहेत.
ती लोखडंी लेखणीने दगडावर कोरली आहेत.

िहरकणीचे टोक असलेल्या लेखणीने ती पाषाणावर कोरली आहेत.
तो पाषाण म्हणजेच त्यांचे ह्दय होय.
ती पापे वेदीच्या िंशगांवर कोरली आहेत.
2 खोट्या देवांना अपर्ण केलेल्या त्या वेदी
त्यांच्या मुलांना आठवतात.
अशेरला अपर्ण केलेले लाकडी खांब
त्यांना आठवतात.
टेकडीवरच्या व िहरव्या झाडाखालच्या
त्या वस्तू त्यांना स्मरतात.

3 िवस्तीणर् प्रदेशातील डोंगरावरील
त्या वस्तू त्यांना आठवतात
यहूदी लोकांकडे बरीच संपत्ती आहे
ती सवर् मी दसुऱ्या देशांना देईन.
तुम्ही जेथे पूजाआचार् करता आिण जे पाप आहे,
अशी उच्च स्थाने दसुर ेलोक नष्ट करतील.

4 मी तुम्हाला िदलेली भूमी तुम्ही गमवाल.
मी तुमच्या शत्रूंना तुम्हाला गुलाम म्हणून अज्ञान भूमीत नेऊ देईन.
का? कारण मी खूप संतापलो आहे.
माझा संताप प्रखर अग्नीप्रमाणे आहे, त्यात तुम्ही कायमचे जळून भस्म

व्हाल.”

लोकांवरीललोकांवरील िवश्वासिवश्वास आिणआिण ददेेवावरीलवावरील िवश्वासिवश्वास

5 परमेश्वर म्हणतो,
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“जे दसुऱ्या लोकांवर िवश्वास ठेवतात,
त्यांचे वाईट होईल.
सामथ्यार्साठी जे दसुऱ्यावर िवसंबतात,
त्याचे भले होणार नाही.
का? कारण त्यांनी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणे सोडून िदले.
6 ते लोक वाळवंटातील झुडुपाप्रमाणे होत.
िनजर्न, उष्ण आिण कोरड्या
व वाईट जिमनीवरील झुडुपाप्रमाणे ते आहेत.
देव िकती भले करु शकतो,
ह्याची त्या झुडुपाला जाणीव नाही.

7 परतंु परमेश्वरावर िवश्वास ठेवणाऱ्यावर कृपादृष्टी होईल.
का? कारण परमेश्वर िवश्वासास प्रात्र आहे, ह्याची देव त्याला प्रिचती

देईल.
8 तो माणूस पाण्याजवळ असलेल्या वृक्षाप्रमाणे बळकट होईल.
त्या झाडाची मुळे लांब असल्याने त्याला पाणी िमळतेच.
उष्ण िदवसांचे त्याला भय नसते.
त्याची पाने नेहमीच िहरवी असतात.
एखाद्या वषीर् पाऊस पडला नाही, तरी त्याला िंचता नसते.
त्याला नेहमीच फळे धरतात.

9 “माणसाचे मन फार कपटी असते.
त्याच्यावर काही औषध नाही.
म्हणूनच कोणालाही मनाचे खर ेआकलन होत नाही.

10 पण मी प्रत्यक्ष परमेश्वर असल्याने,
मी माणसाच्या मनात डोकावू शकतो मी माणसाच्या मनाची परीक्षा

घेऊ शकतो.
प्रत्येकाला काय हवे ते मी ठरवू शकतो प्रत्येकाला
त्याच्या कमार्चे योग्य फळ मी देऊ शकतो.

11 काही वेळा, एकादी पक्षीण स्वतः
न घातलेले अडें उबिवते.
धनासाठी जो माणूस फसवणूक करतो,
तो ह्या पिक्षणी सारखाच असतो.
अध्यार् आयषु्यातच हा माणूस धन गमावेल.
त्याच्या आयषु्याच्या सरत्या काळात तो दषु्ट म्हणून ओळखला

जाईल.”
12 आरभंीपासून आमचे मिंदर म्हणजे
देवासाठी एक भव्य आसन झाले आहे.
ती महत्वाची वस्तू आहे.

13 परमेश्वरा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहेस.
तू पाण्याच्या िजवंत झऱ्याप्रमाणे आहेस.
जो परमेश्वराला अनुसरणे सोडेल,
त्याला लाजवले जाईल आिण त्याचे आयषु्य अल्प असेल.

ियमियमर्र्याचीयाची ितसरीितसरी तक्रारतक्रार

14 परमेश्वरा, तू मला बर ेकेलेस,
तर मी पूणर् बरा होईन.
तू मला वाचिवलेस,
तर मी खरोखरच वाचेन.
देवा, मी तुझी स्तुती करतो.
15 यहूदातील लोक मला सतत प्रश्र्न िवचारतात.
ते िवचारतात, “ियमर्या, परमेश्वराच्या संदेशाचे काय?
तो खरोखरीच खरा ठरतो का ते पाहू या.”

16 परमेश्वरा, मी तुला सोडून पळून गेलो नाही.
मी तुला अनुसरलो.
मी तुला पािहजे तसा मेंढपाळ बनलो.
तो भयकंर िदवस उजाडावा असे मला वाटत नव्हते.
मी सांिगतलेल्या गोष्टी परमेश्वरा तुला माहीतच आहेत.
काय घडत आहे, ते तू पाहतोसच.

17 परमेश्वरा, माझा नाश करु नकोस.
संकटकाळी, मला तुझा आधार वाटतो.

18 लोक मला त्रास देतात.
त्यांना तू खजील कर.
पण माझी िनराशा करु नकोस.
त्यांना धाक दाखव
पण मला घाबरवू नकोस
तो भयकंर अिरष्टाचा िदवस माझ्या शत्रूंवर आण
आिण त्यांचा पुन्हा पुन्हा िबमोड कर.

शब्बाथचाशब्बाथचा िदवसिदवस पिवत्रपिवत्र मानणमानणेे

19 परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी सांिगतल्या: “ियमर्या, यहूदाचे राजे
यरुशलेमच्या ज्या प्रवेशद्वारातून ये-जा करतात, त्या लोकद्वारात जाऊन
उभा राहा आिण लोकांना माझा सदेश सांग. मग यरुशलेमच्या इतर
प्रवेशद्वारापाशी जाऊन हेच कर.”

20 त्या लोकांना सांग, “परमेश्वराचा संदेश ऐका. यहूदाच्या राजांनो
आिण लोकांनो व यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारांतून प्रवेश करणाऱ्या सवार्ंनो,
माझे ऐका. 21 परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या आहेतः ‘शब्बाथच्या
िदवशी तुम्ही ओझे वाहणार नाही याची काळजी घ्या. त्या िदवशी,
यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारातून ओझी वाहून आणू नका. 22 त्या िदवशी,
तुमच्या घरांतून ओझी बाहेर आणू नका. त्या िदवशी कोणतेही काम करु
नका. तुम्ही शब्बाथचा िदवस एक पिवत्र म्हणून पाळा. तुमच्या पूवर्जांना
मी हीच आज्ञा केली होती. 23 पण त्यांनी ती पाळली नाही. त्यांनी
माझ्याकडे लक्ष िदले नाही. तुमचे पूवर्ज हटवादी होते. मी त्यांना िशक्षा
केली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. त्यांनी माझे ऐकले नाही.
24 पण तुम्ही माझी आज्ञा पाळण्याची काळजी घ्या. हा परमेश्वराकडून
आलेला संदेश आहे. शब्बाथच्या िदवशी, यरुशलेमच्या प्रदेशद्वारातून,
तुम्ही ओझी आणता कामा नये; शब्बाथचे पािवत्र्य राखा. कोणतेही काम
न करता तुम्ही हे करु शकता.

25 “‘तुम्ही जर ही आज्ञा पाळलीत, तर दावीदाच्या िंसहासनावर
बसणार ेराजे यरुशलेमच्या प्रदेशद्वारांतून येतील. ते रथांतून आिण
घोड्यावरुन येतील. यहूदाचे आिण यरुशलेमचे नेते त्यांच्याबरोबर
असतील. यरुशलेममध्ये लोक कायमचे वास्तव्य करतील. 26

यहूदाच्या शहरांतून लोक यरुशलेमला येतील, यरुशलेमच्या
आजूबाजूच्या खेड्यातून, बन्यामीनच्या कुळातील लोक ज्या प्रदेशात
राहतात, त्या प्रदेशातून, पश्र्िचमेच्या डोंगरपायथ्याच्या भागातून,
डोंगराळ प्रदेशातून आिण नेगेवमधून लोक यरुशलेमला येतील, हे सवर्
लोक होमापर्ण, धान्यापर्ण, धूप आणतील आिण कृतज्ञता व्यक्त करतील.
ते हे सवर् परमेश्वराच्या मिंदरात आणतील.

27 “‘पण तुम्ही जर माझे ऐकले नाही अथवा माझी आज्ञा पाळली
नाही, तर वाईट गोष्टी घडतील. जर तुम्ही शब्बाथच्या िदवशी ओझे
वािहले, तर तुम्ही त्या िदवसाचे पािवत्र्य राखले नाही, असे होईल. मग
कधींही िवझू न शकणारी आग मी लावीन. यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारापासून
सुरु झालेली ही आग राजवाडे जाळेपयर्ंत जळत राहील.’”

ककंंुुभारभार आिणआिण िचखलिचखल

हा संदेश ियमर्याला परमेश्वराकडून आलेला आहे: 2

“ियमर्या, कंुभाराच्या घरी जा. मी तेथे तुला माझा संदेश
देईन.”

3 म्हणून मी कंुभाराच्या घरी गेलो, मी त्याला चाकावर िचखल ठेवून
काम करताना पािहले. 4 तो िचखलापासून भांडे बनवीत होता. पण
त्यात काहीतरी चुकले म्हणून कंुभाराने त्याच िचखलाचा उपयोग करुन
दसुर ेभांडे बनिवले. आपल्या हाताने त्याला पािहजे तसा आकार िदला.

5 मग मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला: 6 “इस्राएलच्या कंुटंुबीयांनो,
मी (देव) अगदी असेच तुमच्या बाबतीत करु शकतो. तुम्ही जणू काही
कंुभाराच्या हातातील िचखल आहात आिण मी कंुभार आहे. 7 मी राष्ट्र  व
राज्य ह्याबद्दल बोलण्याची वेळ येण्याचा संभव आहे. मी कदािचत् त्या
राष्ट्र ाला वर ओढीन असे म्हणेन वा त्या राष्ट्र ांला खाली खेचून त्या राष्ट्र ाचा
वा राज्याचा नाश करीन असेही म्हणेन. 8 पण त्या राष्ट्र ातील लोकांचे
हृदयपिरवतर्न झाल्यास ते जगतील. त्या राष्ट्र ातील लोक दषु्कृत्ये
करण्याचे कदािचत थांबवतील. मग माझे मतपिरवतर्न होईल. त्या
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राष्ट्र ाचा नाश करण्याचा बेत मी अमंलात आणणार नाही. 9 मी राष्ट्र ाबद्दल
बोलण्याची आणखी एकदा वेळ, कदािचत् येईल. मी ते राष्ट्र  उभारीन
आिण वसवेन असे मी म्हणेन. 10 पण ते राष्ट्र  पापे करीत आहे आिण
माझी आज्ञा पाळत नाही, असेही मला िदसण्याचा संभव आहे. मग मात्र
त्या राष्ट्र ाच्या भल्यासाठी योजलेल्या योजनांचा मला फेरिवचार करावा
लागले.

11 “म्हणून, ियमर्या, यरुशलेम आिण यहूदा येथे राहणाऱ्या लोकांना
सांग की परमेश्वर असे म्हणतो: ‘आताच्या आता तुमच्यावर संकटे
आणण्याची मी तयारी करीत आहे. मी तुमच्यािवरुद्ध बेत आखत आहे.
तेव्हा तुम्ही पापे करण्याचे थांबवा. प्रत्येकाने बदलावे व सत्कृत्ये
करावीत.’ 12 पण यहूदातील लोक म्हणतील, ‘असा प्रयत्न करुन काही
भले होणार नाही. आम्हाला पािहजे तेच आम्ही करीत राहू आमच्यातील
प्रत्येकाच्या हट्टी आिण दषु्ट मनाला वाटेल तेच आम्ही करु.’”

13 परमेश्वर सांगत असलेल्या गोष्टी ऐका:
“दसुऱ्या राष्ट्र ांना हा प्रश्न िवचारा.
‘इस्राएलने केलेल्या पापाप्रमाणे, पापे आणखी कोणी केल्याचे तुम्ही

ऐकले आहे का?’ आिण इस्राएल तर देवाच्या दृष्टीने िवशेष आहे. ती
देवाच्या वधूप्रमाणे आहे.

14 तुम्हाला हेही माहीत आहे की लबानोनमधील पवर्तांवरचे बफर्
कधीच िवतळत नाही
व थडं व सतत वाहणार ेझर ेकधीच सुकत नाहीत.

15 पण माझे लोक मला िवसरले आहेत.
ते कवडी मोलाच्या मूतीर्ंना वस्तू अपर्ण करतात.
ते जे काय करतात, त्यालाच अडखळतात
त्यांच्या पूवर्जांच्या जुन्या रस्त्यांपाशी ते अडखळतात माझी माणसे,
माझ्यामागून चांगल्या मागार्ने येण्याऐवजी,
आडवळणाने व वाईट मागार्ने जाणे पसंत करतील.

16 म्हणून यहूदाचा देश म्हणजे
एक िनजर्न वाळवंट होईल.
ह्या देशाच्या जवळून जाताना, प्रत्येकवेळी लोक धक्क्याने मान हलवून
िन:श्वास सोडतील.
ह्या देशाचा, अशा रीतीने, नाश झालेला पाहून त्यांना धक्का बसेल.

17 मी यहूदाच्या लोकांची फाटाफूट करीन.
ते त्यांच्या शत्रूंपासून पळ काढतील.
पूवेर्कडचा वारा ज्याप्रमाणे सवर् वस्तू दरू उडवून देतो, त्याप्रमाणे मी

यहूदातील लोकांना दरू पसरवून देईन.
मी त्या लोकांचा नाश करीन.
मी त्यांच्या मदतीला येत आहे, असे त्यांना िदसण्याऐवजी, मी त्यांना

सोडून जाताना िदसेन.”

ियमियमर्र्याचयाचेे चौथचौथेे गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

18 नतंर ियमर्याचे शत्रू म्हणाले, “या आपण ियमर्यािवरुध्द कट करु
या. िनयमांची िशकवण याजकांकडून नक्कीच िवसरली जाणार नाही.
सुज्ञांचा सल्ला अजूनही आमच्याजवळ असेल. आमच्यापाशी संदेष्ट्याचे
शब्द असतील. म्हणून त्याच्याबद्दल खोटे सांगू या. त्यामुळे त्याचा नाश
होईल. तो सांगत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीकडे आपण लक्ष द्यायचे
नाही.”

19 परमेश्वरा, माझे ऐक!
माझे म्हणणे ऐकून घे आिण कोण बरोबर आहे ते ठरव.

20 चांगल्याची परतफेड लोकांनी दषु्टाव्याने करावी का?
नाही! देवा, मी केलेल्या गोष्टी तुला आठवतात का?
मी तुझ्यासमोर उभा रािहलो आिण ह्या लोकांना तू िशक्षा करु नये
म्हणून
त्यांच्यािवषयी चांगल्या गोष्टी मी तुला सांिगतल्या.
पण ते मला सापळ्यात पकडून ठार मारायला बघत आहेत.

21 म्हणून दषु्काळात त्यांच्या मुलांची उपासमार होऊ देत.
त्यांचे शत्रू तलवारीने त्यांचा पराभव करु देत.
त्यांच्या बायका वांझ होऊ देत. यहूदातील पुरुषांना मृत्यू येऊ देत.
त्यांच्या बायकांना िवधवा कर यदु्धात तेथील तरुण मारले जाऊ देत.

22 त्यांच्या घरांत शोककळा पसरु देत.
शत्रूला, अचानक, त्यांच्यावर आक्रमण करायला लावून त्यांना रडव.
माझ्या शत्रूंनी मला सापळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून हे सवर्
घडू देत.
मी सापळ्यात अडकावे म्हणून त्यांनी आपला सापळा लपवून ठेवला

आहे.
23 परमेश्वरा, मला मारण्यासाठी त्यांनी रचलेले बेत तुला माहीत

आहेतच.
त्यांना त्यांच्या अपराधांबद्दल क्षमा करु नकोस.
त्यांची पापे पुसून टाकू नकोस.
माझ्या शत्रूंचा नाश कर.
तू रागावला असतानाच त्या लोकांना िशक्षा कर.

फफुुटलटलेेललेे मडकमडकेे

परमेश्वर मला म्हणाला, “ियमर्या, जा आिण कंुभाराकडून एक
मातीचे मडके िवकत घे. 2 खापराच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या
बेन िहन्नोनच्या दरीकडे जा. काही वडीलधाऱ्यांना नेत्यांना

आिण याजकांना तुझ्या बरोबर घे. मी तुला सांगतो त्या गोष्टी तेथे तू
त्यांना सांग. 3 तुझ्याबरोबर असलेल्या लोकांना सांग, ‘यहूदाच्या
राजांनो आिण यरुशलेमच्या लोकांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश
ऐका. सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएल लोकांचा देव म्हणतो, मी ह्या
िठकाणी लवकरच काहीतरी भयकंर घडवून आिणन हे ऐकणारा
प्रत्येकजण िविस्मत होईल व घाबरुन जाईल. 4 यहूदातील लोकांनी
मला अनुसरायचे सोडल्यामुळे मी हे घडवून आणीन. त्यांनी ही जागा
परक्या दवैतांना िदली. त्यांनी येथे दसुऱ्या दवैतांना होमबली अपर्ण केले.
पूवीर् हे लोक त्या दवैतांना पूजत नव्हते. त्यांच्या पूवर्जांनीही ह्या दवैतांची
पूजा केली नाही. हे दसुऱ्या देशातून आलेले दवैते आहेत. यहूदाच्या
राजाने हे िठकाण अश्राप बआलकांच्या रक्ताने िभजवून टाकले आहे. 5

यहूदाच्या राजाने बआल दवैतासाठी उच्चासने बांधली. लोक ह्या जागांचा
उपयोग आपल्या मुलांना अग्नीत जाळण्यासाठी करतात. बआल
दवैताला होमबली अपर्ण केल्याप्रमाणे ते आपली मुले जाळतात. मी
त्यांना असे करायला सांिगतलेले नाही. मी तुमच्याजवळ तुमच्या मुलांचे
बळी मािगतलेले नाहीत. अशा गोष्टी कधीही माझ्या मनातही आल्या
नाहीत. 6 हल्ली िहन्नोनच्या दरीला तोफेत म्हणतात. पण मी तुम्हाला
खात्रीपूवर्क सांगतो की अशी वेळ येईल की, हा परमेश्वराकडून आलेला
संदेश आहे, त्या वेळी ह्या दरीला लोक कत्तलीची दरी म्हणून
ओळखतील. 7 येथेच मी यहूदातील व यरुशलेममधील रचलेले बेत
हाणून पाडीन. त्या लोकांचा शत्रू पाठलाग करतील. मी ह्या िठकाणी
यहूदातील लोकांना तलवारीच्या घावांनी मरु देईन. त्यांची प्रेते िगधाडे व
वन्य पशू ह्यांचे भक्ष्य होईल. 8 ह्या नगरीचा मी पूणर्पणे नाश करीन.
यरुशलेम जवळून जाताना लोक िनराशेने माना हलवतील व सुस्कारे
सोडतील अशा तऱ्हेने नगरीचा नाश झालेला पाहून त्यांना धक्का बसेल.
9 नगरीला शत्रूसनै्याचा वेढा पडेल. ते सनै्य नगरीची रसद तोडेल. मग
नगरीतील लोकांची उपासमार सुरु होईल. लोकांना एवढी भूक लागेल
की ते स्वतःच्याच मुलांना खातील आिण एकमेकांना खायला लागतील.’

10 “ियमर्या, ह्या गोष्टी तू लोकांना सांग आिण लोक पाहत असतानाच
हे मडके फोड. 11 त्या वेळी पुढील गोष्टी सांग: ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो, कोणीतरी मातीचे मडके फोडावे त्याप्रमाणे मी यहूदा व
यरुशलेमला फोडीन; हे मडके परत जोडता येणार नाही. यहूदाच्या
बाबतही असेच होईल. तोफेतमध्ये इतक्या मृतांना पुरण्यात येईल की
आणखी प्रेतांना पुरण्यास तेथे जागाच राहणार नाही. 12 मी हे ह्या
लोकांच्या बाबतीत ह्याच जागेवर घडवून आणीन. मी ह्या नगरीला
तोफेतप्रमाणे करीन.’ हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. 13

‘यरुशलेममधील घर ेतोफेतप्रमाणे अपिवत्र होतील. राजांचे राजवाडे पण
तोफेतप्रमाणेच होतील. का? कारण लोकांनी त्या घराच्या छपरांवर
खोट्या देवांची पूजा केली. त्यांनी ताऱ्यांना पूजले आिण त्यांच्याबद्दल
आदर दाखिवण्यासाठी हवी अपर्ण केले. दवैतांना त्यांनी पेयेही अपर्ण
केली.’”
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14 परमेश्वराने ियमर्याला ज्या जागी प्रवचन देण्यास सांिगतले होते ती
जागा म्हणजे तोफेत ियमर्याने सोडली. तो मग परमेश्वराच्या मिंदराकडे
गेला आिण मिंदराच्या प्रांगणात उभा रािहला. ियमर्या सवर् लोकांना
म्हणाला, 15 “सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव काय म्हणतो पाहा:
‘मी यरुशलेमवर आिण त्याच्या आजूबाजूच्या खेड्यांवर खूप अिरष्टे
आणीन. लवकरच मी हे घडवून आणीन. का? कारण लोक फार हट्टी
झाले आहेत. ते माझे ऐकत नाहीत आिण माझ्या आज्ञा पाळण्याचे
नाकारतात.’”

ियमियमर्र्याया आिणआिण पशहपशहूूरर

पशहूर नावाचा एक याजक होता. परमेश्वराच्या मिंदरातील
तो मुख्य अिधकारी होता. तो इम्मेरचा मुलगा होता. ियमर्याने
मिंदराच्या प्रांगणात केलेल्या भिवष्यकथनात, ज्या सवर् गोष्टी

सांिगतल्या, त्या पशहूरने ऐकल्या. 2 म्हणून त्यांने ियमर्या या
संदेष्ट्याला मारले व लाकडाच्या मोठ्या ठोकळ्यात त्याचे हातपाय
अडकिवले. मिंदराच्या वरच्या प्रवेशद्वाराजवळ बन्यामीनच्या
प्रवेशद्वाराजवळ हे घडले. 3 दसुऱ्या िदवशी पशहूरने ियमर्याला
खोड्यातून मोकळे केले, तेव्हा ियमर्या पशहूरला म्हणाला, “तुझे
परमेश्वराने ठेवलेले नाव पशहूर नाही, तर ‘प्रत्येक बाजूला भय’ असे आहे.
4 हेच तुझे नाव कारण परमेश्वर म्हणतो, ‘मी तुलाच तुझे भय करीन
तुझ्या सवर् िमत्रांना तू भीितदायक होशील. तुझ्या िमत्रांना शत्रू तलवारीने
मारताना पाहशील. मी यहूदातील सवर् माणसांना बाबेलच्या राजाच्या
स्वाधीन करीन. तो त्यांना बाबेल देशात घेऊन जाईल आिण त्याचे सनै्य
त्यांना तलवारीने कापून काढील. 5 यरुशलेमच्या लोकांनी खूप कष्ट
करुन वस्तू गोळा केल्या आिण ते श्रीमतं झाले. पण मी त्यांच्या सवर्
गोष्टी शत्रूला देईन. यरुशलेमच्या राजाकडे पुष्कळ संपत्ती आहे. पण ती
सवर् संपत्ती मी शत्रूला देईन. शत्रू ती सवर् संपत्ती बाबेल देशात नेईल. 6

पशहूर, तुला आिण तुझ्या घरातील सवर् लोकांना घरातून नेले जाईल.
तुम्हाला जबरदस्तीने नेले जाईल. तुम्हाला बाबेल देशात राहावे लागेल.
तू तेथेच मरशील आिण त्या परक्या देशातच तुला पुरतील. तू तुझ्या
प्रवचनात खोट्या गोष्टी सांिगतल्यास. ह्या गोष्टी घडणार नाहीत. असे
खोटे सांिगतलेस. तुझे सवर् िमत्रही बाबेलमध्येच मरतील आिण त्यांना
ितथेच पुरले जाईल.’”

ियमियमर्र्याचयाचेे पाचवपाचवेे गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

7 परमेश्वरा, तू मला मोिहत केलेस आिण मी पण मोिहत झालो
तू माझ्यापेक्षा समथर् असल्याने तू िंजकलास
मी हास्यास्पद ठरलो.
लोक माझ्याकडे पाहून हसतात आिण माझी चेष्टा करतात.

8 प्रत्येक वेळी मी बोलतो, ओरडतो मी िंहसा
आिण िवध्वंस ह्याबद्दल आरडाओरड करतो.
मी मला परमेश्वराकडून आलेला संदेश लोकांना सांगतो.
पण लोक माझा फक्त अपमान करतात
आिण माझी चेष्टा करतात.

9 कधी कधी मी स्वतःशीच म्हणतो,
“मी परमेश्वराला िवसरुन जाईन.
मी परमेश्वराच्या वतीने ह्यापुढे बोलणार नाही.”
पण मी असे म्हणताच परमेश्वराचा संदेश माझ्या मनात अग्नीप्रमाणे दाह
िनमार्ण करतो.
त्या वेळी, माझ्या हाडांच्या आत आत काही जळत आहे, असे मला

वाटते.
मी परमेश्वराचा संदेश माझ्या मनात फार वेळ दाबून ठेवू शकत नाही
आिण शेवटी तो मनात ठेवणे मला अशक्य होते.

10 लोक माझ्याबद्दल कुजबुजताना मी ऐकतो.
सगळीकडून ज्या गोष्टी मी ऐकतो, त्याने मी घाबरतो इतकेच नाही,
तर माझे िमत्रही माझ्यािवरुद्ध बोलतात.
मी काहीतरी चूक करावी म्हणून लोक वाट पाहात आहेत.
ते म्हणत आहेत,
“आपण खोटे बोलू या आिण त्याने वाईट कृत्य केल्याचे सांगू या.

ियमर्याला फसिवणे कदािचत् शक्य आहे.
मग तो आपल्या हातात सापडेल
व आपली त्याच्यापासून सुटका होईल.
मग आपण त्याला पकडू आिण सूड घेऊ.”

11 पण परमेश्वर माझ्या पाठीशी आहे.
परमेश्वर बलवान सिैनकाप्रमाणे आहे.
म्हणून माझा पाठलाग करणार ेपडतील.
ते माझा पराभव करु शकणार नाहीत.
ते पडतील,
त्यांची िनराश होईल.
त्यांची नामुष्की होईल
आिण ही त्यांची नामुष्की इतर लोक कधीही िवसरणार नाहीत.

12 सवर् शिक्तमान परमेश्वरा तू चांगल्या लोकांची परीक्षा घेतोस.
तू माणसाच्या मनात खोलवर पाहतोस.
मी त्या लोकांिवरुद्धचे माझे मुद्दे तुला सांिगतले.
मग आता तू त्यांना योग्य िशक्षा करताना मला पाहायला िमळू देत.

13 परमेश्वराचे स्तवन करा. परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वर गिरबांचे रक्षण करतो.
तो दषु्टापासून त्यांना वाचिवतो.

ियमियमर्र्याचयाचेे सहावसहावेे गाऱ्हाणगाऱ्हाणेे

14 माझ्या जन्मिदवसाला शाप द्या.
ज्या िदवशी मी आईच्या पोटी जन्माला आलो, त्या िदवसाला शुभ

मानू नका.
15 माझ्या जन्माची बातमी माझ्या विडलाना देणाऱ्या माणसाला शाप

द्या.
“तुम्हाला मुलगा झाला”
असे त्याने सांगताच माझ्या विडलांना खूप आनदं झाला.

16 परमेश्वराने नगरांचा जसा नाश केला, तसाच त्या माणसांचाही
होवो.
परमेश्वराला त्या नगरांबद्दल अिजबात दया नाही.
त्या माणसाला सकाळ दपुार यदु्धाचा गदारोळ ऐकू येऊ देत.
17 का? कारण त्या माणसाने,
मी आईच्या पोटात असतानाच, मला मारले नाही.
त्याने मला मारले असते,
तर आईच माझी कबर झाली असती
व माझा जन्मच झाला नसता.

18 मी कशाला जन्मलो?
मी फक्त के्लश व द:ुख पािहले
आिण माझे जीवन नामुष्कीत संपणार.

ददेेवव िसद्कीयािसद्कीया राजाचीराजाची िवनिवनंतंीती नाकरतोनाकरतो

यहूदाचा राजा िसद्कीया याने पशूहरला आिण सफन्या
नावाच्या याजकाला ियमर्याकडे पाठिवले. त्याच वेळी
ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. पशहूर हा मल्कीयाचा

मुलगा होता, तर सफन्या मासेचा मुलगा होता. पशहूर व सफन्या ह्यांनी
ियमर्यासाठी िनरोप आणला. 2 पशहूर आिण सफन्या ियमर्याला
म्हणाले, “आमच्यासाठी परमेश्वराजवळ प्राथर्ना कर. काय घडणार
आहेत ते परमेश्वराला िवचार. कारण बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर
आपल्यावर स्वारी करीत आहे, म्हणून आम्हाला भिवष्यात काय घडणार
हे जाणून घ्यायचे आहे. कदािचत् परमेश्वर पूवीर्प्रमाणे काही िवस्मयकारक
घटना घडवून आणील. कदािचत् परमेश्वर नबुखद्नेस्सरला स्वारी
करण्यापासून परावृत्त करील व परतवून लावेल.”

3 नतंर पशूहर व सफन्या यांना ियमर्या म्हणाला, “िसद्कीया राजाला
सांगा, 4 ‘परमेश्वर, इस्राएलचा देव असे म्हणतो तुमच्याजवळ यदु्धोपयोगी
शस्त्रे आहेत. तुम्ही त्याचा उपयोग बाबेलचा राजा व खास्दी यांच्यापासून
तुमचे रक्षण करण्यासाठी करीत आहात. मी ती शस्त्रे िनरुपयोगी करीन.

“‘बाबेलचे सनै्य नगरीच्या तटबदंीबाहेर सगळीकडे पसरले आहे.
लवकरच त्या सनै्याला मी यरुशलेममध्ये आणीन. 5 मी स्वतः
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यहूदाच्या लोकांिवरुद्ध म्हणजे तुमच्यािवरुद्ध लढेन. मी माझ्या
सामथ्यर्वान हाताने तुमच्याशी यदु्ध करीन. कारण मी तुमच्यावर फार
रागावलो आहे. मी तुमच्यािवरुद्ध जोरदार यदु्ध करुन माझ्या
तुमच्यावरील रागाची तीव्रता िसद्ध करीन. 6 यरुशलेममध्ये राहाणाऱ्या
लोकांना मी ठार मारीन. सवर् शहरात रोगराई पसरवून मी माणसांना व
प्राण्यांना मारीन. 7 असे घडल्यावर,’” हा परमेश्वराचा संदेश आहे, “‘मी
यहूदाचा राजा िसद्कीया याला, बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याच्या
स्वाधीन करीन. मी िसद्कीयाच्या अिधकाऱ्यानासुद्धा नबुखदनेस्सरच्या
हवाली करीन. यरुशलेममधील काही लोक भयकंर रोगराई अथवा लढाई
वा उपासमार याने मरणार नाहीत. पण त्या सवार्ंना मी नबुखद्नेस्सरच्या
ताब्यात देईन. मी यहूदाच्या शत्रूला िवजयी करीन. नबुखद्नेस्सरच्या
सनै्याला यहूदातील लोकांना ठार मारायचे आहे म्हणून यहूदातील व
यरुशलेममधील लोक तलवारीच्या घावाने मारले जातील. नबुखद्नेस्सर
त्या लोकांना अिजबात दया दाखिवणार नाही व त्यांच्याबद्दल त्याला
द:ुखही वाटणार नाही.’

8 “यरुशलेममधील लोकांना असेही सांग, ‘असे म्हणून परमेश्वराने
पुढील गोष्टी सांिगतल्या, मी तुम्हाला जीवन मरण ह्यात िनवड करण्याचे
स्वाततं्र्य देईन. मी काय म्हणतो ते समजावून घ्या. 9 जो यरुशलेममध्ये
राहील तो लढाईत, उपासमारीने वा भयकंर रोगराईने मरले, पण जो
कोणी यरुशलेमच्या बाहेर जाऊन बाबेलच्या सनै्याला शरण जाईल, तो
जगेल. त्या सनै्याने नगरीला वेढा घातला आहे म्हणून नगरीला रसद
िमळू शकत नाही. पण जो कोणी नगर सोडून जाईल, त्याचा जीव वाचेल.
10 यरुशलेम नगरीवर संकट आणण्याचे मी ठरिवले आहे. मी ितला
मदत करणार नाही.’” हा परमेश्वराचा संदेश आहे, मी बाबेलच्या राजाला
यरुशलेम देऊन टाकीन. तो ती आगीत भस्मसात करील.

11 “यहूदाच्या राजघराण्याला हे सांगा:
‘परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका.

12 दावीदाच्या घराण्यातील लोकानो, परमेश्वर असे म्हणतो,
तुम्ही दररोज न्याय्यपणे लोकांचा िनवाडा केला पािहजे.
गुन्हेगारांपासून बळींचे रक्षण करा.
तुम्ही असे केले नाही,
तर मी खूप रागावेन.
माझा राग, कोणीही िवझवू न शकणाऱ्या अग्नीप्रमाणे असेल.
तुम्ही दषु्कृत्ये केली म्हणून असे होईल.’

13 “यरुशलेम, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे.
तू डोंगराच्या िशखरावर बसतेस.
तू ह्या दरीच्यावर राणीप्रमाणे बसतेस.
तुम्ही, यरुशलेममध्ये राहणार ेलोक म्हणता,
‘कोणीही आमच्यावर हल्ला करु शकणार नाही.
कोणीही आमच्या भक्कम नगरीत येणार नाही.’”
पण परमेश्वराकडून आलेला हा संदेश ऐका:
14 “तुम्हाला योग्य अशी िशक्षा िमळेल.
तुमच्या रानास मी आग लावेन
ती आग तुमच्याभोवतीचे सवर् काही जाळून टाकील.”

पापीपापी राजांिवरुद्धराजांिवरुद्ध िनवाडािनवाडा

परमेश्वर म्हणाला, “ियमर्या, राजवाड्यात जा आिण
यहूदाच्या राजाला हा संदेश आवजर् ून सांग: 2 ‘यहुदाच्या
राजा, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐक. तू दावीदच्या

िंसहासनावर बसून राज्य करतोस म्हणून हे ऐक, राजा, तू आिण तुझ्या
अिधकाऱ्यांनी माझे म्हणणे ऐकलेच पािहजे. यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारावरुन
जाणाऱ्या सवर् लोकांनी माझा संदेश ऐकलाच पािहजे. 3 परमेश्वर म्हणतो,
फक्त योग्य व न्याय्य गोष्टीच करा. लुटल्या जात असलेल्या लोकांचे
लुटारुपासून रक्षण करा. अनाथ मुलाशी अथवा िवधवांशी वाईट वागू
नका अथवा त्यांना दखुवू नका. िनरपराध्यांना मारु नका. 4 तुम्ही
माझ्या ह्या आज्ञा पाळल्यात, तर काय होईल? दावीदाच्या िंसहासनावर
बसणार ेराजे यरुशलेममध्ये, त्यांच्या अिधकाऱ्यांबरोबर व लोकांबरोबर,
रथांतून आिण घोड्यावर स्वार होऊन आत येत राहतील. 5 पण जर
तुम्ही आज्ञा पाळल्या नाहीत, तर परमेश्वर काय म्हणतो पाहा, मी,

परमेश्वर, वचन देतो की राजवाड्याचा नाश होऊन येथे दगडिवटांचा
िढगारा होईल.’”

6 यहूदाचा राजा राहत असलेल्या राजावाड्याबद्दल परमेश्वराने पुढील
उद्गार काढले.
“िगलादच्या जगंलाप्रमाणे वा
लबानोनच्या पवर्ताप्रमाणे राजवाडा उंच आहे.
पण ती त्याला वाळवंटाप्रमाणे करीन.
िनजर्न शहराप्रमाणे तो ओसाड होईल.

7 मी राजवाड्याचा नाश करण्यास माणसे पाठवीन.
त्या प्रत्येकाच्या हातात शस्त्र असेल.
त्यांचा उपयोग ते राजवाडा नष्ट करण्यासाठी करतील.
ही माणसे, गधंसरुपासून बनिवलेल्या भक्कम व संुदर तुळया कापून

जाळून टाकतील.
8 “अनेक राष्ट्र ांतील लोक या नगरीजवळून जाताना एकमेकांना

िवचारतील ‘यरुशलेम ह्या भव्य नगरीच्या बाबतीत परमेश्वराने असे
भयकंर कृत्य का केले?’ 9 ह्या प्रश्र्नाचे उत्तर पुढीलप्रमाणे असेल:
‘यहूदातील लोक परमेश्वर देवाबरोबर झालेल्या कराराप्रमाणे वागले
नाहीत. त्यांनी अन्य दवैतांना पूजले आिण त्यांची सेवा केली, म्हणून
देवाने यरुशलेमचा नाश केला.’”

राजाराजा यहोआहाजयहोआहाज (शल्लशलू्लमूम) ह्याच्यािवरुद्धह्याच्यािवरुद्ध िनवाडािनवाडा

10 मेलेल्या राजाकिरता रडू नका.
त्याच्यासाठी शोक करु नका.
पण हे िठकाण सोडून जावे लागणाऱ्या
राजासाठी मात्र मोठ्याने रडा
कारण तो परत येणार नाही.
यहोआहाज त्याची जन्मभूमी पुन्हा कधीही पाहणार नाही.
11 योशीयाचा मुलगा शल्लमू (यहोआहाज) ह्याच्याबद्दल परमेश्वर असे

म्हणतो: (राजा योशीया यांच्या मृत्यूनतंर त्याचा मुलगा शल्लमू यहूदाचा
राजा झाला) “यहोआहाज यरुशलेम सोडून दरू गेला आहे. तो पुन्हा
यरुशलेममध्ये येणार नाही. 12 िमसरच्या लोकांनी यहोआहाजला
पकडून नेले आहे. तो तेथेच मरले. त्याला परत ही भूमी िदसणार नाही.”

राजाराजा यहोयाकीमिवरुद्धयहोयाकीमिवरुद्ध िनवाडािनवाडा

13 राजा यहोयाकीमचे वाईट होईल.
तो वाईट गोष्टी करीत आहे.
आपला महाल तो बांधू शकेल.
लोकांना फसवून त्यावर माड्या चढवू शकेल.
तो लोकांना काहीही न देता त्यांच्याकडून काम करवून घेतो, त्यांना

कामाची मजुरी देत नाही.
14 यहोयाकीम म्हणतो,
“मी माझ्यासाठी मोठा वाडा बांधीन.
त्याला खूप मोठे मजले असतील.”
तो मोठ्या िखडक्या असलेले घर बांधतो.
तो तक्तपोशीसाठी गधंसरु वापरतो आिण तक्तपोशीला लाल रगं देतो.

15 यहोयाकीम, तुझ्या घरात खूप गधंसरु आहे
म्हणून त्यामुळे काही तू मोठा राजा होत नाहीस.
तुझे वडील योशीया अन्नपाण्यावरच समाधानी होते.
त्यांनी फक्त योग्य व न्याय्य गोष्टीच केल्या.
त्यांच्या ह्या कृत्यांमुळे त्यांच्याबाबतीत सवर् सुरळीत झाले.

16 योशीयाने गरीब व गरजू अशा लोकांना मदत केली.
त्यामुळे त्यांचे सवर् व्यविस्थत झाले.
यहोयाकीम, “देवाला ओळखणे ह्याचा अथर् काय?”
ह्याचा अथर् योग्य रीतीने जगणे व न्यायीपणाने वागणे.
मला ओळखणे ह्याचा अथर् हाच होय.
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
17 “यहोयाकीम, तुला फक्त तुझा फायदाच िदसतो.
तू तुझ्यासाठी जास्तीत जास्त िमळिवण्याचाच फक्त िवचार करतोस.
िनरापराध्यांना ठार मारण्यात व
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दसुऱ्याकडून वस्तू चोरण्यातच तुझे मन जडले असते.”
18 योशीयाचा मुलगा राजा यहोयाकीम ह्यास परमेश्वर असे म्हणतो की
“यहोयाकीमसाठी यहूदातील लोक राहणार नाहीत.

‘हे माझ्या बधंू, मला यहोयाकीमबद्दल वाईट वाटते.’
असे ते एकमेकांना म्हणणार नाहीत.
यहोयाकीमबद्दल ते शोक करणार नाहीत.
‘हे स्वामी! हे राजा!
मला खूप वाईट वाटते! मला खूप द:ुख होते!’
असे ते म्हणणार नाहीत.
19 एखाद्या गाढवाला पुरावे तसे यरुशलेममधील लोक यहोयाकीमचे

दफन करतील.
ते त्याचा मृत देह फरपटत नेऊन यरुशलेमच्या वेशीबाहेर फेकून

देतील.
20 “यहूदा, लबानोनच्या डोंगरावर जाऊन मोठ्याने ओरड.
बाशानच्या डोंगरात तुझा आवाज ऐकू जाऊ देत.
अबारीमच्या डोंगरात तुझा आवाज ऐकू जाऊ देत.
अबारीमच्या डोंगरात जाऊन मोठ्याने ओरड.
का? कारण तुझ्या सवर् ‘िप्रयकराचा’ नाश केला जाईल.

21 “यहूदा, तुला सुरिक्षत वाटले.
पण मी तुला इशारा िदला होता.
पण तू माझे ऐकण्याचे नाकारलेस.
तू तरुण असल्यापासून अशीच वागत आलीस.
तू तरुण असल्यापासून माझ्या
आज्ञा पाळल्या नाहीस, यहूदा!

22 म्हणून मी िदलेली िशक्षा झझंावाताप्रमाणे येईल.
ती तुझ्या सवर् मेंढपाळांना लांब उडवून देईल.
तुला वाटले की दसुरी राष्ट्र े तुला मदत करतील.
पण त्या राष्ट्र ांचाही पराभव होईल.
मग खरोखरच तू िनराश होशील.
तू केलेल्या वाईट गोष्टींची तुला लाज वाटेल.
23 “राजा, तू तुझ्या उंच डोंगरावरच्या गधंसरुच्या लाकडापासून

बनिवलेल्या वाड्यात राहतोस!
म्हणजेच जणू काही जेथून हे लाकूड येते त्या लबानोनमध्येच राहतोस

तुला वाटते की तू सुरिक्षत आहेस!
कारण तू उंच डोंगरावर मोठ्या घरात राहतोस पण तुला िशक्षा
झाल्यावर तू खरोखर िवव्हळशील.
तुला प्रसूितवेदनांप्रमाणे वेदना होतील.”

राजाराजा यहोयाकीनयहोयाकीन (कोन्याकोन्या) याच्यािवरुध्दयाच्यािवरुध्द िनवाडािनवाडा

24 “मी िनश्र्िचतपणे आहे म्हणूनच हे तुझ्याबाबत घडेल” हा
परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे, “यहोयाकीन, यहोयाकीमच्या मुला,
यहूदाच्या राजा, जरी तू माझ्या उजव्या हातातील मुद्रा असलास, तरीही
मी तुला उखडून टाकले असते. तुझ्याबाबतीत असेच घडेल. 25

यहोयाकीन, मी तुला बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर व खास्दी लोक ह्यांच्या
हवाली करीन. तू त्या लोकांना घाबरतोस. ते तुला ठार मारु इिच्छतात.
26 तुझी व तुझ्या आईची जन्मभूमी नसलेल्या देशात, मी, तुला व तुझ्या
आईला फेकून देईन. तेथेच तुम्ही दोघे मराल. 27 यहोयाकीन, तू ह्या
भूमीत परत यायला बघशील. पण तुला येथे परत येऊ िदले जाणार
नाही.”

28 कोणीतरी फेकून िदलेल्या, फुटक्या भांड्याप्रमाणे कोन्या
(यहोयाकीन) आहे.
कोणालाही नको असलेल्या भांड्याप्रमाणे तो आहे.
यहोयाकीन व त्याची मुले ह्यांना बाहेर का फेकले जाईल?
परक्या देशात त्यांना का फेकून देण्यात येईल?

29 यहूदाच्या हे भूमी, भूमी, भूमी,
परमेश्वराचा संदेश ऐक!

30 परमेश्वर म्हणतो, “यहोयाकीनबद्दल हे िलहून घे.
तो िन:संतान आहे,

‘तो त्याच्या आयषु्यात यशस्वी होणार नाही.

त्याचा कोणताही मुलगा दावीदच्या िंसहासनावर बसणार नाही
कोणताही मुलगा यहूदावर राज्य करणार नाही.’”

“यहूदातील लोकांच्या मेंढपाळांचे (नेत्यांचे) वाईट होईल, ते
मेंढ्यांचा नाश करीत आहेत. ते माझ्या कुरणातून त्यांना
चहूबाजूना पळवून लावीत आहेत.” हा परमेश्वराकडून

आलेला संदेश आहे.
2 ते मेंढपाळ (नेते) माझ्या लोकांना जबाबदार आहेत, आिण परमेश्वर,

इस्राएलचा देव त्या मेंढपाळांना पुढील गोष्टी सागतंो “तुम्ही मेंढपाळांनी
(नेत्यांनी) माझ्या मेंढ्यांना चारी िदशांना पळून जाण्यात भाग पाडले
आहे. त्यांना तुम्ही जबरदस्तीने लांब जायला लावले. तुम्ही त्यांची
काळजी घेतली नाही. पण मी तुमची काळजी घेईन. मी तुम्हाला तुमच्या
वाईट कृत्यांबद्दल िशक्षा करीन.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. 3 “मी
माझ्या मेंढ्या (लोक) दसुऱ्या देशांत पाठिवल्या पण ज्या मेंढ्या लोक
दसुऱ्या देशात गेल्या आहेत, त्यांना मी गोळा करीन. मी त्यांना त्यांच्या
कुरणात परत आणीन. त्या मेंढ्या (लोक) त्यांच्या कुरणात (देशात) परत
आल्यावर, त्यांना पुष्कळ संतती होऊन त्यांची संख्या वाढेल. 4 मी
माझ्या मेंढ्यांसाठी नवीन मेंढपाळ (नेते) नेमीन. ते मेंढपाळ (नेते) माझ्या
मेंढ्यांची (लोकांची) काळजी घेतील व माझ्या मेंढ्या (लोक) घाबरणार
नाहीत वा भयभीत होणार नाहीत. माझी एकही मेंढी (माणूस) हरवणार
नाही.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

सदाचरणीसदाचरणी “अअंकंकुुरर”
5 हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“मी चांगला ‘अकुंर’ िनमार्ण
करण्याची वेळ येत आहे.
तो चांगला अकुंर सुज्ञपणे राज्य करणारा राजा असेल.
देशात योग्य व न्याय्य गोष्टी तो करले.

6 त्या चांगल्या ‘अकुंराच्या’ काळात यहूदातील लोक वाचतील
आिण इस्राएल सुरिक्षत राहील.
त्याचे नाव असेल
परमेश्वर आमचा चांगुलपणा.
7 “िचरजंीव असणाऱ्या, एकमेव असणाऱ्या परमेश्वराने इस्राएलच्या

लोकांना िमसर देशातून बाहेर आणले ‘हे जुने वचन लोक पुन्हा उच्चारणार
नाहीत, असे िदवस येत आहेत.’ हा परमेश्वराचा संदेश आहे. 8 पण लोक
काही नवीनच बोलतील. ‘परमेश्वर िचरजंीव आहे परमेश्वर एकमेव आहे.
त्याने इस्राएलच्या लोकांना उत्तरकेडील देशातून बाहेर आणले. त्याने
त्या लोकांना ज्या ज्या देशात पाठिवले होते, त्या त्या देशांतून बाहेर
आणले.’ मग इस्राएलचे लोक त्यांच्या स्वतःच्या देशात राहतील.”

खोट्याखोट्या ससंदंदेेष्ट्यांिवरुद्धष्ट्यांिवरुद्ध िनवाडािनवाडा

9 संदेष्ट्यांना संदेश:
मी फार द:ुखी आहे. माझे हृदय िवदीणर् झाले आहे.
माझी सवर् हाडे थरथरत आहेत.
माझी (ियमर्याची) िस्थती मद्यप्यासारखी झाली आहे.
का? परमेश्वरामुळे व त्याच्या पिवत्र शब्दांमुळे.

10 व्यिभचाराचे पाप केलेल्या लोकांनी यहूदा भरुन गेला आहे.
लोकांनी अनेक मागार्ंनी िनष्ठेचा त्याग केला आहे.
परमेश्वराने शाप िदला आिण ही भूमी ओसाड झाली.
कुरणातील िहरवळ वाळून मरत आहे.
शेते वाळवंटाप्रमाणे झाली आहेत.
संदेष्टे दषु्ट आहेत ते त्यांचे बळ (वजन) व शक्ती चुकीच्या पद्धतीने

वापरतात.
11 “संदेष्टेच काय, पण याजकसुद्धा पापी आहेत.
माझ्या मिंदरात दषु्कृत्ये करताना मी त्यांना पािहले आहे.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
12 “मी माझा संदेश त्यांच्याकडे पाठिवण्याचे बदं करीन.
मग त्यांची िस्थती अधंारात चालणाऱ्यांसारखी होईल.
मी असे केल्यास संदेष्टे व याजक ह्यांच्यासाठी वाट जणू िनसरडी
होईल.
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ते त्या अधंारात पडतील
मी त्यांच्यावर अरीष्ट आणीन.
मी त्यांना िशक्षा करीन.”
हा देवाकडून आलेला संदेश आहे.
13 “शोमरोनच्या संदेष्ट्यांनी चुकीच्या गोष्टी केल्याचे मी पािहले.
मी त्यांना बआल या खोट्या दवैताच्या नावाने भिवष्य वतर्िवताना
पािहले.
त्यांनी इस्राएलच्या लोकांना परमेश्वरापासून दरू नेले.

14 आता मी यहूदाच्या संदेष्ट्यांना यरुशलेममध्ये
भयकंर गोष्टी करताना पािहले आहे.
ते व्यिभचाराचे पाप करतात.
ते खोट्या गोष्टी एकतात आिण खोट्या िशकवणकुीचे पालन करतात.
ते दषु्टांना दषु्कृत्ये करायला प्रोत्साहन देतात.
म्हणून लोक पाप करीतच राहतात.
ते सदोममधील माणसाप्रमाणे आहेत.
यरुशलेम आता मला गमोऱ्यासारखे वाटते.”

15 सवर्शिक्तमान परमेश्वर संदेष्ट्यांबद्दल म्हणतो,
“मी त्या संदेष्ट्यांना िशक्षा करीन.
िवषिमिश्रत अन्न खाण्यासारखी वा जहरिमिश्रत पाणी िपण्यासारखी

ती िशक्षा असेल.
संदेष्ट्यांनी हा आध्याित्मक आजार आणला व तो सवर् देशात पसरला
म्हणून मी त्यांना िशक्षा करीन.
हा आजार यरुशलेममधील संदेष्ट्यांकडून आला.”

16 सवर्शिक्तमान परमेश्वर ह्या गोष्टी सांगतो:
“हे संदेष्टे तुम्हाला जे काय सांगतात त्याकडे लक्ष देऊ नका.
ते तुम्हाला मूखर् बनिवण्याचा प्रयत्न करतात.
ते दृष्टांन्ताबद्दल बोलतात.
पण हे दृष्टांन्त त्यांना माझ्याकडून घडत नाहीत,
तर ते त्यांच्या मनाचेच असतात.
17 काही लोक परमेश्वराकडून आलेल्या खऱ्या संदेशाला नाके

मुरडतात
म्हणून हे संदेष्टे त्या लोकांना िनराळ्याच गोष्टी सांगतात.
ते म्हणतात, ‘तुम्हाला शांती लाभेल’
काही लोक फार हट्टी आहेत.
ते त्यांना पािहजे त्याच गोष्टी करतात.
मग ते संदेष्टे त्याना म्हणतात,
‘तुमच्यावर कोणतीच आपत्ती येणार नाही.’

18 पण ह्या संदेष्ट्यांमधील कोणीही स्वगार्तील देवांच्या सभेत उभा
रािहलेला नाही.
त्यांच्यापकैी कोणीही परमेश्वराचा संदेश पािहला वा ऐकला नाही.
कोणीही परमेश्वराच्या संदेशाकडे बारकाईने लक्ष िदलेले नाही.

19 आता परमेश्वराकडून वादळाप्रमाणे िशक्षा येईल. परमेश्वराचा राग
तुफानाप्रमाणे असेल.
तो त्या दषु्ट लोकांच्या डोक्यावर आदळून त्यांच्या डोक्यांचा चेंदामेंदा

करील.
20 परमेश्वराने जे करण्याचे ठरिवले आहे,
ते पूणर् होईपयर्ंत परमेश्वराचा राग शांत होणार नाही.
पुढील िदवसांत
तुम्हाला हे स्पष्टपणे समजेल.

21 मी त्या संदेष्ट्यांना पाठिवले नाही,
पण तेच संदेश द्यायला धावले.
मी त्यांच्याशी बोललो नाही,
पण तेच माझ्यावतीने उपदेश करतात.

22 जर ते माझ्या स्वगीर्य सभेत उभे रािहले असते,
तर त्यांनी माझा संदेश यहूदाच्या लोकापयर्ंत पोहोचिवला असता.
त्यांनी लोकांना दषु्कृत्ये करण्यापासून परावृत्त केले असते.
त्यांनी लोकांना पाप करु िदले नसते.”

23 हा परमेश्वराचा संदेश आहे,
“मी देव येथे आहे पण मीच देव
दरूवरच्या स्थळीही असतो.

24 एखादा माणूस माझ्यापासून लपण्याचा प्रयत्न करीलही,
पण त्याला शोधणे मला अगदी सोपे आहे.
का? कारण मी स्वगर् आिण पृथ्वी ह्यांमध्ये सगळीकडे आहे.”
परमेश्वर असे म्हणाला. 25 “काही संदेष्टे माझ्या नावाने खोटा उपदेश

करतात. ते म्हणतात, ‘मला स्वप्न पडले आहे! मला स्वप्न पडले आहे!’
मी त्याना असे म्हणताना ऐकले आहे. 26 हे िकती काळ चालणार? ते
खोट्याचाच िवचार करतात आिण त्याच खोट्या, असत्य गोष्टी लोकांना
िशकिवतात. 27 हे संदेष्टे, यहूदाच्या लोकांना माझे िवस्मरण व्हावे असा
प्रयत्न करीत आहेत. एकमेकांना खोट्या स्वप्नाबद्दल सांगून ते हे करीत
आहेत. त्याचे पूवर्ज जसे माझे नाव िवसरले, तसेच आता ह्या लोकांनी
मला िवसरावे म्हणून ते प्रयत्न करीत आहेत. ह्यांचे पूवर्ज मला िवसरले
आिण त्यांनी खोटे दवैत बआलची पूजा केली, 28 काडी म्हणजे गहू
नव्हे.तसेच त्या संदेष्ट्यांची स्वप्ने म्हणजे माझा संदेश नव्हे.जर एखाद्या
माणसाला त्याच्या स्वप्नाबद्दल सांगायचे असेल, तर सांगू द्या. पण जो
कोणी माझा संदेश ऐकतो, त्याला सत्य सांगू द्यावे. 29 माझा संदेश
अग्नीप्रमाणे आहे.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “तो खडक
फोडणाऱ्या हातोड्याप्रमाणे आहे.”

30 “म्हणून मी खोट्या संदेष्ट्यांिवरुध्द आहे.” हा परमेश्वराचा संदेश
आहे. “हे संदेष्टे एकमेकांकडून माझे शब्द चोरतात. 31 मी त्यांच्यािवरुद्ध
आहे.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “ते त्यांचे स्वतःचे शब्द
वापरतात आिण ते माझेच शब्द आहेत असे भासिवतात. 32 खोट्या
स्वप्नांबद्दल सांगणाऱ्या खोट्या संदेष्ट्यांच्या मी िवरुद्ध आहे.” हा
परमेश्वराचा संदेश आहे. “ते त्यांच्या खोट्या बोलण्याने व चुकीच्या
िशकवणकुीने माझ्या लोकांना चुकीच्या मागार्ंने नेतात. लोकांना
िशकिवण्यासाठी मी त्यांना पाठिवलेले नाही. मी त्यांना माझ्यासाठी
काही करण्याची आज्ञा कधीही िदलेली नाही. ते यहूदाच्या लोकांना
मुळीच मदत करु शकत नाहीत.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

ददेेवाकडवाकडूूनन शोकसशोकसंदंदेेशश

33 “यहूदातील लोक वा संदेष्टे िंकवा याजक कदािचत् तुला
िवचारतील ‘ियमर्या, परमेश्वराने काय घोषणा केली आहे?’ तू त्यांना उत्तर
दे, ‘तुम्ही म्हणजेच परमेश्वराला फार मोठे ओझे आहात. मी हे ओझे
खाली टाकून देईन’ हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

34 “कदािचत् एखादा संदेष्टा वा एखादा याजक िंकवा एखादा माणूस
म्हणेल ‘परमेश्वराची घोषणा ही आहे.’ तो खोटे बोलला. मी त्याला व
त्याच्या सवर् कुटंुबाला िशक्षा करीन. 35 तुम्ही एकमेकांना असे िवचारु
शकता, ‘परमेश्वराने काय उत्तर िदले?’ िंकवा ‘परमेश्वर काय म्हणाला?’
36 पण तुम्ही कधीही ‘परमेश्वराची घोषणा (भारी बोजा) असा वाक्प्रचार
वापरु नये.’ कारण परमेश्वराचा संदेश हा कोणालाही भारी बोजा वाटता
कामा नये. पण तुम्ही आमच्या देवाचे शब्द बदलता. तो जीवंत,
सवर्शिक्तमान परमेश्वर आहे.

37 “तुम्हाला जर देवाच्या संदेशाबद्दल जाणून घ्यायचे आसेल, तर
संदेष्ट्याला िवचारा ‘परमेश्वराने तुला काय उत्तर िदले’ िकवा ‘परमेश्वर
काय म्हणाला?’ 38 पण ‘परमेश्वराची घोषणा (भारी बोजा) काय आहे?’
असे म्हणू नका. जर तुम्ही असे शब्द वापराल, तर परमेश्वर तुम्हाला
म्हणेल, ‘तुम्ही माझ्या संदेशाला “परमेश्वराची घोषणा (भारी बोजा) असे
म्हणू नये.” हे शब्द वापरु नका असे मी बजावले. 39 पण तुम्ही माझ्या
संदेशाला “भारी बोजाच” म्हणालात. म्हणून मी तुम्हाला. मोठ्या
ओझ्याप्रमाणे वर उचलून माझ्यापासून लांब फेकून देईन. मी तुमच्या
पूवर्जांना यरुशलेम नगरी िदली. पण मी तुम्हाला आिण त्या नगरीला
माझ्यापासून दरू फेकीन. 40 मी तुम्हाला अप्रितिष्ठत करीन आिण ही
बदनामी (हा ओशाळवाणेपणा) तुम्ही कधीही िवसरु शकणार नाही.’”

चांगलीचांगली अअंिंजरिजरे ेआिणआिण वाईटवाईट अअंिंजरिजरेे

परमेश्वराने मला पुढील गोष्टींचा दृष्टांन्त िदला: परमेश्वराच्या
मिंदरासमोर दोन अिंजराच्या टोपल्या व्यविस्थत मांडलेल्या
मी पािहल्या. (बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याने यकोन्याला

कैद करुन नेले, त्यांनतंर हा दृष्टांन्त झाला. यकोन्या हा यहोयाकीम
राजाचा मुलगा होता. यकोन्या आिण त्याचे महत्वाचे अिधकारी ह्यांना
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यरुशलेममधून दरू नेले गेले. त्यांना बाबेलला नेले गेले. नबुखद्नेस्सरने
यहूदातील सवर् सुतार व लोहार यांनाही नेले.) 2 एका टोपलीत खूप
चांगली अिंजर ेहोती. ती मोसमाच्या सुरवातीला िपकलेल्या
अिंजरासारखी होती. पण दसुऱ्या टोपलीत नासकी अिंजर ेहोती. ती
खाण्यालायक नव्हती.

3 परमेश्वराने मला िवचारले, “ियमर्या, तू काय पािहलेस?”
मी म्हणालो, “मी अिंजर ेपािहली. चांगली अिंजर ेफारच उत्तम आहेत.

पण वाईट अिंजर ेफारच नासकी आहेत. ती खाण्यासारखी नाहीत.”
4 नतंर परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. 5 परमेश्वर, इस्राएलचा देव

म्हणाला, “यहूदातील लोकांना त्यांच्या देशापासून दरू नेले गेले आहे.
त्यांच्या शत्रूने त्यांना बाबेलला नेले. ते लोक ह्या चांगल्या अिंजरासारखे
आहेत. मी त्यांच्यावर दया करीन. 6 मी त्यांचे रक्षण करीन. मी त्यांना
यहूदाला परत आणीन. मी त्यांचा नाश होऊ देणार नाही मी त्यांना परत
उभे करीन. मी नुसतेच त्यांना वर काढणार नाही, तर त्यांना रुजवीन
म्हणजे ते वाढू शकतील. 7 मला ओळखण्याची इच्छा मी त्यांच्यात
िनमार्ण करीन. मग मी परमेश्वर आहे हे त्यांना समजेल. ते माझे होतील व
मी त्यांचा देव होईन. बाबेलमधील हे सवर् कैदी अतंःकरणापासून
माझ्याकडे परत आले आहेत म्हणून मी त्यांच्यासाठी हे करीन.

8 “पण यहूदाचा राजा िसद्कीया हा त्या अितशय नासल्यामुळे
खाण्यालायक न रािहलेल्या अिंजरासारखा असेल. िसद्कीया त्याचे
उच्चपदस्थ अिधकारी, यरुशलेममध्ये उरलेले लोक व िमसरमध्ये राहत
असलेले यहूदी हे सवर् त्या नासक्या अिंजरासारखे असतील. 9 मी
त्यांना िशक्षा करीन. त्या िशके्षने पृथ्वीवरील सवर् लोकांना धक्का बसेल.
यहूदातील ह्या लोकांची इतर लोक चेष्टा करतील लोक एकमेकांना
त्यांच्याबद्दलचे िवनोदी िकस्से सांगतील. मी त्यांना जेथे जेथे पाठवीन,
तेथे तेथे लोक त्यांना शाप देतील. 10 मी त्यांच्यावर लढाई, उपासमार
आिण रोगराई ह्या आपत्ती पाठवीन. ते सवर् ठार होईपयर्ंत मी त्यांच्यावर
हल्ला करीन. मग मी त्यांना आिण त्याच्या पूवर्जांना िदलेल्या भूमीवर ते
अिजबात िशल्लक राहणार नाहीत.”

ियमियमर्र्याच्यायाच्या प्रवचनाचाप्रवचनाचा सारांशसारांश

यहूदातील सवर् लोकांबद्दल ियमर्याला िमळालेला देवाचा
संदेश असा आहे. यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्च्या
चौथ्या वषीर् हा संदेश आला. यहोयाकीम योशीयाचा मुलगा

होता. यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्ंचे चौथे वषर् हे बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सर ह्याच्या कारिकदीर्चे पिहलेच वषर् होते. 2 यहूदा आिण
यरुशलेम येथील लोकांना ियमर्याने पुढील संदेश ऐकिवला:

3 गेली 23 वषेर् मी परमेश्वराचे संदेश पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगत आहे.
यहूदाचा राजा आमोन ह्याचा मुलगा योशीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या 13
व्या वषार्पासून मी संदेष्टा आहे. मी तेव्हापासून आजपावेतो तुम्हाला
परमेश्वराकडून आलेले संदेश ऐकिवले आहेत. पण तुम्ही ऐकले नाही. 4

परमेश्वराने, त्याच्या सेवकांना संदेष्ट्यांना पुन्हा पुन्हा तुमच्याकडे
पाठिवले पण तुम्ही त्यांचे ऐकले नाही. तुम्ही त्यांच्याकडे लक्षसुद्धा िदले
नाही.

5 ते संदेष्टे म्हणाले, “तुमची राहणी बदला. त्या वाईट गोष्टी करु नका.
तुम्ही तुमचे वागणे बदललेत, तर तुम्ही, परमेश्वराने तुम्हाला आिण
तुमच्या पूवर्जांना िदलेल्या देशात, परत जाऊ शकाल. त्याने तुम्हाला ही
भूमी कायमची राहण्यास िदली होती. 6 दसुऱ्या दवैतांना अनुसरु नका.
त्यांची सेवा वा पूजा करु नका. एखाद्या माणसाने तयार केलेल्या मूतीर्ंची
पूजा करु नका. त्यामुळे मला तुमचा रागच येतो. असे करुन तुम्ही
स्वतःलाच दखुिवता.

7 “पण तुम्ही माझे ऐकले नाही.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे. “माणासाने घडिवलेल्या मूतीर्ची तुम्ही पूजा केली. त्यामुळे मला
राग आला त्यामुळे तुम्ही दखुिवले जाता एवढेच.”

8 सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला, “तुम्ही माझ्या संदेशाकडे लक्ष
िदले नाही. 9 म्हणून मी लवकरच उत्तरकेडील कुळांना बोलावून घेईन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “मी लवकरच बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर
ह्याला िनरोप पाठवीन. तो माझा सेवक आहे. मी त्यांना यहूदा व
यहूदातील लोक यांच्यािवरुध्द उठवीन. तुमच्या देशाभोवतालच्या

राष्ट्र ांच्यासुद्धा िवरोधात मी त्यांना आणीन. मी त्या सवर् देशांचा नाश
करीन. मी त्या भूमीचे कायमचे ओसाड वाळवंट बनवीन. लोक ते देश व
त्याचा वाईट प्रकार ेझालेला नाश पाहतील व हळहळतील. 10 त्या
िठकाणच्या सुखाच्या व आनदंाच्या कल्लोळांचा मी शेवट करीन. तेथे नव
वर वधंूचा सुखाचा शब्द उमटणार नाही, जात्यांचा आवाज येणार नाही
आिण िदव्यातला प्रकाश नाहीसा होईल. 11 ती सगळी भूमी वरैाण
वाळवंट होईल तेथील सवर् लोक, 70 वषार्ंपयर्त बाबेलच्या राजाचे दास
होतील.

12 “पण 70 वषार्ंनतंर मी बाबेलच्या राजाला िशक्षा करीन. मी बाबेल
राष्ट्र ालाही िशक्षा करीन.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “मी
खास्द्यांनी केलेल्या पापाबद्दल त्यांच्या देशाला िशक्षा करीन. मी त्या
भूमीचे रुपांतर कायमच्या वाळवंटात करीन. 13 बाबेलमध्ये खूप वाईट
गोष्टी घडतील हे मी सांिगतले आहेच त्या सवर् गोष्टी घडतीलच. ियमर्याने
त्या परक्या देशाबद्दल भिवष्यकथन केलेच आहे आिण या पुस्तकात सवर्
धोक्याचे इशार ेिलिहले आहेत. 14 हो! बाबेलच्या लोकांना खूप राष्ट्र ांचे
आिण मोठ्या राजांचे दास्य करावे लागेल. त्यांच्या कृत्यांबद्दल योग्य
अशीच िशक्षा त्यांना मी देईन.”

जगातीलजगातील राष्टराष्ट्र्र ांनाांना िनवाडािनवाडा

15 परमेश्वराने, इस्राएलच्या देवाने मला या गोष्टी सांिगतल्या: “ियमर्या,
माझ्या हातातील द्राक्षरसाचा प्याला घे. तो माझ्या क्रोधाचा द्राक्षरस
आहे. मी तुला वेगवेगळ्या राष्ट्र ात पाठवीत आहे. त्या सवर् राष्ट्र ांना हा
द्राक्षरस प्यायला लाव. 16 ते हा द्राक्षरस िपतील. मग ते वांत्या करतील
आिण वेड्याप्रमाणे वागतील. मी लवकरच त्यांच्यावर शत्रूला हल्ला
करायला लावणार असल्याने ते असे वागतील.”

17 मग मी देवाच्या हातातून द्राक्षरसाचा प्याला घेतला. देवाने मला
पाठवलेल्या त्या सवर् राष्ट्र ांत मी गेलो आिण तेथील लोकांना त्यातील
द्राक्षरस प्यायला लावला. 18 मी यहूदा आिण यरुशलेम यामधील
लोकांसाठी तो द्राक्षरस ओतला. यहूदातील राजे आिण नेते ह्यांना मी
द्राक्षरस प्यायला लावला. ते वरैाण वाळवंट व्हावेत, त्या िठकाणाचा
सवर्नाश व्हावा, तो नाश पाहून लोकांनी हायहाय करावे व त्याबद्दल
कोसावे म्हणून मी असे केले आिण तसेच घडले. यहूदाचे आता तेच
झाले आहे!

19 मी िमसरच्या फारोलाही द्राक्षरस प्यायला भाग पाडले.
परमेश्वराच्या क्रोधाने भरलेल्या प्याल्यातून मी िमसरच्या अिधकाऱ्यांना,
महत्वाच्या नेत्यांना आिण लोकांना द्राक्षरस प्यायला लावला.

20 मी सवर् अरब व ऊस देशातील राजे यांनाही द्राक्षरस िपण्यास
िदला.
मी पिलष्ट्यांच्या देशातील अश्कलोन, गज्जा, एक्रोन या शहरांतील व

अश्दोद शहरामधील उरलेले अशा सवर् राजांना त्या प्याल्यातून द्राक्षरस
िपण्यास भाग पाडले.

21 मग मी अदोम, मवाब व अम्मोन यामधील राजांनाही द्राक्षरस
प्यायला लावले.

22 सोरच्या व सीदोनच्या सवर् राजांनाही मी द्राक्षरस पाजला.
खूप दरूच्या देशातील सवर् राजांनाही मी द्राक्षरस िदला. 23 ददान,

तेमा व बूज येथील लोकांनाही मी त्या प्याल्यातून प्यायला लावले.
मिंदरात दाढीच्या कडा कापणाऱ्या सवर् लोकांना मी द्राक्षरस िपण्यास
भाग पाडले. 24 अरबस्तानातील सवर् राजांनाही मी द्राक्षरस प्यायला
िदला. हे राजे वाळवंटात राहतात. 25 िजमरी, एलाम व मेदी येथील सवर्
राजांना मी द्राक्षरस पाजला. 26 उत्तरकेडील सवर्, दरूच्या व जवळच्या
राजांना मी हा द्राक्षरस िपण्यास भाग पाडले. एकामागून एकाला मी तो
प्यायला लावला. पृथ्वीवरील सवर् राज्यांना मी परमेश्वरच्या क्रोधाने
भरलेल्या प्याल्यातून प्यायला लावले. पण बाबेलचा राजा, सवर् राष्ट्र ांच्या
नतंर या प्याल्यातून िपईल.

27 “ियमर्या, तू त्या राष्ट्र ांना सांग की सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘माझ्या क्रोधाच्या प्याल्यातून प्या. त्यामुळे िंझगा
आिण वांत्या करा. पडा आिण परत उठू नका. उठू नका कारण तुम्हाला
ठार करण्यासाठी मी तलवार पाठवीत आहे.’
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28 “ते लोक तुझ्या हातातून प्याला घेण्याचे नाकारतील. ते त्यातील
द्राक्षरस िपण्यास नकार देतील पण तू त्यांना सांग ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर
पुढील गोष्टी सांगतो. तुम्ही खरोखरच ह्या प्याल्यातून प्यावे. 29 माझ्या
नावाने प्रिसध्द असलेल्या यरुशलेम नगरीत वाईट गोष्टी घडवून
आणण्यास मी अगोदरच सुरवात केली आहे. आपल्याला िशक्षा होणार
नाही असे तुम्हाला वाटण्याचा संभव आहे. पण तुम्ही चुकता आहात.
तुम्हाला िशक्षा होईलच. मी पृथ्वीवरील सवर् माणसांना मारण्यासाठी
तलवारीला साद घालीत आहे.’” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

30 “ियमर्या, तू त्यांना पुढील संदेश दे:
‘परमेश्वर वरुन गजर्ना करीत.
आहे तो त्याच्या पिवत्र मिंदरातून गजर्ना करीत आहे.
तो त्याच्या कुरणाला (लोकांना) ओरडतो.
द्राक्षरस काढताना, द्राके्ष तुडिवताना, लोक ज्याप्रमाणे मोठ्याने

गातात, त्याप्रमाणे देवाच्या आरोळ्या मोठ्या आहेत.
31 तो आवाज पृथ्वीवरील सवर् लोकांपयर्ंत पसरतो.
हा सगळा गोंगाट कशासाठी आहे?
परमेश्वर सवर् राष्ट्र ांतील लोकांना िशक्षा करीत आहे.
परमेश्वराने लोकांच्यािवरुद्ध आपले म्हणणे मांडले.
त्यांने लोकांचा न्यायिनवाडा केला.
आिण तो आता तलवारीने दषु्ट लोकांना ठार मारीत आहे.’”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
32 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“अिरष्ट एका देशातून
दसुऱ्या देशात लवकरच पसरले.
तो पृथ्वीवरच्या अती दरूच्या
िठकाणाहून वादळाप्रमाणे येईल.”
33 त्या लोकांची प्रेते पृथ्वीच्या एका टोकाकडून दसुऱ्या टोकाकडे

पोहोचतील. त्यांच्यासाठी कोणीही रडणार नाही. कोणीही ती गोळा
करुन पुरणार नाही. शेणाप्रमाणे ती जिमनीवर पडतील.

34 मेंढपाळांनो (नेत्यांनो) तुम्ही मेंढ्यांना (लोकांना) वळवावे.
प्रमुख नेत्यांनो, रडायला सुरवात करा.
मेंढ्यांच्या (लोकांच्या) नेत्यांनो, जिमनीवर द:ुखाने लोळा.
का? कारण ही तुमच्या कत्तलीची वेळ आहे.
परमेश्वर तुम्हाला मोडील आिण सगळीकडे पसरवील.
तुम्ही फुटक्या मडक्याच्या तुकड्याप्रमाणे सगळीकडे पसराल.

35 मेंढपाळांना लपायला कोठेही जागा राहणार नाही.
ते नेते पळून जाऊ शकणार नाहीत.

36 मग मेंढपाळांच्या (नेत्यांचा) आरोळ्या ऐकू येतात.
त्यांचे रडणे ऐकून परमेश्वर
त्यांची कुरणें (देश) नष्ट करीत आहे.

37 त्या शांत कुरणांचा (जागांचा) नाश केला जाईल आिण ती ओसाड
वाळवटे होतील.
परमेश्वर रागावल्याने असे घडले.

38 परमेश्वर गुहेत राहाणाऱ्या भयकंर िंसहाप्रमाणे आहे.
परमेश्वर रागावला आहे
आिण त्याचा क्रोध त्या लोकांना इजा करील.
त्यांचा देश ओसाड वाळवंट होईल.

ममंिंदरातिदरात ियमियमर्र्याचायाचा बोधपरबोधपर उपदउपदेेशश

यहूदाचा राजा यहोयाकीम ह्याच्या कारिकदीर्च्या पिहल्याच
वषीर् परमेश्वराकडून हा संदेश आला. यहोयाकीम हा योशीया
राजाचा मुलगा होता. 2 परमेश्वर म्हणाला, “ियमर्या,

परमेश्वराच्या मिंदराच्या प्रांगणात उभा राहा आिण परमेश्वराच्या मिंदरात
उपासना करण्यास येणाऱ्यांना हा संदेश दे. मी तुला सांिगतलेले सवर्
यहूदातील सगळ्या लोकांना सांग. माझ्या संदेशातील कोणताही भाग
गाळू नकोस. 3 कदािचत् ते ऐकतीलही आिण माझ्या संदेशाचे पालन
करतील. पापी जीवन जगण्याचे ते कदािचत् सोडून देतील. त्यांचे
पिरवतर्न झाल्यास, त्यांना िशक्षा करण्याच्या माझ्या बेतांबद्दल मीही
कदािचत् पुनिर्वचार करीन. त्यांनी खूप वाईट कृत्ये केली. त्याबद्दल

त्यांना िशक्षा करण्याची योजना मी आखत आहे. 4 तू त्यांना सांग
‘परमेश्वर काय म्हणतो ते ऐका: मी तुम्हाला माझी िशकवण िदली. तुम्ही
माझ्या आज्ञा पाळल्याच पािहजेत आिण माझ्या िशकवणकुीप्रमाणे
वागलेच पािहजे. 5 माझ्या सेवकांनी तुम्हाला सांिगतलेल्या गोष्टी तुम्ही
ऐकल्याच पािहजेत. (संदेष्टे माझे सेवक आहेत) मी पुन्हा पुन्हा माझे
सेवक पाठिवले. पण तुम्ही त्यांचे ऐकले नाही. 6 तुम्ही माझे ऐकले नाही
तर मी माझे यरुशलेममधील मिंदर शीलोमधील माझ्या पिवत्र तबंूप्रमाणे
करीन दसुऱ्या शहरांवर अिरष्ट यावे असे वाटणाऱ्या लोकांना यरुशलेम
जरुर आठवेल.’”

7 परमेश्वराच्या मिंदरातील ियमर्याचे हे बोलणे याजकांनी, संदेष्ट्यांनी
आिण सगळ्या लोकांनी ऐकले. 8 परमेश्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे,
ियमर्याने, परमेश्वराने सांिगतलेली प्रत्येक गोष्ट सांिगतली, नतंर
याजकांनी, संदेष्ट्यांनी आिण लोकांनी ियमर्याला धरले. ते म्हणाले,
“अशा भयकंर गोष्टी सांिगतल्याबद्दल तू मरशील! 9 परमेश्वराच्या
नावावर अशा भयकंर गोष्टी सांगण्याचे धाडस तू कसे काय करु
शकतोस! िशलोच्या मिंदराप्रमाणे ह्या मिंदराचा नाश होईल, असे
म्हणण्याचे साहस तू कसे काय करु शकतोस. यरुशलेम िनजर्न
वाळवंटाप्रमाणे होईल असे तू कसे काय म्हणू शकतोस!” परमेश्वराच्या
मिंदरात सवर् लोक ियमर्याभोवती जमले.

10 यहूदातील राज्यकत्यार्ंना ही सवर् हिकगत कळली, म्हणून ते
राजवाड्यातून बाहेर आले व देवाच्या मिंदरात गेले. तेथे ते नव्या
प्रवेशद्वाराजवळ आपापल्या स्थानांवर बसले. “नवे प्रवेशद्वार”
परमेश्वराच्या मिंदरात जाण्याचे दार होते. 11 नतंर याजक व संदेष्टे
राज्यकत्यार्ंशी व लोकाशी बोलले. ते म्हणाले “ियमर्याला ठार करावे.
यरुशलेमबद्दल तो वाईट भिवष्यकथन करतो तुम्ही त्याचे बोलणे ऐकलेच
आहे.”

12 मग ियमर्या यहूदाच्या राज्यकत्यार्ंशी व इतर लोकांशी बोलला तो
म्हणाला, “ह्या नगरीबद्दल व ह्या मिंदराबद्दल ह्या गोष्टी सांगण्यासाठी
परमेश्वरानेच मला पाठिवले. तुम्ही ऐकलेला प्रत्येक शब्द परमेश्वराच्या
तोंडचा आहे. 13 तुम्ही तुमची वागणूक बदला. तुम्ही सत्कृत्ये करायला
सुरवात केलीच पािहजे. तुम्ही परमेश्वराचे, तुमच्या देवाचे ऐकलेच पािहजे.
तुम्ही असे वागलात, तर परमेश्वराचे हृदयपिरवतर्न होईल. त्याने
सांिगतलेल्या वाईट गोष्टी तो करणार नाही. 14 माझ्याबद्दल म्हणाल, तर
मी तुमच्या हातात आहे. तुम्हाला योग्य व बरोबर वाटेल ते करा. 15 पण
तुम्ही मला ठार मारलेत, तर एका गोष्टीची खात्री बाळगा. िनरपराध
माणसाला मारल्याबद्दल तुम्ही अपराधी ठराल. तुम्ही ह्या नगरीला आिण
ितच्यात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसालाही अपराधी बनवाल. परमेश्वराने
खरोखरीच मला तुमच्याकडे पाठिवले आहे. तुम्ही ऐकलेला संदेश खरचे
परमेश्वराकडूनच आलेला आहे.”

16 मग राज्यकतेर् व सवर् लोक बोलले, त्या लोकांनी याजकांना व
संदेष्ट्यांना सांिगतले, “ियमर्याला अिजबात मारु नका. त्याने
आपल्याला सांिगतलेल्या गोष्टी परमेश्वराकडून आपल्या देवाकडून
येतात.”

17 नतंर काही वडीलधारी (नेते) उभे रािहले. ते सवर् लोकांना उद्देशून
म्हणाले, 18 “संदेष्टा मीखा हा मोरष्टचा राहणारा होता. िहज्कीया
यहूदाचा राजा असताना मीखा संदेष्टा होता. मीखाने यहूदाच्या लोकांना
पुढील गोष्टी सांिगतल्या.
‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
िसयोनेचा नाश होईल
िसयोन नांगरलेले शेत होईल.
यरुशलेम दगडांची रास होईल.
मिंदर असलेल्या टेकडीवर रान माजेल.’

मीखा 3:12
19 “िहज्कीया यहूदाचा राजा होता. पण िहज्कीयाने मीखाला ठार

मारले नाही. यहूदातील कोणीही मीखाला ठार मारले नाही. िहज्कीयाला
परमेश्वराबद्दल आदर होता, हे तुम्हाला माहीतच आहे. त्याला परमेश्वराला
प्रसन्न ठेवण्याची इच्छा होती. िहज्कीया यहूदाचे वाईट करील असे
परमेश्वराने सांिगतले होते. पण िहज्कीयाने परमेश्वराची करुणा भाकली
आिण परमेश्वराचे हृदयपिरवतर्न झाले. परमेश्वराने त्या वाईट गोष्टी घडू
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िदल्या नाहीत. आपण जर ियमर्याला इजा केली, तर आपण स्वतःवरच
खूप संकटे ओढवून घेऊन ती आपलीच चूक ठरले.”

20 पूवीर् आणखी एकाने परमेश्वराचा संदेश ऐकिवला होता. त्याचे नाव
उरीया तो शमायाचा मुलगा होता. उरीया िकयार्थ यारीमचा रिहवासी
होता. त्याने ह्या नगरीच्या िवरोधात आिण या भूमीच्याही िवरोधात,
ियमर्याप्रमाणेच गोष्टी सांिगतल्या होत्या. 21 राजा यहोयाकीम, त्याचे
सनै्यािधकारी व यहूदातील नेते ह्यांनी उरीयाला संदेश देताना ऐकले. ते
रागावले. यहोयाकीम राजा उरीयाला मारु इिच्छत होता. हे उरीयाला
कळले. तो घाबरला व िमसर देशात पळाला. 22 पण यहोयाकीम राजाने
एलनाथान नावाच्या माणसाबरोबर आणखी काही माणसे देऊन त्यांना
िमसरला पाठिवले. एलनाथान अखबोरचा मुलगा होता, 23 त्या
माणसांनी उरीयाला िमसरहून परत आणले. ते त्याला यहोयाकीम
राजाकडे घेऊन गेले. यहोयाकीमने उरीयाला तलवारीने मारण्याचा हुकूम
िदला. नतंर गरीब लोकांच्या दफनभूमीत त्याचे प्रेत फेकण्यात आले.

24 पण अहीकाम या प्रितिष्ठत व्यक्तीने ियमर्याला पािंठबा िदला
अहीकाम शाफानचा मुलगा होता. त्याने ियमर्याला याजक व संदेष्टे
यांच्यापासून वाचिवले.

नबुखद्नेस्सरलानबुखद्नेस्सरला परमपरमेेश्वरश्वर राजाराजा करतोकरतो

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. यहूदाचा राजा
िसद्कीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषीर् हा संदेश
आला. िसद्कीया योशीया राजाचा मुलगा होता. 2 परमेश्वर

मला म्हणाला, “ियमर्या, पट्ट्या आिण बांबू यांच्यापासून जोखड तयार
कर. ते तुझ्या मानेवर ठेव. 3 मग यहूदाचा राजा िसद्कीया ह्याला
भेटण्यासाठी यरुशलेमला अदोम, मवाब, अम्मोन, सोरा व सीदोन ह्या
राजांचे जे दतू येतात, त्यांच्या हाती ह्या सवर् राजांना िनरोप पाठव. 4

त्या दतूांना त्यांच्या स्वामींना असा िनरोप द्यायला सांग की सवर्शिक्तमान
परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘तुमच्या राजांना सांगा 5 मी ही पृथ्वी
व त्यावरील सवर् माणसे िनमार्ण केली. मी पृथ्वीवर सवर् प्राणी िनमार्ण
केले. मी माझ्या प्रचंड सामथ्यार्च्या साहाय्याने आिण बळकट हाताने हे
िनमार्ण केले. मी मला पािहजे त्याला ही पृथ्वी देईन. 6 सध्या मी तुमचे
सवर् देश बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याच्या स्वाधीन केले आहेत. तो
माझा सेवक आहे. मी वन्य प्राण्यांनासुद्धा त्याचा हूकूम पाळायला
लावीन. 7 सवर् राष्ट्र े, नबुखद्नेस्सर, त्याचा मुलगा आिण नातू ह्यांचे दास्य
करतील. मग बाबेलच्या पराभवाची वेळ येईल. खूप राष्ट्र े आिण मोठे राजे
बाबेलला त्याचा दास करतील.

8 “‘पण आता, काही राष्ट्र े वा राज्ये बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याचे
दास्य करण्यास कदािचत् नकार देतील. ते त्याचे जोखड आपल्या
मानेवर ठेवण्यास कदािचत तयार होणार नाहीत. असे झाल्यास मी काय
करीन माहीत आहे? मी त्या राष्ट्र ांवर यदु्ध, उपासमार व भयकंर रोगराई
ह्या आपत्ती आणून त्यांना िशक्षा करीन. हा परमेश्वराचा संदेश आहे. त्या
राष्ट्र ांचा नाश होईपयर्ंत मी हे करीन. नबुखद्नेस्सरच्या िवरुद्ध लढणाऱ्या
राष्ट्र ांचा नाश मी त्याच्याच हातून करीन. 9 तेव्हा तुम्ही तुमच्या
संदेष्ट्यांचे ऐकू नका. भिवष्य सांगण्यासाठी जादचूा उपयोग करणाऱ्या
लोकांचे ऐकू नका. स्वप्नांचे अथर् लावणाऱ्या लोकांचे ऐकू नका. मृतांशी
बोलणाऱ्या व जाद ूकरणाऱ्या लोकांचे ऐकू नका. हे सवर्जण तुम्हाला
“तुम्ही बाबेलच्या राजाचे दास होणार नाही” असे सांगतात. 10 पण ते
खोटे बोलत आहेत. तुमच्या जन्मभूमीपासून तुम्हाला दरू नेण्यास ते
कारणीभूत होतील. मी तुम्हाला तुमची घर ेसोडायला भाग पाडीन. तुम्ही
दसुऱ्या देशात मराल.

11 “‘पण बाबेलच्या राजाच्या जोखडात आपल्या माना अडकिवणारी
व त्याचा हूकूम मानणारी राष्ट्र े जगतील. मी त्या राष्ट्र ांना त्यांच्याच भूमीवर
राहू देईन आिण बाबेलच्या राजाची सेवा करु देईन.’ हा देवाकडून
आलेला संदेश आहे. ‘त्या राष्ट्र ांतील लोक त्यांच्याच भूमीत राहून ती
िपकवतील.’”

12 यहूदाचा राजा िसद्कीया ह्याला मी असाच संदेश िदला. मी
म्हणालो, “िसद्कीया, तुला तुझी मान बाबेलच्या राजाच्या जोखडात
अडकवलीच पािहजे आिण त्याचा हुकूम मानला पािहजे. तू, बाबेलचा
राजा आिण त्याची प्रजा, ह्यांची सेवा केलीस, तरच तू जगशील. 13 जर

तू बाबेलच्या राजाची सेवा करण्यास तयार झाला नाहीस, तर तू आिण
तुझी प्रजा शत्रूचा हल्ला, उपासमार व रोगराई ह्यांनी मराल. परमेश्वर
म्हणतो की जे बाबेलच्या राजाची सेवा करण्याचे नाकारतील
त्यांच्याबाबतीत ह्या गोष्टी घडतीलच. 14 पण खोटे संदेष्टे सांगतात की
तुम्हाला कधीच बाबेलचे गुलाम व्हावे लागणार नाही.

“त्यांचे मुळीचे ऐकू नका. कारण ते तुम्हाला खोटा उपदेश करतात. 15

मी त्या संदेष्ट्यांना पाठिवलेले नाही.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “ते
खोटे सांगतात व तो माझा संदेश आहे असे म्हणतात म्हणून मी तुम्हा
लोकांना दरू पाठवीन. तुम्ही मराल आिण तुम्हाला खोटे सांगणार ेते
संदेष्टेही मरतील.”

16 नतंर मी (ियमर्या) याजकांना व सवर् लोकांना म्हणालो, “परमेश्वर
म्हणतो ते खोटे संदेष्टे म्हणतात ‘खास्द्यांनी परमेश्वराच्या मिंदरातून खूप
गोष्टी घेतल्या आहेत. त्या सवर् लवकरच परत आणल्या जातील. ते संदेष्टे
खोटे सांगतात.’ म्हणून त्यांचे ऐकू नका. 17 त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका.
बाबेलच्या राजाची सेवा करा. तुमच्या िशके्षचा स्वीकार करा म्हणजे
तुम्ही जगाल. या यरुशलेम नगरीच्या नाशास तुम्ही कारणीभूत होण्याचे
काहीच कारण नाही. 18 ते जर खरचे संदेष्टे असतील आिण त्यांना
परमेश्वराकडून खराच संदेश िमळाला असेल, तर त्यांना प्राथर्ना करु द्या.
ज्या गोष्टी अजूनही परमेश्वराच्या मिंदरात आहेत, त्यासाठी त्यांना
आळवणी करु द्या. राजवाड्यात अजूनही शाबूत असलेल्या गोष्टींसाठी
त्यांना िवनवणी करु द्या. यरुशलेममध्ये अजूनही िशल्लक असलेल्या
गोष्टींसाठी त्या याजकांना प्राथर्ना करु द्या. ह्या सवर् गोष्टी बाबेलला नेल्या
जाऊ नयेत म्हणून त्यांना आळवणी करु द्या.”

19 यरुशलेम मध्ये अजूनही िशल्लक असलेल्या गोष्टींबद्दल
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो की मिंदरात अजूनही स्तभं, काशाचे
गगंाळ, हलिवता येणाऱ्या बठैकी आिण इतर गोष्टी आहेत. 20 बाबेलचा
राजा नबुखद्नेस्सरने ह्या गोष्टी यरुशलेममध्येच सोडून िदल्या. त्याने
यहूदाचा राजा यकन्या ह्याला कैद करुन नेले, तेव्हा ह्या गोष्टी नेल्या
नाहीत. यकन्या हा यहोयाकीम राजाचा मुलगा होता. नबुखद्नेस्सरने
यहूदातील व यरुशलेममधील इतर महत्वाच्या व्यक्तींनासुद्धा नेले. 21

सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव, परमेश्वराच्या मिंदरात
राजवाड्यात आिण यरुशलेममध्ये अजून िशल्लक रािहलेल्या
वस्तंूच्याबद्दल पुढीलप्रमाणे भाकीत करतो, “ह्या सवर् वस्तूसुध्दा
बाबेलला नेल्या जातील. 22 मी त्या वस्तू परत आणायला जाईपयर्ंत
त्या बाबेलमध्येच राहतील.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “नतंर त्या गोष्टी
मी परत आणीन. मी त्या पुन्हा ह्याच जागेवर ठेवीन.”

खोटाखोटा ससंदंदेेष्टाष्टा हनन्याहनन्या

यहूदाचा राजा िसद्कीया याच्या कारिकदीर्ंच्या चौथ्या
वषार्च्या पाचव्या मिहन्यात हनन्या हा संदेष्टा माझ्याशी
बोलला. हनन्या हा अज्जूरचा मुलगा होता. तो िगबोन गावचा

रिहवासी होता. परमेश्वराच्या मिंदरात तो माझ्याशी बोलला. तेव्हा याजक
व इतर सवर् लोक तेथे उपिस्थत होते. हनन्या म्हणाला, 2

“सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव असे म्हणतो ‘यहूदाच्या
लोकांच्या मानेवर बाबेलच्या राजाने ठेवलेले जोखड मी मोडीन. 3 दोन
वषार्ंच्या आत, बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरने परमेश्वराच्या मिंदरातून
नेलेल्या वस्तू मी परत आणीन. नबुखद्नेस्सरने त्या वस्तू बाबेलमध्ये
नेल्या आहेत. पण मी त्या यरुशलेमला परत आणीन. 4 यहूदाचा राजा
यकन्या यालासुद्धा मी येथे परत आणीन. यकन्या यहोयाकीमचा मुलगा
आहे. नबुखद्नेस्सरने यहूदातील ज्या लोकांना बळजबरीने घर ेसोडून
बाबेलला नेले, त्या सवर् लोकांनाही मी परत आणीन.’ हा परमेश्वराचा
संदेश आहे. ‘अशा रीतीने बाबेलच्या राजाने यहूदाच्या लोकांवर लादलेले
जोखड मी मोडीन.’”

5 संदेष्टा हनन्याच्या ह्या वक्तव्यानतंर ियमर्या बोलला. ते परमेश्वराच्या
मिंदरात उभे होते. याजक व सवर् लोक ियमर्याचे बोलणे ऐकू शकत होते.
6 ियमर्या हनन्याला म्हणाला, “तथास्तु! (आमेन) परमेश्वर खरोखरच
असे करो! परमेश्वर तुझा संदेश खरा करील, अशी मी आशा करतो.
परमेश्वर खरोखरच त्याच्या मिंदरातील बाबेलला नेलेल्या वस्तू परत येथे
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आणो आिण बळजबरीने घर ेसोडण्यास भाग पाडलेल्या लोकांना
परमेश्वर येथे परत आणो!

7 “पण हनन्या, मला जे सवर् लोकांना सांिगतले पािहजे, ते तूही ऐक.
8 तू आिण मी संदेष्टा होण्याच्या खूप पूवीर् अनेक संदेष्टे होऊन गेले,
हनन्या त्यांनी पुष्कळ देशांत आिण राज्यांत यदु्ध, उपासमार आिण
रोगराई येईल असे भाकीत केले. 9 पण जे संदेष्टे शांतीचा उपदेश
करतात, ते खरोखरच परमेश्वराने पाठिवलेले आहेत का, ते तपासून
पािहलेच पािहजे. जर त्यांचा संदेश खरा ठरला, तर तो खरोखरच
परमेश्वराने पाठिवलेला संदेष्टा आहे हे लोकांना समजेल.”

10 ियमर्याच्या मानेवर जोखड होते, ते याजक हनन्याने काढून
टाकले, व तोडून टाकले. 11 मग सगळ्या लोकांना ऐकू जावे म्हणून
हनन्या मोठ्याने म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो ‘ह्याप्रमाणेच मी बाबेलचा
राजा नबुखद्नेस्सर ह्याचे जोखड तोडीन. त्याने ते जगातील सवर् राष्ट्र ांच्या
मानेवर ठेवले आहे. पण दोन वषार्ंच्या आतच मी ते तोडून टाकीन.’”
हनन्या असे म्हणताच, ियमर्या मिंदरातून िनघून गेला.
12 जेव्हा ियमर्याच्या मानेवरचे जोखड हनन्याने काढून तोडल्यानतंर

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 13 परमेश्वर ियमर्याला म्हणाला,
“हनन्याला जाऊन सांग ‘परमेश्वर असे म्हणतो की तू लाकडाचे जोखड
तोडलेस. पण त्यांच्या जागी मी लोखडंाचे बनवीन.’ 14 सवर्शिक्तमान
परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘मी सवर् राष्ट्र ांच्या मानेवर लोखडंाचे
जोखड ठेवीन. बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर ह्याची त्यांनी सेवा करावी,
म्हणून मी असे करीन. ते त्याचे गुलाम होतील. मी नबुखद्नेस्सरला
वन्यपशंूवरही अकुंश ठेवायला लावीन.’”

15 नतंर संदेष्टा ियमर्या संदेष्टा हनन्याला म्हणाला, “हनन्या! ऐक!
परमेश्वराने तुला पाठिवलेले नाही पण तू यहूदाच्या लोकांना लबाडीवर
िवश्वास ठेवावयास लावले. 16 म्हणून परमेश्वर म्हणतो, ‘हनन्या,
लवकरच मी तुला ह्या जगातून उचलीन. ह्या वषीर् तू मरशील. का? कारण
तू लोकांना परमेश्वराच्यािवरुद्ध वागण्यास िशकिवलेस.’”

17 त्याच वषार्च्या सातव्या मिहन्यात हनन्या मेला.

बाबबाबेेलमधीललमधील यहयहूूदीदी ककैैद्यांनाद्यांना पत्रपत्र

बाबेलमध्ये राहणाऱ्या यहूदी कैद्यांना ियमर्याने एक पत्र
पाठिवले. त्यांने ते पत्र वडीलधारी (नेते) याजक, संदेष्टे
आिण बाबेलमध्ये राहणाऱ्या इतर सवर् लोकांना पाठिवले.

ह्या सवर्जणांना नबुखद्नेस्सरने यरुशलेममधून बाबेलला आणले होते. 2

(राजा यकन्या, राजमाता, अिधकारी, यहूदाचे व यरुशलेमचे नेते, सुतार
व लोहार ह्यांना यरुशलेममधून नेल्यावर ियमर्याने हे पत्र पाठिवले) 3

िसद्कीयाने एलासा व गमऱ्या यांना नबुखद्नेस्सर राजाकडे पाठिवले.
िसद्कीया यहूदाचा राजा होता. एलासा शाफानचा व गमऱ्या िहल्कीयाचा
मुलगा होता, ियमर्याने, बाबेलला नेण्यासाठी, या दोघांजवळ, पत्र िदले.
पत्रातील मजकूर असा होता.
4 यरुशलेममधून कैद करुन ज्या लोकांना यरुशलेमहून बाबेलला नेले
आहे त्या सवर् लोकांना सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव असे
सांगतो 5 “घर ेबांधून त्यात राहा. तेथे वस्ती करा बागा लावा आिण
तुम्ही िपकिवलेले खा. 6 लग्न करा. तुम्हाला मुलेबाळे होऊ द्या. तुमच्या
मुलांचीही लग्ने होऊ द्या. म्हणजे त्यांनाही संतती होईल. तुम्हाला खूप
संतती होऊ द्या. तुमची संख्या बाबेलमध्ये वाढू द्या. तुम्ही अल्पसंख्यक
राहून नका. 7 मी तुम्हाला ज्या शहरांत पाठिवले आहे, त्या शहरांचा
फायदा करा. तुम्ही राहत असलेल्या शहराच्या भल्यासाठी प्रभूकडे
प्राथर्ना करा. का? कारण त्या शहरात शांतता नांदत असेल तर
तुम्हालाही शांती िमळेल.” 8 सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव
म्हणतो, “तुमचे संदेष्टे आिण जाद ूकरणार ेलोक ह्यांच्याकडून फसू नका.
त्यांना पडलेली स्वप्ने ऐकू नका. 9 ते खोटा उपदेश करीत आहेत, व तो
संदेश असून तो मी पाठिवल्याचे सांगत आहेत. पण मी त्यांना
पाठिवलेला नाही.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
10 परमेश्वर असे म्हणतो, “सत्तर वषार्पयर्ंत बाबेल सामथ्यर्शाली राहील.
त्यानतंर बाबेलमध्ये राहणाऱ्या तुम्हा लोकांकडे मी येईन. तुम्हाला
यरुशलेमला परत आणण्याचे सुवचन मी पूणर् करीन. 11

तुमच्यािवषयीच्या योजना मला माहीत असल्याने मी असे म्हणतो.” हा

परमेश्वराचा संदेश आहे “तुमच्यासाठी मी चांगल्या योजना आखल्या
आहेत. तुम्हाला द:ुखिवण्याचा माझा बेत नाही. तुम्हाला आशा आिण
उज्वल भिवष्य देण्याचे मी योजले आहे. 12 मग तुम्ही माझा धावा
कराल. माझ्याकडे याल. माझी प्राथर्ना कराल. मग मी तुमच्या हाकेला
ओ देईन. 13 तुम्ही मला शोधाल आिण तुम्ही जेव्हा मनापासून मला
शोधाल, तेव्हा मी तुम्हाला सापडेन. 14 मी स्वतःला तुमच्याकडून
सापडवून घेईल.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे “मी तुमची कैदेतून सुटका
करीन. मी तुम्हाला ही जागा सोडायला लावली आता मी तुम्हाला ज्या
ज्या राष्ट्र ांत आिण प्रदेशात पाठिवले होते तेथून गोळा करीन.” हा
परमेश्वराचा संदेश आहे. “आिण जेथून तुम्हाला मी कैदी म्हणून पकडून
दरू नेण्यास भाग पाडले होते त्या जागी परत आणीन.”
15 “आम्हाला बाबेलमध्ये परमेश्वराने संदेष्टे िदले असे कदािचत् तुम्ही
म्हणू शकाल.” 16 पण बाबेलमध्ये ज्यांना आणले गेले नाही, त्या
तुमच्या आप्तांिवषयी परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो. ह्या गोष्टी दावीदाच्या
िंसहासनावर आता बसलेल्या राजासाठी व यरुशलेममध्ये अजूनही
राहत असलेल्या लोकांसाठी आहेत. 17 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“यरुशलेममध्ये अजूनही राहत असलेल्या लोकांिवरुद्ध मी लढाई
उपासमार व रोगराई या आपत्ती पाठवीन. मी त्यांची िस्थती, खाण्यास
अयोग्य असलेल्या नासक्या अिंजरासारखी करीन. 18 मी अजूनही
यरुशलेममध्ये राहत असलेल्या लोकांचा लढाई, उपासमार व भयकंर
रोगराई ह्यांनी पाठपुरावा करीन. ह्यामुळे लोकांची जी िस्थती होईल ती
जगातील राज्यांचा भीतीने थरकाप उडवेल. ज्या राष्ट्र ांत जायला त्यांना
मी भाग पाडीन, तेथे तेथे त्यांच्याकडे एक शाप म्हणून पािहले जाईल.
ह्या लोकांची िस्थती पाहून ते िवस्मयाने सुस्कार ेसोडतील. 19

यरुशलेममधील लोकांनी माझे ऐकले नाही, म्हणून मी असे घडवून
आणीन.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे “मी माझा संदेश पुन्हा
पुन्हा त्यांच्याकडे पाठिवला. माझा संदेश देण्यासाठी मी माझ्या
सेवकांना, माझ्या संदेष्ट्यांना त्यांच्याकडे पाठिवले. पण त्या लोकांनी
ऐकले नाही.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. 20 “तुम्ही कैदी आहात. मी
तुम्हाला बळजबरीने यरुशलेम सोडायला लावले व बाबेलला पाठिवले.
म्हणून परमेश्वराचा संदेश ऐका.”
21 कोयालाचा मुलगा अहाब व मासेयाचा मुलगा िसद्कीया
यांच्यािवषयी सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो “ह्या दोघांनी तुम्हाला
खोटा संदेश िदला आहे व तो संदेश माझ्याकडून आला असे त्यांनी
सांिगतले. पण ते खोटे बोलले. मी त्या दोघा संदेष्ट्यांना, बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सरच्या ताब्यात देईन आिण बाबेलचे कैदी असलेल्या तुम्हा सवर्
लोकांसमोर तो त्यांना ठार करील 22 यहूदी कैदी दसुऱ्याचे वाईट
िंचततांना त्या दोघांच्या नावाचा उदाहरण म्हणून उपयोग करतील. ते
म्हणतील, ‘िसद्कीया व अहाब यांच्याप्रमाणे परमेश्वर तुमचे वाईट करो!
बाबेलच्या राजाने त्या दोघांना जाळले.’ 23 त्या दोघा संदेष्ट्यांनी
इस्राएलमध्ये फार वाईट कृत्ये केली. शेजाऱ्यांच्या बायकांबरोबर त्यांनी
व्यिभचार केला. त्यांनी खोटे सांिगतले आिण माझा संदेश खोटे
असल्याचे लोकांना सांिगतले मी त्यांना ह्या गोष्टी करायला सांिगतल्या
नव्हत्या त्यांनी काय केले आहे, ते मला माहीत आहे मी त्याला साक्षी
आहे.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

शमायालाशमायाला ददेेवाचावाचा ससंदंदेेशश
24 शमायालासुद्धा संदेश दे. शमाया नेहेलमी घराण्यातील आहे. 25

सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “शमाया, तू
यरुशलेममधील सवर् लोकांना पत्रे पाठिवलीस. मासेयाचा मुलगा याजक
सफन्या ह्यासही तू पत्रे पाठिवलीस. तू सवर् याजकांनाही पत्रे पाठिवलीस.
परमेश्वराची परवानगी न घेता, स्वतःच्या नावाने तू पत्रे पाठिवलीस. 26

शमाया, सफन्याला पाठिवलेल्या पत्रात तू असे िलिहतोस ‘सफन्या,
परमेश्वराने तुला यहोयदाच्या जागी याजक म्हणून नेमले आहे.
परमेश्वराच्या मिंदराचा तू उत्तरािधकारी आहेस. जो कोणी वेड्याप्रमाणे
वागेल, वा संदेष्टा असल्याचे भासवेल, त्याला तू अटक करावेस. तू त्या
माणसाचे पाय लाकडाच्या खोड्यात अडकवून त्याच्या गळ्यात
लोखडंाची बेडी घालावी. 27 हल्ली ियमर्या आपण संदेष्टा असल्याचे
दाखवीत आहे. मग तू त्याला अटक का केले नाहीस? 28 ियमर्याने
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बाबेलमध्ये आम्हाला असा संदेश पाठिवला तुम्हाला बाबेलमध्ये बराच
काळ राहावे लागेल, म्हणून घर ेबांधा, वस्ती करा, बागा लावा व स्वतः
िपकिवलेले खा.’”

29 याजक सफन्याने हे पत्र संदेष्टा ियमर्याला वाचून दाखिवले. 30

मग ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश िमळाला तो असा: 31 “ियमर्या,
बाबेलमध्ये असलेल्या सवर् कैद्यांना पुढील िनरोप पाठव नेहेलमी
घराण्यातील शमाया ह्या माणसाबद्दल परमेश्वर असे म्हणतो ‘शमायाने
तुम्हाला उपदेश केला. पण मी त्याला पाठिवलेले नाही. शमायाने
तुम्हाला खोटे सांगून त्यावर िवश्वास ठेवायला लावले. 32 शमाया असे
वागला म्हणून परमेश्वर म्हणतो की मी नेहेलमी घराण्यातील शमायाला
लवकरच िशक्षा करीन. मी त्याच्या घराण्याचा सवर्नाश करीन. मी माझ्या
लोकांसाठी ज्या चांगल्या गोष्टी करीन, त्यात त्याचा वाटा असणार
नाही.’” हा परमेश्वराचा संदेश आहे “‘शमायाने लोकांना परमेश्वरािवरुद्ध
पढिवले म्हणून मी त्याला िशक्षा करीन.’”

आशआशेेचचेे वचनवचन

ियमर्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश आला. 2 परमेश्वर,
इस्राएलच्या लोकांचा देव म्हणाला, “मी तुझ्याशी बोललेले
शब्द ग्रंथात िलहून ठेव. ते तुझ्यासाठी िलहून ठेव. 3 असे

करण्याचे कारण असा काळ येईल.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे, “तेव्हा मी इस्राएल आिण यहूदा येथील माझ्या हद्दपार केलेल्या
लोकांना परत आणीन.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “त्यांच्या पूवर्जांना
िदलेल्या भूमीत मी त्यांना परत वस्ती करु देईन. मग ती भूमी पुन्हा
त्यांच्या मालकीची होईल.”

4 इस्राएल व यहूदा येथील लोकांबद्दल परमेश्वराने हा संदेश िदला. 5

परमेश्वर म्हणाला,
“लोकांचे भीतीने रडणे आम्हाला ऐकू येते.
लोक घाबरले आहेत.
कोठेही शांती नाही.

6 “पुढील प्रश्न िवचारा व त्यांचा िवचार करा.
पुरुषाला मूल होऊ शकेल का? अथार्त् नाही
मग प्रत्येक पुरुष प्रसूितवेदना होणाऱ्या बाई प्रमाणे
पोट धरताना का िदसत आहे?
प्रत्येकाचा चेहरा मृताप्रमाणे पांढराफटक का पडला आहे?
का? कारण ते फार घाबरले आहेत.

7 “याकोबाच्या दृष्टीने हा फार महत्वाचा काळ आहे.
हा अितशय संकटाचा काळ आहे.
पुन्हा असा काळ कधीच येणार नाही.
पण याकोबाचे रक्षण होईल.
8 “त्या वेळी,” हा सवर्शिक्तमान परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

“मी इस्राएल व यहूदा ह्यांच्यामधील लोकांच्या मानेवरील जोखड
तोडीन. तुमची बधंने तोडीन. परक्या देशातील लोक पुन्हा माझ्या
माणसांना गुलाम होण्यास भाग पाडणार नाहीत. 9 इस्राएल आिण यहूदा
यांच्यामधील लोक परक्या देशांची सेवा करणार नाहीत. नाही! ते
परमेश्वराची, त्यांच्या देवाची सेवा करतील. मी त्यांच्यासाठी पाठवणार
असलेल्या त्याच्या दावीद राजाचीही ते सेवा करतील.

10 “तेव्हा, याकोब, माझ्या सेवका, घाबरु नकोस,”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

“इस्राएल, भीऊ नकोस
मी त्या दरूच्या िठकाणाहून तुझे रक्षण करीन.
तुम्ही त्या दरूच्या प्रदेशात कैदी आहात.
पण मी तुमच्या वंशजांना वाचवीन.
मी त्यांना तेथून परत आणीन.
याकोबाला पुन्हा शांती लाभेल.
लोक त्याला त्रास देणार नाहीत.
माझ्या माणसांना घाबरिवणारा कोणीही शत्रू नसेल.
11 इस्राएलच्या व यहूदाच्या लोकांनो, मी तुमच्याबरोबर आहे.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“मी तुमचे रक्षण करीन.

मी तुम्हाला त्या राष्ट्र ांमध्ये पाठिवले.
पण त्या सवर् राष्ट्र ांचा मी नाश करीन.
खरचं! मी त्या राष्ट्र ांचा नाश करीन.
पण मी तुमचा नाश करणार नाही.
तुम्ही केलेल्या पापांची िशक्षा तुम्हाला झालीच पािहजे.
पण मी न्याय्यबुद्धीने तुम्हाला िशक्षा करीन.”

12 परमेश्वर म्हणतो,
“इस्राएलच्या व यहूदाच्या लोकांनो, तुम्हाला कधीही बरी न होणारी
जखम झाली आहे,
कधीही भरुन न येणारी हानी पोहोचली आहे.

13 तुमच्या व्रणांची काळजी घेणारा कोणीही नाही,
म्हणून तुम्ही बर ेहोणार नाही.

14 तुम्ही बऱ्याच राष्ट्र ांचे िमत्र झालात
पण ती राष्ट्र े तुमची पवार् करीत नाहीत.
तुमचे ‘िमत्र’ तुम्हाला िवसरले आहेत.
मी शत्रूला दखुवावे, तसे तुम्हाला दखुिवले आहे.
मी तुम्हाला कडक िशक्षा केली.
तुमच्या भयकंर अपराधांसाठी मी हे केले.
तुम्ही खूप पापे केलीत, म्हणून मी असे केले.

15 इस्राएल आिण यहूदा, तुमच्या जखमेबद्दल तुम्ही आरडाओरड का
करता?
तुमची जखम यातना देणारी आहे.
पण त्यावर काही इलाज नाही.
मी, परमेश्वराने, तुमच्या भयकंर अपराधांबद्दल ह्या गोष्टी घडवून
आणल्या.
तुमची पापे खूप वाढली. म्हणून मी असे केले.

16 त्या राष्ट्र ांनी तुमचा नाश केला.
पण आता त्या राष्ट्र ांचा नाश केला जाईल.
इस्राएल व यहूदा, तुमच्या शत्रूंना कैद केले जाईल.
त्या लोकांनी तुमच्या वस्तू चोरल्या.
पण आता दसुर ेलोक त्यांच्या वस्तू चोरतील.
यदु्धात त्यांनी तुम्हाला लुटले.
आता लढाईत इतर लोक त्यांना लुटतील.

17 मी तुम्हाला पुन्हा तदंरुूस्त करीन.
तुमच्या जखमा मी बऱ्या करीन.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

“का? कारण दसुर ेलोक म्हणतात तू बिहष्कृत आहेस.
ते म्हणतात, ‘िसयोनाची काळजी करणार ेकोणीही नाही.’”

18 परमेश्वर म्हणतो,
“सध्या याकोबाची माणसे बिंदवासात आहेत.
पण ती परत येतील.
याकोबाच्या घरांची मला दया येईल.
सध्या नगरी म्हणजे पडक्या
इमारतींनी भरलेली टेकडी आहे.
पण नगरी पुन्हा बांधली जाईल.
राजाचा राजवाडाही योग्य जागी बांधला जाईल.
19 तेथील लोक स्तुितस्तोत्रे गातील.
तेथे हास्याच्या लहरी उठतील.
त्यांना मी पुष्कळ संतती देईन
इस्राएल व यहूदा यांचा आकार लहान राहणार नाही
मी त्यांना मान िमळवून देईन.
कोणीही त्यांना खाली पाहणार नाही.

20 याकोबाचे घराणे पूवीर्च्या इस्राएलच्या घराण्याप्रमाणे होईल.
मी, इस्राएल आिण यहूदा, यांना सामथ्यर्शाली करीन
आिण त्यांना इजा करणाऱ्यांना मी िशक्षा करीन.

21 त्यांच्यातीलच एक त्यांचे नेतृत्व करील.
तो माझ्या माणसांपकैीच एक असेल.
मी सांिगतल्यावरच लोक माझ्याजवळ येऊ शकतील.
मग मी त्या नेत्याला माझ्याजवळ यायला सांगीन आिण तो
माझ्याजवळ येईल.
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तो मला जवळचा होईल.
22 तुम्ही लोक माझे व्हाल
आिण ती तुमचा देव होईन.”

23 परमेश्वर खूप रागावला होता.
त्याने लोकांना िशक्षा केली.
िशक्षा वादळाप्रमाणे आली.
त्या दषु्ट माणसांिवरुद्ध िशक्षा तुफानाप्रमाणे आली.

24 लोकांची िशक्षा पूणर् होईपयर्ंत
परमेश्वराचा राग राहील.
परमेश्वराने ठरिवलेली िशक्षा पूणर् होईपयर्ंत
तो शांत होणार नाही.
यहूदाच्या लोकांनो,
तो िदवस उजाडल्यावरच तुम्हाला हे समजेल.

नवीननवीन इस्राएलइस्राएल

परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या: “त्या वेळी मी
इस्राएलमधील सवर् कुळांचा देव असेन आिण ती सवर् माझी
माणसे असतील.”

2 परमेश्वर म्हणतो:
“काही लोक शत्रूकडून मारले गेले नव्हते. ते लोक वाळवंटात आश्रय
घेतील.
इस्राएल िवश्रांतीच्या अपेके्षने तेथे जाईल.”

3 खूप लांबून परमेश्वर
लोकांना दशर्न देईल.
परमेश्वर म्हणतो, “लोकांनो, मी तुमच्यावर प्रेम करतो आिण ते िचरतंन
राहील.
तुमची िनष्ठा मी कायमची सांभाळीन.

4 इस्राएल, माझ्या वधू, मी तुझी पुन्हा िनिर्मती करीन.
तुझ्यातून देश िनमार्ण करीन.
तू तुझी खिंजरी उचलशील आिण मौजमजा करणाऱ्या
इतर लोकांबरोबर नृत्यात सामील होशील.

5 इस्राएलमधील शेतकऱ्यांनो, तुम्ही पुन्हा द्राक्षाच्या बागा लावाल.
शोमरोन शहराच्या भोवतालच्या टेकडीवर
तुम्ही द्राक्षवेलींची लागवड कराल.
त्या द्राक्षमळ्यातील
िपकांचा तुम्ही आस्वाद घ्याल.

6 अशी एक वेळ येईल की पहारकेरी ओरडून
पुढील आदेश देतील.

‘या, आपण परमेश्वर देवाची उपासना करण्यासाठी वर
िसयोनला जाऊ या.’
एफ्राईम या डोंगराळ प्रदेशातील पहारकेरीसुद्धा ओरडून हा संदेश
देतील.”

7 परमेश्वर म्हणतो,
“आनिंदत व्हा आिण याकोबासाठी गा.
सवर् राष्ट्र ांत अग्रेसर असलेल्या इस्राएलचा जयघोष करा.
स्तुितस्तोत्रे गा व
‘परमेश्वराने त्याच्या लोकांना वाचिवले असे जाहीर करा.
इस्राएलच्या िजवंत रािहलेल्या लोकांचे देवाने रक्षण केले.’

8 लक्षात ठेवा, मी त्या उत्तरकेडच्या देशातून इस्राएलला आणीन.
जगातील दरूदरूच्या िठकाणाहून
मी इस्राएलच्या लोकांना एकत्र करीन.
काही लोक आंधळे आिण पगंू असतील.
काही बायका गभर्वती असतील आिण त्यांच्या प्रसूतींची वेळ आली

असेल.
पण खूप खूप लोक परत येतील.

9 ते लोक रडत परत येतील.
पण मी त्यांचे नेतृत्व करीन व त्यांचे सांत्वन करीन.
मी त्यांना सोप्या वाटेने नेईन म्हणजे ते अडखळणार नाहीत.
मी त्यांना अशाच मागार्ने नेईन

कारण मी इस्राएलचा िपता आहे
आिण एफ्राईम माझा पिहला मुलगा आहे.
10 “राष्ट्र ांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका!
समुद्राकडील दरूच्या देशांत हा संदेश पोहोचवा.
‘देवाने इस्राएलच्या लोकांना पांगिवले.
पण देव त्यांना पुन्हा गोळा करील
आिण तो आपल्या कळपावर (लोकांवर)
मेंढपाळाप्रमाणे लक्ष ठेवील.’

11 परमेश्वर याकोबाला परत आणील.
परमेश्वराच्या लोकांपेक्षा बलवान असलेल्या लोकांपासून परमेश्वर

त्याच्या लोकांचे रक्षण करील.
12 इस्राएलचे लोक िसयोनच्या िशखरावर येतील
आिण आनदंाने आरोळ्या ठोकतील.
परमेश्वराने िदलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे
त्यांचे चेहर ेआनदंाने उजळतील.
परमेश्वर त्यांना धान्य, ताजा द्राक्षरस,
ताजे तेल, कोकर ेआिण गाई देईल.
भरपूर पाणी िमळालेल्या बागेप्रमाणे त्यांची िस्थती होईल.
इस्राएलच्या लोकांना पुन्हा कधीही त्रास होणार नाही.

13 मग इस्राएलमधील तरुणी
आनिंदत होऊन नाचतील
आिण तरुण व वृद्ध
त्यांच्या नाचात सामील होतील.
मी त्यांचे द:ुखाचे सुखात रुपांतर करीन.
मी इस्राएलच्या लोकांना समाधानात ठेवीन.
मी त्यांच्या द:ुखाचे सुखात रुपांतर करीन.

14 मी याजकांना भरपूर अन्न देईन.
मी िदलेल्या चांगल्याचंुगल्या गोष्टींमुळे माझ्या लोकांचे समाधान

होईल.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
15 परमेश्वर म्हणतो,
“रामामधून आवाज ऐकू येईल.
तो भयकंर आकांत असेल खूप शोक असेल.
राहेल आपल्या मुलांसाठी रडेल
ितची मुले मेल्यामुळे ती कोणाकडूनही
सांत्वन करुन घेणार नाही.”

16 पण परमेश्वर म्हणतो, “रडू नकोस!
तुझे डोळे आसवांनी भरु नकोस
तुझ्या कामाबद्दल तुला बक्षीस िमळेल”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“इस्राएलचे लोक त्यांच्या शत्रूंच्या देशातून परत येतील.
17 इस्राएल, तुला आशा आहे.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“तुझी मुले त्यांच्या स्वतःच्या देशात परत येतील.

18 एफ्राईमला रडताना मी ऐकले आहे.
एफ्राईमला मी पुढील गोष्टी बोलताना ऐकले आहे.
‘परमेश्वर तू खरोखरच मला िशक्षा केलीस आिण मी धडा िशकलो.
मी बेबदं वासराप्रमाणे होतो.
कृपा करुन मला िशक्षा करण्याचे थांबव.
मी तुझ्याकडे परत येईन.
तू खरोखरच, परमेश्वर, माझा देव आहेस.

19 परमेश्वरा, मी तुझ्यापासून भटकले होते.
पण मी केलेली पापे मला कळली,
म्हणून मी माझे मन आिण जीवन बदलले.
मी तरुण असताना केलेल्या मूखर्पणाच्या गोष्टींची मला लाज वाटते.
त्यामुळे मला ओशाळे वाटते.’”
20 देव म्हणतो,
“एफ्राईम माझा लाडका मुलगा आहे,
हे तुम्हांला माहीतच आहे मी त्याच्यावर प्रेम करतो.
हो! मी नेहमीच एफ्राईमवर टीका केली.
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पण तरीही मला त्याची आठवण येते.
तो मला अितशय िप्रय आहे
आिण मी खरोखरच त्यांच्यावर दया करतो.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
21 “इस्राएलच्या लोकानो, रस्त्यांवर खणुांचे फलक लावा.
घराकडे जाणाऱ्या वाटेवर खूण करा.
वाटेवर लक्ष ठेवा.
तुम्ही ज्या रस्त्यावरुन जात आहात.
त्याचे स्मरण ठेवा.
इस्राएल माझ्या पत्नी, घरी ये.
तुझ्या गावांना परत ये.

22 तू िवश्वासघातकी मुलगी होतीस.
पण तू बदलशील.
तू घरी येण्याआधी िकती वेळ वाट बघशील?

“परमेश्वराने अघिटत िनमार्ण केले आहे.
स्त्रीला पुरुषाभोवती िफरु िदले.”
23 सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “यहूदाच्या

लोकांसाठी मी पुन्हा चांगल्या गोष्टी करीन. कैदी म्हणून नेलेल्या लोकांना
परत आणीन. त्या वेळी, यहूदाच्या शहरांत व गावांत राहणार ेसवर् लोक
म्हणतील, ‘सदगृह, पिवत्र पवर्तावर, परमेश्वर तुझे कल्याण करो!’

24 “यहूदातील सवर् गावांतील लोक एकत्र येतील व तेथे शांतता
नांदेल. यहुदामधील शेतकरी आिण (मेंढ्यांचे) कळप घेऊन िफरणारे
सवर्जण शांतीने राहतील. 25 दबुळ्या आिण थकलेल्या लोकांना मी
आराम आिण शक्ती देईन. मी द:ुिखतांच्या इच्छा पुऱ्या करीन.”

26 हे ऐकल्यानतंर, मी (ियमर्या) उठलो, आिण आजूबाजूला पािहले.
ती खरोखरच फार सुखद िनद्रा होती.

27 “असे िदवस येतील,” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “की तेव्हा मी
यहूदाच्या व इस्राएलच्या घराण्यांची वृद्धी होण्यास मदत करीन. मी
त्यांच्या मुलांची व गुराढोरांचीही वृद्धी होण्यास मदत करीन. हे सवर् जणू
काही झाडे लावून त्याची िनगा राखण्यासारखे असेल. 28 पूवीर् मी यहूदा
आिण इस्राएल यांच्यावर लक्ष ठेवले. व त्यांना उपटून काढण्यासाठी
योग्य वेळ येण्याची वाट पािहली मी त्यांना फाडून काढले. मी त्यांचा नाश
केला. मी त्यांच्यावर खूप संकटे आणली. पण आता, त्यांनी पुन्हा उभे
राहावे व सामथ्यर्वान व्हावे म्हणून लक्ष ठेवीन.” हा परमेश्वराचा संदेश
आहे.

29 “आई-विडलांनी आंबट द्राके्ष खाल्ली,
‘पण त्याची चव मात्र मुलांना चाखावी लागली.
ही म्हण लोक पुन्हा कधीही वापरणार नाहीत.’

30 प्रत्येकजण आपल्या पापाने मरले. जो आंबट द्राके्ष खाईल, तोच
त्याची चव चाखील.”

नवानवा करारकरार

31 परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या: “मी इस्राएलच्या व यहूदाच्या
घराण्याशी नवा करार करण्याची वेळ येत आहे. 32 मी त्यांच्या पूवर्जांशी
केलेल्या कराराप्रमाणे तो असणार नाही. जेव्हा मी त्यांना हाताला धरुन
िमसरच्या बाहेर आणले होते, तेव्हा तो करार केला होता. तेव्हा मी
त्यांचा स्वामी होतो. पण त्यांनी त्या कराराचा भगं केला.” हा
परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

33 “भिवष्यात, मी इस्राएलच्या लोकांबरोबर पुढीलप्रमाणे करार
करीन.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “मी माझी िशकवण
त्यांच्या मनावर िंबबवीन आिण त्यांच्या हृदयावर कोरीन. मी त्यांचा देव
असेन व ते माझे लोक असतील. 34 लोकांना, त्यांच्या शेजाऱ्यांना
आिण नातेवाईकांना परमेश्वराची ओळख करुन द्यावी लागणार नाही.
का? कारण सवर्जण, लहानापासून थोरापयर्ंत राजापासून रकंापयर्ंत,
मला ओळखत असतील.” हा परमेश्वराचा संदेश आहे. “त्यांनी केलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल मी त्यांना क्षमा करीन. मी त्यांच्या पापांचे स्मरण ठेवणार
नाही.”

परमपरमेेश्वरश्वर कधीहीकधीही इस्राएलचाइस्राएलचा त्यागत्याग करणारकरणार नाहीनाही

35 परमेश्वर म्हणतो, “परमेश्वर िदवसा सूयार्ला प्रकािशत करतो
आिण रात्री चंद्र व तार ेयांना प्रकािशत करतो.
परमेश्वर समुद्र घुसळतो म्हणून समुद्राच्या लाटा िकनाऱ्यावर
आदळतात.
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे त्याला म्हणतात.”

36 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो,
“इस्राएलचे वंशज कधीही राष्ट्र  बनल्याखेरीज राहणार नाहीत.
सूयर्, चंद्र, तार ेव समुद्र ह्यांच्यावरील माझे िनयतं्रण ढळले, तरच असे

होणे शक्य आहे.”
37 परमेश्वर म्हणतो, “मी इस्राएलच्या वंशजांना कधीही नाकारणार

नाही.
लोक जर आकाशाचे मोजमाप करु शकले िकवा पृथ्वीच्या पोटातील

सवर् रहस्ये जाणू शकले, तरच हे घडणे शक्य आहे.
तरच मी इस्राएलच्या वंशजांना नाकारीन.
त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल, मगच मी त्यांना दरू करीन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

नवीननवीन यरुशलयरुशलेेमम

38 “असे िदवस येत आहेत की, हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे परमेश्वरासाठी यरुशलेम नगरी पुन्हा उभारली जाईल. हानानेलच्या
बुरुजापासून कोपऱ्याच्या दारापयर्ंत सगळी नगरी पुन्हा उभारली जाईल.
39 ओळंबा कोपऱ्याच्या दारापासून थेट गारबेच्या टेकडीपयर्ंत जाईल
आिण तेथून गवाथकडे वळेल. 40 ज्या दरीत प्रेते व राख टाकली जाते,
ती परमेश्वराला पिवत्र वाटेल. ह्यात पूवेर्कडच्या िकद्रोन दरीपासून घोडे
दाराच्या कोपऱ्यापयर्ंतच्या पठाराचा समावेश असेल. हा सवर् प्रदेश
परमेश्वराला पिवत्र वाटेल. यरुशलेमचा पुन्हा कधीही िवध्वंस केला
जाणार नाही वा ितचा नाश होणार नाही.”

ियमियमर्र्याया शशेेतत िवकतिवकत घघेेतोतो

िसद्कीया यहूदाचा राजा होता त्याच्या कारिकदीर्चा दहाव्या
वषीर् ियमर्याला परमेश्वराकडून एक संदेश आला. िसद्कीया
राजाच्या कारिकदीर्चे दहावे वषर् म्हणजेच नबुखद्नेस्सरच्या

कारिकदीर्चे अठरावे वषर् होय. 2 त्यावेळी बाबेलच्या सनै्याने
यरुशलेमला वेढा घातला होता आिण ियमर्या चौकीदारांच्या पहाऱ्यात
असलेल्या यहूदाच्या राजवाड्याच्या चौकात कैद केला गेला होता. 3

(यहूदाचा राजा िसद्कीया ह्याला ियमर्याने केलेले भिवष्यकथन आवडले
नाही. म्हणून त्याने ियमर्याला कैद केले होते. ियमर्याने सांिगतले होते
“परमेश्वर म्हणतो, ‘मी लवकरच यरुशलेम बाबेलच्या राजाच्या ताब्यात
देईन. नबुखद्नेस्सर ही नगरी िंजकेल यहूदाचा राजा िसद्कीया
खास्द्यांच्या सनै्यापासून पळून जाऊ शकणार नाही. त्याला बाबेलच्या
राजाच्या ताब्यात िदले जाईल िसद्कीया बाबेलच्या राजाशी प्रत्यक्ष
समोरासमोर बोलेल. 5 बाबेलचा राजा िसद्कीयाला बाबेलला नेईल. मी
त्याला िशक्षा करपेयर्त तो तेथेच राहील.’ हा परमेश्वराकडून आलेला
संदेश आहे. ‘तुम्ही जर बाबेलच्या सनै्याबरोबर यदु्ध केलेत, तरी तुम्ही
त्यात िवजयी होणार नाही.’”)

6 ियमर्या कैदेत असताना म्हणाला, “मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला
आहे. तो पुढीलप्रमाणे आहे. 7 ‘ियमर्या, तुझे काका शल्लमू यांचा मुलगा
हानामेल लवकरच तुझ्याकडे येईल आिण तुला म्हणेल
“अनाथोथजवळचे माझे शेत, ियमर्या, तू िवकत घे. तू माझा अगदी
िनकटचा नातेवाईक असल्याने, तूच ते िवकत घे. तो तुझाच हक्क आिण
तुझीच जबाबदारी आहे.”’

8 “मग परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच घडले. माझा चुलतभाऊ
हानामेल पहारकेऱ्यांच्या चौकात मला भेटला आिण म्हणाला, ‘ियमर्या,
अनाथोथ गावाजवळचे माझे शेत तू िवकत घे. अनाथोथ हे गाव
बन्यामीनच्या कुळाच्या मालकीच्या प्रदेशात होते. तूच ते तुझ्यासाठी
िवकत घे. कारण ते िवकत घेऊन त्याचा मालक होण्याचा तुझा हक्क
आिण जबाबदारी आहे.’”

ियमर्या 31:21 502 ियमर्या 32:8



तेव्हा मला कळले की हाच देवाचा संदेश होता. देवाचा संदेश असाच
आहे हे मला माहीत होतेच. 9 म्हणून मी माझा चुलतभाऊ हानामेल
याच्याकडून ते शेत िवकत घेतले. त्याबद्दल मी त्याला 17 चांदीची नाणी
िदली. 10 मी खरदेीखतावर सही केली आिण त्याची एक मोहोरबदं प्रत
माझ्याजवळ ठेवली काही लोकांना साक्षीला ठेवून मी सवर् गोष्टी केल्या,
मी ताजव्यात चांदी मोजली. 11 मग मी माझ्याजवळची मोहोरबदं
खरदेीखताची प्रत आिण दसुरी उघडी प्रत अशा दोन्ही प्रती घेतल्या व.
12 त्या बारुखला िदल्या, बारुख हा नरीयाचा व नरीया हा महसेयाचा
मुलगा होता. मोहोरबदं खरदेीखतात खरदेीच्या सवर् शतीर् नमूद केलेल्या
होत्या. माझा चुलत भाऊ हानामेल व इतर साक्षीदार तेथे असतानाच मी
खरदेीखत बारुखला िदले. त्यावर इतर साक्षीदारांनीही सह्या केल्या. ते
खरदेीखत मी बारुखला देताना चौकात बसलेल्या यहूदाच्या पुष्कळ
लोकांनी पािहले.

13 “लोक सवर् पाहत असतानाच, मी बारुखला म्हणालो, 14

“सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘खरदेीखताच्या,
मोहोरबदं व उघड, अशा दोन्ही प्रती मातीच्या मडक्यात ठेव म्हणजे त्या
दीघर् काळ चांगल्या िटकून राहतील.’ 15 सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘भिवष्यकाळात माझी माणसे इस्राएलमध्ये पुन्हा
एकदा घर,े शेते आिण द्राक्षमळे िवकत घेतील.’”

16 नरीयाचा मुलगा बारुख ह्याला खरदेीखत िदल्यावर मी परमेश्वराची
प्राथर्ना केली. मी म्हणालो,
17 “परमेश्वर देवा, तू आकाश आिण पृथ्वी िनमार्ण केलीस. तुझ्या
सामथ्यार्च्या बळावर आिण पसरलेल्या हातामुळे तू ते िनमार्ण केलेस.
तुला आश्र्चयर् कारक वाटण्याजोगे काहीही नाही. तुला काहीही असाध्य
नाही. 18 परमेश्वरा, तू हजारो लोकांची िनष्ठा सांभाळणारा व त्यांच्यावर
कृपा करणारा आहेस. पण तूच विडलांच्या पापांची िशक्षा मुलांना
करतोस. सवर्शे्रष्ठ व सामथ्यर्वान देवा, तुझे नाव आहे सवर्शिक्तमान
परमेश्वर. 19 परमेश्वर, फार मोठ्या योजना आखतो आिण त्या पार
पाडतो. लोक करीत असलेली प्रत्येक कृती तू पाहतोस. तू सत्कृत्ये
करणाऱ्यांना बिक्षस देतोस व दषु्कृत्ये करणाऱ्यांना िशक्षा करतोस.
म्हणजेच प्रत्येकाला त्याच्या पात्रतेप्रमाणे फळ देतोस. 20 परमेश्वरा, तू
िमसर देशात अद्भतु चमत्कार केलास. आजपावेतोसुद्धा तू अद्भतू
चमत्कार केले आहेस. तू हे चमत्कार इस्राएलमध्ये तर केलेच पण जेथे
जेथे लोक आहेत तेथे तेथे केलेस. त्यामुळेच तुझी कीतीर् झाली. 21

परमेश्वरा, अद्भतू चमत्कारांच्याआधार ेतू इस्राएलच्या लोकांना
िमसरमधून बाहेर आणलेस. ह्या गोष्टी तू स्वतःच्या सामथ्यर्वान हाताच्या
बळावर केल्यास. तुझे सामथ्यर् िवस्मयकारक आहे.!
22 “परमेश्वरा, ही भूमी तू इस्राएलच्या लोकांना िदलीस. फार पूवीर् हीच
भूमी तू त्यांच्या पूवर्जांना द्यायचे कबूल केले होतेस. ही फार चांगली भूमी
आहे. ह्या चांगल्या भूमीवर अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. 23 इस्राएलचे
लोक ह्या देशात आले आिण त्यांनी तो देश आपल्या मालकीचा केला.
पण त्या लोकांनी तुझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. त्यांनी तुझ्या
िशकवणकुीचा स्वीकार केला नाही. तुझ्या आजे्ञप्रमाणे ते वागले नाहीत.
म्हणून तू इस्राएलच्या लोकांच्याबाबत भयकंर गोष्टी घडवून आणल्यास.
24 “आिण आता, शत्रूने नगरीला वेढा घातला आहे. यरुशलेमची
तटबदंी ओलांडून जाण्यासाठी व नगरी हस्तगत करण्यासाठी ते उतरडंी
रचीत आहेत. यदु्ध उपासमार व भयकंर रोगराई यांच्या जोरावर बाबेलचे
सनै्य यरुशलेम नगरीचा पराभव करील. आता बाबेलचे सनै्य
यरुशलेमवर हल्ला करीत आहे. परमेश्वरा, असे होईल असे तू म्हणाला
होतास आिण पाहा आता तसेच घडत आहे.
25 “परमेश्वरा, माझ्या स्वामी, त्या सवर् वाईट गोष्टी घडत आहेत. पण तू
मला सांगत आहेस, ‘ियमर्या, चांदी देऊन शेत िवकत घे आिण खरदेीचे
साक्षीदार म्हणून काही लोकांना िनवड’ बाबेलचे सनै्य नगरी िंजकण्याच्या
बेतात असताना, तू मला हे सांगत आहेस. मी माझा पसैा अशा रीतीने
वाया का घालवावा?”

26 मग ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 27 “ियमर्या, मी परमेश्वर
आहे पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाचा मी देव आहे. ियमर्या, मला काहीच
अशक्य नाही, हे तुला माहीत आहेच.” 28 परमेश्वर असेही म्हणाला, “मी
लवकरच यरुशलेम नगरी बाबेलचे सनै्य आिण बाबेलचा राजा
नबुखद्नेस्सर ह्यांच्या ताब्यात देईन. ते सनै्य नगरी िंजकेल. 29

बाबेलच्या सनै्याने नगरीवर हल्ला करण्यास अगोदरच सुरवात केली आहे.
ते लवकरच नगरीत प्रवेश करतील व आग लावतील. ते नगरी बेिचराख
करतील. यरुशलेममधील लोकांनी घरांच्या धाब्यावर दवैत बआल याला
नवेैद्य दाखवून मला संतापवले. लोकांनी इतर मूतीर्ना पेये अपर्ण केली.
बाबेलचे सनै्य ती सवर् घर ेजाळून टाकेल. 30 मी इस्राएल आिण यहूदा
येथील लोकांवर नजर ठेवली. ते करीत असलेली प्रत्येक गोष्ट वाईट
आहे. ते लहान असल्यापासून दषु्कृत्ये करीत आहेत. इस्राएलच्या
लोकांनी मला फार संतापिवले. त्यांनी स्वतःच्या हाताने तयार केलेल्या
मूतीर्ंची पूजा केल्याने मला अितशय राग आला.” हा परमेश्वराकडून
आलेला संदेश आहे. 31 “यरुशलेमच्या उभारणीपासून आतापयर्ंत ह्या
नगरीतल्या लोकांनी मला संतापिवले आहे. त्यांनी मला इतके
संतापिवले की मला ती नगरी नजर ेपुढून नाहीशी केलीच पािहजेत. 32

इस्राएल व यहूदा येथील लोकांनी केलेल्या दषु्कृत्यांमुळे मी यरुशलेमचा
नाश करीन. लोक, त्यांचे राजे, नेते, त्यांचे याजक आिण संदेष्टे,
यहूदातील व यरुशलेममधील लोक यांनी मला फार संतापिवले आहे.

33 “त्या लोकांनी मदतीसाठी माझ्याकडे यावे पण त्यांनी माझ्याकडे
पाठ िफरिवली. मी त्यांना िशकिवण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला पण
त्यांनी माझे ऐकले नाही. मी त्यांना नीती िशकवण्याचा प्रयत्न केला पण
त्यांनी लक्ष िदले नाही. 34 त्या लोकांनी त्यांच्या मूतीर् तयार केल्या,
मला त्या मूतीर्ची चीड येते. त्यांनी त्या मूतीर् माझ्या नावावर असलेल्या
मिंदरात ठेवल्या. त्यामुळे माझे मिंदर ‘अपिवत्र’ झाले.

35 “बेन-िहन्नोमच्या दरीत त्यांनी बआल या दवैतासाठी उच्चस्थाने
बांधली. ही पूजास्थाने त्यांनी आपल्या मुलामुलींना जाळून मोलेखला
बआलबळी देण्यासाठी बांधली. अशा भयकंर गोष्टी करण्याची आज्ञा मी
त्यांना कधीच िदली नव्हती. यहूदातील लोक अशा भयकंर गोष्टी
करतील, असे माझ्या कधीही मनातसुद्धा आले नव्हते.

36 “तुम्ही लोक म्हणत आहात ‘बाबेलचा राजा यरुशलेम िंजकेल ह्या
नगरीचा पराभव करण्यासाठी तो यदु्ध, उपासमार आिण भयकंर रोगराई
ह्यांचा उपयोग करील’ पण परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, 37 ‘मी
इस्राएल व यहूदा यामधील लोकांना त्यांचा देश सोडण्यास बळजबरीने
भाग पाडले आहे. मी त्यांच्यावर भयकंर रागावलो आहे. पण मी त्यांना
या िठकाणी परत आणीन. मी त्यांना जेथे जेथे जायला भाग पाडले,
तेथून तेथून मी त्यांना गोळा करीन. मी त्यांना येथे परत आणीन. मी
त्यांना शांततेत व सुखरुप राहू देईन. 38 इस्राएलमधील आिण
यहूदातील लोक माझे होतील आिण मी त्यांचा देव होईन. 39 त्यांनी
खरोखरच एक व्हावे म्हणून मी त्यांच्या मनात तशी इच्छा उत्पन्न करीन.
त्यांच्या आयषु्यभर माझ्या उपासनेची खरोखरीची इच्छा हेच त्यांचे
एकमेव ध्येय असेल. माझी उपासना आिण आदर केल्याने त्यांचे आिण
त्यांच्या मुलांचे खरोखरच भले होईल.

40 “‘यहूदातील आिण इस्राएलमधील लोकांबरोबर मी एक करार
करीन. तो करार िचरतंन राहील. ह्या कराराप्रमाणे, मी ह्या लोकांकडे
कधी पाठ िफरिवणार नाही. मी त्यांच्याशी नेहमी चांगला वागेन. मी
त्यांना माझा आदर करायची भावना देईन. मग ते माझ्यापासून कधीही
दरू जाणार नाहीत. 41 ते मला प्रसन्न ठेवतील. त्यांचे भले करण्यात
मला मौज वाटेल. मी त्यांना ह्या भूमीत रुजवीन आिण वाढवीन. मी
माझ्या अतंःकरणापासून हे करीन.’”

42 परमेश्वर असे म्हणतो, “मी इस्राएलमधील आिण यहूदातील
लोकांवर मोठे अिरष्ट आणले आहे तशाच चांगल्या गोष्टीही आणीन.मी
त्यांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करण्याचे कबूल केले आहे. 43 तुम्ही लोक
म्हणत आहात, ‘ही जमीन म्हणजे ओसाड वाळवंट आहे. तेथे कोणी
मनुष्यप्राणी वा पशू नाहीत. बाबेलच्या सनै्याने या देशाचा पराभव केला.’
पण भिवष्यकाळात, ह्या देशात लोक पुन्हा एकदा शेते खरदेी करतील.
44 लोक आपले धन वापरुन शेते खरदेी करतील. ते करारावर सह्या
करतील आिण ते मोहोरबदं करतील. लोक खरदेीखतांवर सह्या
करतील, तेव्हा इतर लोक साक्षी असतील. बन्यामीनच्या देशात, लोक
पुन्हा जमीन िवकत घेतील, यरुशलेम भोवतीच्या प्रदेशातील जमीन ते
खरदेी करतील. यहूदातील शहरांत ते शेते िवकत घेतील. त्याचप्रमाणे
लोक डोंगराळ प्रदेश पश्र्िचमेकडील डोंगरपायथा व दिक्षणेकडील
वाळवंट येथेही लोक जमीन िवकत घेतील. मी तुमच्या लोकांना परत

ियमर्या 32:9 503 ियमर्या 32:44



33

34

घरी आणीन. मग असे घडून येईल.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे.

ददेेवाचवाचेे वचनवचन

ियमर्याला दसुऱ्यांदा परमेश्वराचा संदेश आला. ियमर्या
अजूनही पहारकेऱ्यांच्या चौकात कैद होता. 2 “परमेश्वराने
पृथ्वी िनमार्ण केली आिण तो ितचे रक्षण करतो, परमेश्वर हेच

त्याचे नाव. परमेश्वर म्हणतो, 3 ‘यहूदा, माझा धावा कर. मी ओ देईन. मी
तुला महत्वाची रहस्ये सांगीन. ह्या गोष्टी तू पूवीर् कधीच ऐकल्या
नसशील.’ 4 परमेश्वर इस्राएलचा देव आहे. परमेश्वर यरुशलेममधील
घरांिवषयी व यहूदातील राजांच्या राजवाड्यांिवषयी पुढील गोष्टी सांगतो,
‘शत्रू ती घर ेपाडील. नगरांच्या तटबदंीपयर्ंत तो उतरडंी बांधील. शत्रू
शहरांतील लोकांशी तलवारीने लढेल.

5 “‘यरुशलेमच्या लोकांनी खूप वाईट गोष्टी केल्या. म्हणून मला त्या
लोकांचा खूप राग आला. मी त्यांच्यािवरुद्ध गेलो. मी तेथे पुष्कळ माणसे
मारीन. बाबेलचे सनै्य यरुशलेमिवरुद्ध लढण्यास येईल. यरुशलेमच्या
घरांत खूप मृतदेह असतील.

6 “‘पण मग मी त्या नगरीतील लोकांना बर ेकरीन. मी त्यांना शांती
आिण सुरक्षा ह्यांचा आनदं लुटू देईन. 7 यहूदा आिण इस्राएल यांना मी
परत आणीन पूवीर्प्रमाणेच मी त्या लोकांना शिक्तशाली करीन. 8 त्यांनी
माझ्याशी पापे केली. पण मी ती पापे धुवून टाकीन. ते माझ्यािवरुद्ध
लढले पण मी त्यांना क्षमा करीन. 9 मग यरुशलेम एक संुदर िठकाण
होईल. लोक सुखी असतील दसुऱ्या राष्ट्र ांतील लोक त्या नगरीची स्तुती
करतील. यरुशलेममध्ये चांगल्या गोष्टी घडत असल्याचे ऐकून इतर लोक
प्रशसंा करतील. मी इस्राएलला शांतता आिण िहत प्राप्त करुन िदल्यामुळे
त्यांना माझ्याबद्दल आदरयकु्त दरारा वाटेल व त्यामुळे ते कापतील.’

10 “तुम्ही लोक म्हणत आहात ‘आमचा देश म्हणजे ओसाड वाळवंट
आहे. तेथे कोणी माणसे वा प्राणी राहत नाहीत.’ यरुशलेमच्या रस्त्यांवर
व यहूदाच्या शहरात सध्या शांतता आहे. पण लवकरच तेथे कोलाहल
सुरु होईल. 11 तेथे सुखाचे व आनदंाचे कल्लोळ उठतील. नव-वर-वधंूचे
सुखसंवाद ऐकू येतील. परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी भेटी घेऊन
परमेश्वराच्या मिंदरात येणाऱ्या लोकांचे आवाज ऐकू येतील. ते लोक
म्हणतील, ‘परमेश्वर देवाची स्तुती करा. परमेश्वर चांगला आहे.
परमेश्वराची कृपा िचरतंन आहे!’ मी यहूदासाठी चांगल्या गोष्टी करीन.
म्हणून लोक असे म्हणतील. ते सवर् सुरुवातीला जसे होते तसे असेल.”
देवाने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

12 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “आता ही जागा िनजर्न आहे. तेथे
मनुष्य वा प्राणी कोणीही नाही. पण यहूदातील गावे माणसांनी
गजबजतील. तेथे मेंढपाळ असतील आिण त्यांच्या मेंढ्यांना रवंथ
करण्यासाठी कुरणेही असतील. 13 मेंढ्या मेंढपाळांच्या पुढे चालत
असताना. मेंढपाळ त्या मोजतील. सवर् देशातील लोक-डोंगराळ
प्रदेशातील, पश्र्िचमेकडच्या डोंगरपायथ्याचे व नेगेव मधील लोक आिण
यहूदातील इतर शहरांतील माणसे मेंढ्यांची मोजदाद करतील.”

चांगलीचांगली शाखाशाखा

14 हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. “मी इस्राएल आिण यहूदा
येथील लोकांना िवशेष वचन िदले आहे मी कबूल केलेल्या गोष्टी
करण्याची वेळ येत आहे. 15 त्यावेळी दावीदाच्या वंशवृक्षाची एक
चांगली शाखा मी वाढवीन ती ‘शाखा’ देशासाठी चांगल्या आिण योग्य
गोष्टी करील. 16 ह्या ‘शाखेच्या’ काळात यहूदातील लोकांचे रक्षण केले
जाईल. लोक यरुशलेममध्ये सुखरुप राहतील. त्या शाखेचे नाव ‘परमेश्वर
चांगला आहे’” असे आहे.

17 परमेश्वर म्हणतो, “दावीदाच्या घराण्यातील माणूस नेहमीच
िंसहासनावर बसेल व इस्राएलवर राज्य करील. 18 आिण याजक नेहमी
लेवी घराण्यातील असतील. ते याजक नेहमी माझ्यासमोर उभे राहतील
आिण ते मला होमापर्ण, धान्य अपर्ण करतील आिण बळीही अपर्ण
करतील.”

19 ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 20 परमेश्वर म्हणतो, “िदवस
आिण रात्र यांच्याबरोबर मी करार केला आहे. ते िनरतंर राहतील असे मी

मान्य केले, तुम्ही तो करार बदलू शकत नाही. िदवस आिण रात्र नेहमी
योग्य वेळेलाच येतील. तुम्ही जर हा करार बदलू शकला, 21 तरच तुम्ही
माझा दावीद व लेवी यांच्याबरोबर झालेला करार बदलू शकाल. मग
दावीदाचे वंशज राजे होणार नाहीत आिण लेवीच्या घराण्यातून याजक
येणार नाहीत. 22 पण मी माझा सेवक दावीद आिण लेवीचे कूळ यांना
मोठा वंश देईन. आकाशातील ताऱ्यांएवढी त्यांच्या वंशजांची संख्या
असेल कोणीही आकाशातील तार ेमोजू शकत नाही. अथवा
समुद्रकाठच्या वाळूच्या कणांएवढी त्यांची संख्या असेल. कोणीही वाळूचे
कण मोजू शकत नाही.”

23 ियमर्याला परमेश्वराचा पुढील संदेश िमळाला 24 “ियमर्या, लोक
काय बोलतात, ते तू ऐकलेस का? ते लोक म्हणतात ‘परमेश्वर इस्राएल
आिण यहूदा या घराण्यापासून दरू गेला. परमेश्वराने त्या लोकांची िनवड
केली होती.’ पण आता तो त्यांचा राष्ट्र  म्हणून सुद्धा स्वीकार करीत
नाही.”

25 परमेश्वर म्हणतो, “माझा िदवस व रात्र यांच्याबरोबरच्या कराराचा
जर भगं झाला आिण मी जर आकाश आिण पृथ्वी ह्यांच्यासाठी िनयम
केले नसते, तर कदािचत् मी त्या लोकांना सोडले असते. 26 मग
कदािचत याकोबाच्या वंशजांचा मी त्याग केला असता आिण दावीदच्या
वंशजांना, अब्राहाम, इसहाक व याकोब ह्यांच्या वंशजांवर राज्य करु
िदले नसते. पण दावीद माझा सेवक आहे आिण मला त्या लोकांची दया
येईल आिण प्रेम वाटेल. मी कैद्यांना पुन्हा त्यांच्या मायभूमीत परत
आणीन.”

यहयहूूदाचादाचा राजाराजा िसद्कीयािसद्कीया ह्यालाह्याला इषाराइषारा

ियमर्याला देवाचा संदेश आला. नबुखद्नेस्सर ह्या बाबेलच्या
राजाने यरुशलेम व ितच्या आजूबाजूची गावे ह्यांच्यािवरुध्द
जेव्हा यदु्ध पुकारले तेव्हा ियमर्याला हा संदेश िमळाला.

नबुखद्नेस्सरकडे त्याचे स्वतःचे सनै्य व त्याच्या साम्राज्यातील इतर
राज्यांची सनै्ये व लोक होते.

2 संदेश असा होता, परमेश्वर इस्राएलचा देव म्हणतो, “ियमर्या,
यहूदाचा राजा िसद्कीया याच्याकडे जा व पुढील िनरोप दे. ‘िसद्कीया,
परमेश्वर असे म्हणतो की मी लवकरच यरुशलेम बाबेलच्या राजाच्या
ताब्यात देईन व ती तो भस्मसात करील. 3 िसद्कीया, तू बाबेलच्या
राजाच्या तावडीतून सुटणार नाहीस. तुला पकडून िनश्र्िचतपणे त्याच्या
ताब्यात िदले जाईल. तू बाबेलच्या राजाला प्रत्यक्ष पाहशील. तुम्ही
समोरासमोर येऊन एकमेकांशी बोलाल व तू बाबेलला जाशील. 4

िसद्कीया, यहूदाच्या राजा, परमेश्वराचे वचन ऐक. परमेश्वर तुझ्याबद्दल
असे म्हणतो तुला तलवारीने मृत्यू येणार नाही. 5 तुला शांतपणे मरण
येईल. तुझ्या आधी जे तुझे पूवर्ज राजे झाले व ज्यांनी राज्य केले, त्यांना
मान देण्यासाठी लोकांनी ज्याप्रमाणे दफनाच्या वेळी अग्नी पेटिवला,
तसाच लोक तुला मान देण्यासाठी पेटवतील. ते तुझ्याकिरता शोक
करतील व म्हणतील “हाय र ेमाझ्या धन्या!” मी स्वतः तुला हे वचन देत
आहे.’” हा परमेश्वराचा संदेश आहे.

6 ियमर्याने परमेश्वराचा संदेश यरुशलेममध्ये िसद्कीयाला िदला. 7

तेव्हा बाबेलच्या राजाचे सनै्य यरुशलेमिवरुद्ध लढत होते. यहूदातील
ज्या शहरांचा पाडाव झाला नव्हता, त्यांच्याशीही बाबेलचे सनै्य लढत
होते. ती शहर ेम्हणजे लाखीश व अजेका ही होत. यहूदामध्ये तटबदंी
असलेली फक्त ही दोनच शहर ेरािहली होती.

लोकलोक एकाएका कराराचाकराराचा भभंगंग करतातकरतात.
8 सवर् इब्री गुलांमांना स्वाततं्र्य देण्याचा करार िसद्कीया राजाने

यरुशलेमच्या सवर् लोकांबरोबर केला होता. हा करार झाल्यावर
ियमर्याला देवाचा संदेश आला. 9 प्रत्येकाने आपल्या इब्री गुलामांना
बधंमुक्त करावे अशी अपेक्षा होती. सवर् इब्री गुलामांना पुरुष व स्त्री यांना
बधंमुक्त करायचे होते. कोणीही यहुदी कुळातील माणसाला गुलामिगरीत
ठेवू नये, अशी अपेक्षा होती. 10 यहूदातील सवर् नेत्यांनी व सवर् लोकांनी
या कराराला मान्यता िदली. प्रत्येकजण आपल्याकडील स्त्री वा पुरुष
गुलामांना ह्यापुढे गुलाम म्हणून न ठेवता मुक्त करणार होता. प्रत्येकजण
कबूल झाला आिण सगळे गुलाम मुक्त झाले. 11 पण त्यानतंर ज्या
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लोकांकडे गुलाम होते, त्या लोकांनी आपला िवचार बदलला आिण
त्यांनी मुक्त केलेल्यांना पकडून पुन्हा गुलाम केले.

12 मग ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 13 “ियमर्या, परमेश्वर,
इस्राएलच्या लोकांचा देव असे म्हणतो: ‘तुमचे पूवर्ज िमसरमध्ये गुलाम
होते. मी त्यांना तेथून सोडिवले हे करताना मी त्यांच्याबरोबर एक करार
केला. 14 मी तुमच्या पूवर्जांना म्हणालो: “प्रत्येक सात वषार्च्या
अखेरीला प्रत्येकाने आपल्याकडील इब्री गुलामांना मुक्त केलेच पािहजे.
तुमच्या एखाद्या इब्री बांधवाने स्वतःला तुम्हाला िवकले असेल, तर
त्याने सहा वषेर् तुमची गुलामी केल्यावर तुम्ही त्याला जाऊ िदलेच
पािहजे.” पण तुमच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही वा माझ्याकडे लक्ष िदले
नाही. 15 काही वेळा पूवीर्, योग्य ते करण्यापासून तुम्हीही िवचिलत
झालात. तुमच्यापकैी प्रत्येकाने आपल्याकडे गुलाम असलेल्या इब्री
बांधवाला स्वाततं्र्य िदले आिण माझ्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या
मिंदरात, माझ्यापुढे एक करारही केलात. 16 पण आता, तुमचे मन
बदलले. तुम्ही माझ्या नावाचा मान राखीत नाही, हे तुम्ही दाखवून
िदलेत. तुम्ही हे कसे काय केले? तुम्ही प्रत्येकाने मुक्त केलेल्या गुलामांना
िस्त्रया व पुरुष दोघांनाही परत पकडले. त्यांना बळजबरीने पुन्हा गुलाम
केलेत.’

17 “म्हणून परमेश्वर असे म्हणतो, ‘तुम्ही माझी आज्ञा पाळली नाही.
तुम्ही तुमच्या इब्री गुलामांना स्वाततं्र्य िदले नाही. तुम्ही कराराचे पालन
केले नाही, म्हणून आता मी “स्वाततं्र्य” देईन. हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
यदु्धात, भयकंर रोगराईने अथवा उपासमारीने मरण्याचे “स्वाततं्र्य” (मी
तुम्हाला देईन) मी तुमच्याबाबतीत असे काहीतरी करीन की त्याबद्दल
ऐकून पृथ्वीवरची राज्ये भीतीने चळाचळा कापतील. 18 कराराचा भगं
करणाऱ्या आिण माझ्यासमोर िदलेले वचन न पाळणाऱ्या लोकांना मी
शत्रूच्या हवाली करीन. ह्या लोकांनी वासराचे दोन तुकडे केले व ते
त्यामधून चालत गेले. 19 माझ्यासमोर करार करुन, वासराच्या दोन
तुकड्यांमधून चालत जाणार ेहे लोक म्हणजे यहूदा आिण यरुशलेमचे
नेते, न्यायालयातील महत्वाचे अिधकारी, याजक आिण या देशातील
लोक होत. 20 मी ह्या सवर् लोकांना त्यांच्या शत्रूंच्या अथवा त्यांना मारु
इिच्छणाऱ्या कोणाही व्यक्तीच्या हवाली करीन. त्यांची प्रेते म्हणजे पक्षी व
वन्य पशंूचे भक्ष्य होतील. 21 मी यहूदाचा राजा िसद्कीया व तेथील नेते
ह्यांना त्यांच्या शत्रूंच्या अथवा त्यांना मारु इिच्छणाऱ्या लोकांच्या
स्वाधीन करीन. जरी बाबेलच्या सनै्याने यरुशलेम सोडले असले, तरी
मी िसद्कीया आिण त्याच्या लोकांना बाबेलच्या राजाच्या सनै्याच्या
हवाली करीन.’ 22 मी बाबेलच्या सनै्याला हा परमेश्वराकडून आलेला
संदेश आहे ‘परत यरुशलेममध्ये येण्याची आज्ञा देईन. ते सनै्य
यरुशलेमच्यािवरुद्ध लढेल. ते ती नगरी ताब्यात घेतील, ितला आग
लावतील आिण ती बेिचराख करतील. मी यहूदातील शहरांचा नाश
करीन. ती शहर ेम्हणजे ओसाड वाळवंट होईल ती िनजर्न होईल.’”

ररेखेाबीखाबी घराण्याचघराण्याचेे उत्तमउत्तम उदाहरणउदाहरण

यहोयाकीम यहूदावर राज्य करीत असताना, ियमर्याला
देवाचा संदेश आला. यहोयाकीम हा योशीया राजाचा मुलगा
होता. परमेश्वराकडून आलेला संदेश असा होता. 2 “ियमर्या,

रखेाब्यांकडे जा त्यांना देवाच्या मिंदरातील एका बाजूच्या खोलीत
बोलाव. त्यांना िपण्यास मद्य दे.”

3 म्हणून मी (ियमर्या) याजनाकडे गेलो. याजना हा ियमर्याचा मुलगा
होता आिण ियमर्या हबिसन्याचा मुलगा होता. मी याजनाच्या सवर्
भावांना व मुलांना आिण 4 रखेाबी कुटंुबीयांना एकत्र केले आिण त्यांना
परमेश्वराच्या मिंदरात आणले. आम्ही सवर् हानानच्या मुलांच्या खोलीत
गेलो. हानान हा इग्दल्याचा मुलगा होता व तो “देवाचा माणूस” होता. ही
खोली यहूदाच्या राजपुत्रांच्या खोली शेजारी होती. द्वारपाळ मासेया
याच्या खोलीच्या वर ही खोली होती. मिंदराचा द्वारपाळ मासेया हा
शल्लमूचा मुलगा होता. 5 नतंर मी (ियमर्याने) त्या रखेाबे कुटंुबीयांसमोर
मद्य भरलेले वाडगे व पेले ठेवले. मी म्हणालो, “थोडे मद्य प्या”

6 पण ते म्हणाले, “आम्ही कधीच मद्य पीत नाही कारण आमचे पूवर्ज
रखेाब यांचा मुलगा योनादाब यांनी आम्हाला तशी आज्ञा िदली आहे
‘तुम्ही आिण तुमच्या वंशजांनी कधीही दारु घेऊ नये असे त्यांनी

सांिगतले आहे. 7 िशवाय त्यांनी असेही सांिगतले आहे की तुम्ही कधीही
घर ेबांधू नका. बी पेरु नका वा द्राक्षमळे लावू नका. ह्यातील कोणतीच
गोष्ट तुम्ही कधीही करु नका. तुम्ही फक्त तबंूतच रािहले पािहजे. तुम्ही
असे केलेत तरच स्थलांतर करीत तुम्ही ज्या जागी आला आहात, तेथे
दीघर् काळ राहाल.’ 8 आमचे पूवर्ज योनादाब यांनी घालून िदलेले िनबर्ंध
आम्ही रखेाबे घराण्यातील लोक पाळत आलो आहोत. आम्ही कधीच
मद्य घेत नाही. आमच्या बायका वा मुलेमुलीही मद्य घेत नाहीत. 9

आम्ही आम्हाला राहण्यासाठी घर ेबांधीत नाही. आमची स्वतःच्या
मालकीची शेते वा द्राक्षमळे नाहीत. आम्ही कधीही शेती करीत नाही. 10

आम्ही फक्त तबंूत राहत आलो आिण आमचे पूवर्ज योनादाब यांनी
सांिगतल्याप्रमाणे वागत आलो. 11 पण बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर
ह्याने यहूदावर हल्ला केल्यावर. आम्हाला यरुशलेमला जावेच लागले.
आम्ही एकमेकांना म्हणालो, ‘चला, आपण यरुशलेमला गेलेच पािहजे.
तरच खास्द्यांच्या आिण अराम्यांच्या सनै्यापासून आपला बचाव होईल.’
म्हणून आम्ही यरुशलेममध्ये रािहलो.”

12 मग ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 13 सवर्शिक्तमान
परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “यहूदातील व यरुशलेममधील लोकांना
हा संदेश ऐकव. तुम्ही लोकांनी धडा िशकावा व माझ्या संदेशाचे पालन
करावे.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे. 14 “रखेाबचा मुलगा
योनादाब याने आपल्या मुलांना मद्य ‘िपऊ नका’ असे सांिगतले आिण
त्यांनी त्याचे ऐकले. आजपयर्ंत त्यांच्या वंशजांनी आपल्या पूवर्जांच्या
आजे्ञचे पालन केले. त्यांनी मद्य घेतले नाही. पण मी परमेश्वराने स्वतः
तुम्हाला पुन्हा पुन्हा संदेश िदले, तरी यहूदाच्या लोकांनो, तुम्ही माझे
ऐकले नाही. 15 इस्राएल आिण यहूदा येथील लोकांकडे मी माझे सेवक-
संदेष्टे पाठिवले. मी त्यांना तुमच्याकडे पुन्हा पुन्हा पाठिवले. ते संदेष्टे
म्हणाले ‘इस्राएल आिण यहूदा येथील प्रत्येक माणसाने दषु्कृत्ये करणे
बदं करावे. तुम्ही चांगलेच असले पािहजे. दसुऱ्या दवैतांना अनुसरु नका.
त्यांची पूजा वा सेवा करु नका. तुम्ही माझे ऐकलेत, तर तुमच्या पूवर्जांना
व तुम्हाला िदलेल्या देशात तुम्ही राहाल.’ पण तुम्ही माझ्या संदेशाकडे
लक्ष िदले नाही. 16 योनादाबच्या वंशजांनी त्यांच्या पूवर्जांनी िदलेल्या
आज्ञा पाळल्या. पण यहूदाच्या लोकांनी माझेही ऐकले नाही.”

17 म्हणून सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “मी सांगतो,
यहूदाचे आिण यरुशलेमचे वाईट होईल. लवकरच मी त्यांचे वाईट करीन.
मी त्या लोकांशी बोललो, पण त्यांनी ऐकण्याचे नाकारले. मी त्यांना
हाका मारल्या, पण त्यांनी ओ िदली नाही.”

18 नतंर ियमर्या रखेाब कुटंुबीयांना म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वर
इस्राएलचा देव असे म्हणतो ‘तुम्ही तुमचे पूवर्ज योनादाब ह्यांच्या आज्ञा
पाळल्यात. त्यांच्या िशकवणकुीप्रमाणे वागलात, त्यांनी सांिगतल्याप्रमाणे
प्रत्येक गोष्ट केलीत. 19 म्हणून सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव
म्हणतो, रखेाबचा मुलगा योनादाब याच्या वंशजांपकैी एक नेहमीच
माझ्या सेवेत राहील.’”

राजाराजा यहोयाकीमयहोयाकीम ियमियमर्र्याचायाचा पटपट जाळतोजाळतो

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. योशीयाचा मुलगा
यहोयाकीम हा यहूदाचा राजा असताना त्याच्या
कारिकदीर्च्या चौथ्या वषीर् ियमर्याला परमेश्वराचा हा संदेश

िमळाला. तो असा होता. 2 “ियमर्या, मोठा पट घे आिण मी तुला िदलेले
सवर् संदेश त्यावर िलही. यहूदा, इस्राएल आिण इतर राष्ट्र े ह्यांच्यािवषयी
मी तुला सांिगतले आहे. योशीयाच्या कारिकदीर्पासून आतापयर्ंत मी तुला
सांिगतलेले सवर् िलही. 3 न जाणो यहूदाच्या घराण्याबाबत मी ज्या
योजना आखल्या आहेत, त्या ऐकून ते दषु्कमेर् करण्याचे सोडून देतील.
त्यांनी असे केल्यास, मी त्यांनी केलेल्या वाईट पापांबद्दल त्यांना क्षमा
करीन.”

4 मग ियमर्याने बारुख नावाच्या माणसाला बोलािवले. बारुख
नेरीयाचा मुलगा होता. ियमर्याने, त्याला परमेश्वराकडून आलेले संदेश,
सांिगतले व ते बारुखने पटावर िलहून काढले. 5 मग ियमर्या बारुखाला
म्हणाला, “मी परमेश्वराच्या मिंदरात जाऊ शकत नाही. मला तेथे
जाण्याची परवानगी नाही. 6 म्हणून तू परमेश्वराच्या मिंदरात जावेस असे
मला वाटते. उपवासाच्या िदवशी तेथे जा आिण लोकांना पट वाचून
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दाखव. मला आलेले परमेश्वराचे संदेश मी तुला सांिगतले व ते तू िलहून
घेतलेस. ते तू सवर् लोकांना वाचून दाखव. यहूदाच्या शहरांतून
यरुशलेममध्ये आलेल्या सवर् लोकांना तू ते संदेश वाचून दाखव. 7

कदािचत ते लोक देवाकडे मदतीसाठी धावा करतील. कदािचत
प्रत्येकजण दषु्कमेर् करण्याचे सोडून देईल. परमेश्वर त्या लोकांवर फार
रागावल्याचे परमेश्वराने जाहीर केलेच आहे!” 8 नेरीयाचा मुलगा बारुख
याने, ियमर्याने त्याला सांिगतले होते त्याप्रमाणे केले. परमेश्वराचे संदेश
िलिहलेला पट बारुखने मोठ्याने वाचला. तो त्याने परमेश्वराच्या मिंदरात
वाचला.

9 यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्च्या पाचव्या वषार्च्या नवव्या
मिहन्यात उपास ठरिवल्याचे जाहीर करण्यात आले. यरुशलेममध्ये
राहणार ेव यहूदातील इतर शहरांतून यरुशलेममध्ये आलेले अशा सवार्ंनी
परमेश्वरासमोर उपास करावा अशी अपेक्षा होती. 10 त्याच वेळी
ियमर्याच्या शब्दातील पट बारुखने वाचून दाखिवला. त्याने तो
परमेश्वराच्या मिंदरात वाचून दाखिवला. हा पट वाचताना बारुख
गमऱ्याच्या घरच्या चौकातील खोलीत होता. ही खोली मिंदराच्या “नवीन
प्रवेशद्वारा” जवळ होती. गमऱ्या शाफानचा मुलगा होता. गमऱ्या
मिंदरातील लेखिनक होता.

11 बारुखने वाचलेले पटावरचे परमेश्वराचे संदेश मीखाया नावाच्या
माणसाने ऐकले. शाफानचा मुलगा गमऱ्या ह्याचा मीखाया मुलगा होता.
12 पटावरील संदेश ऐकताच, मीखाया राजावाड्यातील राजाच्या
खासगी िचटणीसाच्या खोलीत गेला. तेथे सवर् विरष्ठ अिधकारी बसलेले
होते. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे: खाजगी िचटणीस अलीशामा, शमायाचा
मुलगा दलाया, अखबोरचा मुलगा एलनाथान, शाफानचा मुलगा गमऱ्या,
हनन्याचा मुलगा िसद्कीया. आणखीही काही विरष्ठ अिधकारी तेथे होते.
13 बारुख पट वाचत असताना ऐकलेली प्रत्येक गोष्ट मीखायाने त्यांना
सांिगतली.

14 मग त्या विरष्ठ अिधकाऱ्यांनी यहूदी नावाच्या माणसाला
बारुखकडे पाठिवले. यहूदी नथन्याचा व नथन्या शलेम्याचा मुलगा होता.
शलेम्याच्या विडलांचे नाव कुशी. यहूदी बारुखला म्हणाला, “ज्या
पटावरुन तू वाचलेस तो घेऊन माझ्याबरोबर चल.”
नेरीयाचा मुलगा बारुख याने पट घेतला व तो यहूदीबरोबर

अिधकाऱ्यांकडे गेला.
15 मग ते अिधकारी बारुखला म्हणाले, “बस आिण आम्हाला तो पट

वाचून दाखव.”
मग बारुखने तो पट त्यांना वाचून दाखिवला.
16 त्या विरष्ठ अिधकाऱ्यांनी त्या पटावरील सवर् संदेश ऐकले. मग ते

घाबरुन एकमेकांकडे पाहू लागले. ते बारुखला म्हणाले, “पटावरील
संदेशाबाबत आपण राजा यहोयाकीम ह्याला सांिगतलेच पािहजे.” 17

मग त्या अिधकाऱ्यांनी बारुखला िवचारले, “बारुख, ह्या पटावर
िलिहलेले संदेश तुला कोठून िमळाले? ियमर्याने तुला सांिगतलेल्या गोष्टी
तू िलहून घेतल्यास का ते आम्हाला सांग.”

18 बारुख म्हणाला, “हो! ियमर्याने सांिगतले व मी ते सवर् शाईने
पटावर िलिहले.”

19 मग ते विरष्ठ अिधकारी बारुखला म्हणाले, “तुला आिण ियमर्याला
कोठेतरी जाऊन लपलेच पािहजे. तुमच्या लपण्याची जागा कोणालाही
कळू देऊ नका.”

20 मग त्या विरष्ठ अिधकाऱ्यांनी तो पट अलीशामा लेखिनकाच्या
खोलीत ठेवला. ते राजा यहोयाकीम याच्याकडे गेले व त्यांनी त्याला
पटाबद्दल सवर् काही सांिगतले.

21 यहोयाकीम राजाने यहूदीला तो पट आणण्यासाठी पाठिवले.
यहूदीने अलीशामा लेखिनकाच्या खोलीतून पट आणला. नतंर यहूदीने
तो पट राजाला व तेथे उभ्या असलेल्या सेवकांना वचून दाखिवला. हे
सवर् वषार्ंच्या नवव्या मिहन्यात घडले. तेव्हा राजा यहोयाकीम त्याच्या
िहवाळी िनवासात होता. समोरच्या चुलवणात शेकोटी पेटलेली होती.
23 यहूदीने पट वाचायला सुरवात केली. पण त्याने पटावरील दोन-तीन
रकाने वाचताच, राजाने तो पट खेचून घेतला. त्याने लहान चाकूने ते
पटावरील रकाने कापले आिण शेकोटीत फेकून िदले. शेवटी सगळाच
पट त्याने जाळून टाकला. 24 राजा यहोयाकीम व त्याचे सेवक

पटावरील मजकूर ऐकून घाबरले नाहीत. आपल्या चुकांबद्दल द:ुख
प्रदिर्शत करण्यासाठी त्यांनी आपले कपडे फाडले नाहीत.

25 राजाने तो पट जाळू नये म्हणून एलनाथान, दलाया व गमऱ्या
यांनी िवनतंी केली, पण राजाने त्यांचे ऐकले नाही. 26 यहोयाकीम
राजाने लेखिनक बारुख व संदेष्टा ियमर्या यांना अटक करण्याचा काही
लोकांना हूकूम िदला. ते लोक म्हणजे राजपुत्र यमेल, अरहज्रीएलचा
मुलगा सराया व अब्देलचा मुलगा शलेम्या हे होत, पण त्यांना बारुख व
ियमर्या सापडले नाहीत कारण त्यांना देवाने लपिवले होते.

27 ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला परमेश्वराचे सवर् संदेश
िलिहलेला पट यहोयाकीमने जाळला, त्यानतंर हा संदेश आला. ियमर्याने
बारुखला सांिगतले व बारुखने िलहून घेतले. तो संदेश असा होता.

28 “ियमर्या, दसुरा पट घे. पिहल्या पटावर िलिहलेले सवर् संदेश
दसुऱ्या पटावर िलही. पिहला पट यहूदाचा राजा यहोयाकीम याने
जाळला. 29 ियमर्या, यहूदाचा राजा यहोयाकीम ह्याला असेही सांग
‘परमेश्वर काय म्हणतो पाहा यहोयाकीम, तू तो पट जाळलास. तू
म्हणालास “बाबेलचा राजा नक्की येईल आिण या देशाचा नाश करील
असे ियमर्याने का िलिहले? बाबेलचा राजा माणसे व पशू ह्या दोघांचाही
नाश करील असे तो का म्हणाला?” 30 म्हणून, यहोयाकीमचे वंशज
दावीदाच्या िंसहासनावर बसणार नाहीत. जेव्हा यहोयाकीम मरले, तेव्हा
त्याचे राजाच्या इतमामाने अतं्यसंस्कार होणार नाहीत, तर त्याचा मृतदेह
जिमनीवर फेकून िदला जाईल. िदवसाची उष्णता आिण रात्रीचे थडं दव
ह्यात तो मृतदेह पडून राहील. 31 मी, परमेश्वर, यहोयाकीम व त्यांची मुले
यांना िशक्षा करीन. मी त्याच्या अिधकाऱ्यांनाही िशक्षा करीन. कारण ते
सवर् दषु्ट आहेत. मी त्यांच्यावर, यरुशलेममध्ये राहणाऱ्या लोकांवर व
यहूदाच्या सवर् लोकांवर भयकंर अिरष्ट आणण्याचे िनश्र्िचत केले आहे.
मी ठरिवल्यामप्रमाणे, त्यांचे वाईट करीन, कारण त्यांनी माझे ऐकले
नाही.’”

32 मग ियमर्याने दसुरा पट घेतला व तो नेिरयाचा मुलगा बारुख या
लेखिनकाला िदला. ियमर्याने सांिगतले आिण बारुखने या पटावर
िलिहले. या दसुऱ्या पटावरील संदेश, यहूदाचा राजा यहोयाकीम ह्याने
जाळलेल्या पटावरील संदेशाप्रमाणेच होते. पण ह्या दसुऱ्या पटात त्या
संदेशा बरोबरच त्या संदेशातील शब्दांप्रमाणे आणखी पुष्कळ शब्दांची
भर घातलेली होती.

ियमियमर्र्याचायाचा तुरुतुरंंुगवासगवास

नबुखद्नेस्सर बाबेलचा राजा होता. नबुखद्नेस्सरने,
यहोयाकीमचा मुलगा यहोयाकीन उफर्  यकोन्या
याच्याऐवजी, िसद्कीयाला यहूदाचा राजा केले. िसद्कीया

योशीयाचा मुलगा होता. 2 पण, परमेश्वराने ियमर्या या संदेष्ट्यातफेर्
िदलेल्या संदेशाकडे िसद्कीयाने लक्ष िदले नाही. िसद्कीयाच्या
सेवकांनी व यहूदाच्या लोकांनीही परमेश्वराच्या संदेशांकडे दलुर्क्षच केले.

3 राजा िसद्कीयाने यहूकल व याजक सफन्या ह्यांना आपला िनरोप
देऊन ियमर्या संदेष्ट्याकडे पाठिवले, यहूकल शलेम्याचा व याजक
सफन्या मासेयाचा मुलगा होता. त्यांनी ियमर्यासाठी आणलेला िनरोप
असा होता “ियमर्या, आमच्यासाठी परमेश्वर देवाजवळ प्राथर्ना कर.”

4 त्यावेळी, ियमर्याला कैद केलेले नव्हते, त्यामुळे तो कोठेही जाण्यास
मोकळा होता. 5 नेमके ह्याच वेळी िमसर देशातून फारोचे सनै्य
यहूदाकडे आले. यरुशलेम िंजकून घेण्यासाठी खास्द्यांच्या सनै्याने त्या
नगरीला वेढा घातला होता. त्यांच्यावर िमसरचे सनै्य चालून येत आहे हे
त्याने ऐकले. म्हणून िमसरच्या सनै्याशी दोन हात करण्यासाठी
खास्द्याच्या सनै्याने यरुशलेम सोडले.

6 संदेष्टा ियमर्याला देवाचा संदेश आला. 7 “परमेश्वर, इस्राएलच्या
लोकांचा देव असे म्हणतो, ‘यहूकल व सफन्या, यहूदाचा राजा िसद्कीया
याने तुम्हाला मला काही प्रश्न िवचारण्यासाठी माझ्याकडे पाठिवले आहे,
हे मला माहीत आहे. िसद्कीयाला सांगा की बाबेलच्या सनै्यापासून
तुम्हाला वाचिवण्यासाठी फारोचे सनै्य िमसरमधून िनघाले आहे. पण त्या
सनै्याला िमसरला परत जावे लागेल. 8 मग बाबेलचे सनै्य परत येईल.
ते यरुशलेमवर हल्ला करील. ते यरुशलेमचा पाडाव करुन यरुशलेम
जाळील.’ 9 परमेश्वर पुढे असे म्हणतो, ‘यरुशलेमच्या लोकांनो, स्वतःची

ियमर्या 36:7 506 ियमर्या 37:9



38

फसवणूक करुन घेऊ नका. “बाबेलचे सनै्य नक्कीच आपल्याला सोडून
माघारी िफरले, असे समजू नका.” तसे होणार नाही. 10 यरुशलेमच्या
लोकांनो, समजा, जरी तुम्ही, तुमच्यावर चाल करुन आलेल्या
खास्द्यांच्या सनै्याचा पराभव करु शकला, तरी काही जखमी सिैनक
त्यांच्या तबंूत राहतील. ते येऊन यरुशलेम जाळतील.’”

11 जेव्हा खास्द्यांच्या सनै्याने, िमसरचा राजा फारो याच्या
सनै्याबरोबर यदु्ध करण्यासाठी, यरुशलेम सोडले, 12 तेव्हा ियमर्याला,
यरुशलेमहून मालमत्तेची वाटणी व्हायची होती म्हणून ियमर्या तेथे
जाणार होता. 13 पण ियमर्याला यरुशलेमच्या बन्यामीन प्रवेशद्वाराजवळ
जाताच, तेथील पहारकेऱ्यांच्या प्रमुखाने त्याला अटक केले. त्या
प्रमुखाचे नाव इरीया होते. इरीया शलेम्याचा मुलगा होता. व शलेम्या
हनन्याचा मुलगा होता. इरीयाने ियमर्याला अटक केले व तो म्हणाला,
“ियमर्या, तू आम्हाला सोडून खास्द्यांच्या बाजूला जात आहेत.”

14 ियमर्या इरीयाला म्हणाला, “हे खर ेनाही मी तुम्हाला सोडून
खास्द्यांकडे जात नाही” पण ियमर्याचे म्हणणे इरीयाने ऐकले नाही.
त्यांनी ियमर्याला अटक करुन यरुशलेमच्या विरष्ठ अिधकाऱ्यांकडे नेले.
15 ते अिधकारी ियमर्यावर खूप रागावले. त्याने ियमर्याला चोपून
काढण्याचा हुकूम िदला. मग त्यांनी ियमर्याला तुरंुगात ठेवले, तुरंुग
योनाथान नावाच्या माणसाच्या घरात होता. योनाथान यहूदाच्या राजाचा
लेखिनक होता. त्याच्या घराचाच तुरंुग केला होता. 16 त्या लोकांनी
योनाथानच्या घराच्या तळघराच्या अधंार कोठडीत ियमर्याला ठेवले.
ियमर्या तेथे बराच काळ होता.

17 मग िसद्कीया राजाने ियमर्याला बोलािवणे पाठिवले आिण त्याला
राजावाड्यात आणले. िसद्कीया एकांतात ियमर्याशी बोलला. त्याने
ियमर्याला िवचारले, “परमेश्वराकडून काही संदेश आला आहे का?”
ियमर्याने उत्तर िदले, “हो! परमेश्वराकडून संदेश आला आहे.

िसद्कीया, तुला बाबेलच्या राजाच्या स्वाधीन केले जाईल.” 18 मग
ियमर्या िसद्कीया राजाला म्हणाला, “माझे काय चुकले! मी तुझ्यािवरुद्ध
अथवा तुझ्या अिधकाऱ्यांिवरुद्ध वा यरुशलेमच्या लोकांिवरुद्ध काय
गुन्हा केला? मला तुरंुगात का टाकलेस? 19 राजा िसद्कीया, तुझे संदेष्टे
कोठे आहेत? त्यांनी तुला खोटा संदेश िदला. ते म्हणाले ‘बाबेलचा राजा
तुझ्यावर िंकवा यहूदावर हल्ला करणार नाही.’ 20 पण आता, माझ्या
धन्या, यहूदाच्या राजा, कृपया माझे ऐक. माझी िवनतंी तुला मान्य होवो.
योनाथान लेखिनकाच्या घरी मला परत पाठवू नये एवढेच माझे मागणे
आहे. तू मला परत पाठिवलेस, तर मी तेथे मरने.”

21 म्हणून िसद्कीया राजाने ियमर्याला पहारकेऱ्यांच्या चौकात
ठेवण्याचा हुकूम िदला व ियमर्याला रस्त्यावरील रोटीवाल्याकडून रोटी
द्यावी असे ही सांिगतले. नगरातील रोट्या संपेपयर्ंत ियमर्माला रोटी िदली
गेली. अशा रीतीने ियमर्या चौकात पहारकेऱ्याच्या नजरखेाली रािहला.

ियमियमर्र्यालायाला पाण्याच्यापाण्याच्या टाकीतटाकीत टाकतातटाकतात

ियमर्याचे संदेशाबद्दलचे बोलणे काही विरष्ठ अिधकाऱ्यांनी
ऐकले. मत्तानचा मुलगा शफाट्या, पशहूरचा मुलगा गदल्या,
शलेम्याचा मुलगा यकुाल व मल्कीयाचा मुलगा पशहूर हे ते

राजाचे अिधकारी होत. ियमर्या सवर् लोकांना पुढील संदेश सांगत होता.
2 “परमेश्वर असे म्हणतो ‘यरुशलेममध्ये राहणारा प्रत्येकजण यदु्ध,
उपासमार वा भयकंर रोगाराई ह्यांनी मरले. पण बाबेलच्या सनै्याला
शरण जाणारा वाचेल, तो िजवािनशी सुटेल.’ 3 परमेश्वर पुठे असे म्हणतो
‘यरुशलेम नगरी िनश्र्िचतपणे बाबेलच्या राजाच्या सनै्याच्या ताब्यात
िदली जाईल. तो ती हस्तगत करले.’”

4 ियमर्यला जे हे लोकांना सांगत होता, ते विरष्ठ अिधकाऱ्यांनी ऐकले
व ते िसद्कीया राजाकडे गेले. राजाला म्हणाले, “ियमर्याला ठार मारलेच
पािहजे. अजूनही शहरात असलेल्या सिैनकांना तो नाउमेद करीत आहे.
तो जे काय सांगत आहे, त्यामुळे प्रत्येकाचे धयैर् गळत आहे. आपले
चांगले व्हावे असे ियमर्याला वाटत नाही. यरुशलेमच्या लोकांचे वाईट
होण्याची त्याची इच्छा आहे.”

5 िसद्कीया राजा त्या अिधकाऱ्यांना म्हणाला, “ियमर्या तुमच्या
हातात आहे. मी तुम्हाला थोपवू शकत नाही.”

6 मग त्या अिधकाऱ्यांनी ियमर्याला मल्कीयाच्या पाण्याच्या टाकीत
टाकले, (मल्कीया राजपुत्र होता) राजाचे पहारकेरी राहत असलेल्या
मिंदराच्या चौकात ही टाकी होती. त्या अिधकाऱ्यांनी दोरांच्या
साहाय्याने ियमर्याला पाण्याचा टाकीत उतरिवले. त्या टाकीत पाणी
अिजबात नव्हते, फक्त िचखल होता. ियमर्या त्या िचखलात रुतला.

7 ियमर्याला त्या अिधकाऱ्यांनी पाण्याच्या टाकीत टाकले हे एबद-
मलेख याने ऐकले. एबद-मलेख कुश देशाचा होता. तो राजाच्या पदरी
एक प्रितहारी म्हणून होता. िसद्कीया राजा बन्यामीनच्या प्रवेशद्वाराशी
बसला होता. म्हणून एबद-मलेख राजवाड्यातून िनघाला आिण राजाशी
बोलण्यासाठी त्या प्रवेशद्वाराजवळ गेला. 8 एबद-मलेख राजाला
म्हणाला, “राजा, माझ्या धन्या, ते अिधकारी दषु्टपणे वागले आहेत.
त्यांनी संदेष्टा ियमर्याला दषु्टपणे वागिवले. त्यांनी त्याला पाण्याच्या
टाकीत टाकले आहे. तो मरावा म्हणून त्यांनी त्याला तेथे टाकले आहे!”t

10 नतंर एबद-मलेख या कुशीला राजाने हूकूम िदला, “एबद-मलेख,
राजवाड्यातून तीन माणसे तुझ्याबरोबर घे. जा आिण ियमर्या मरायच्या
आधी त्याला पाण्याच्या टाकीतून बाहेर काढ.”

11 एबद-मलेख याने आपल्याबरोबर माणसे घेतली. प्रथम तो
राजवाड्यातील कोठाराच्या खालच्या खोलीत गेला. त्याने काही िंचध्या
व जुने पुराणे कपडे तेथून घेतले. त्या िंचध्या त्याने दोराच्या साहाय्याने
ियमर्याकडे सोडल्या. 12 एबद-मलेख हा कुशी ियमर्याला म्हणाला, “त्या
िंचध्या आिण जुने पुराणे कपडे तुझ्या काखेत ठेव. आम्ही तुला वर ओढू
तेव्हा त्या िंचध्यांचा गादीप्रमाणे उपयोग होईल व दोऱ्या तुला लागणार
नाहीत.” एबद-मलेखने सांिगतल्याप्रमाणे ियमर्याने केले. 13 त्या
लोकांनी ियमर्याला दोरांनी ओढून पाण्याच्या टाकीबाहेर काढले, मग
ियमर्या मिंदराच्या चौकात पहाऱ्यात रािहला.

िसद्कीयािसद्कीया ियमियमर्र्यालायाला काहीकाही प्रश्नप्रश्न पुन्हापुन्हा िवचारतोिवचारतो

14 नतंर िसद्कीया राजाने ियमर्याला बोलवायला कोणाला तरी
पाठिवले. त्याने ियमर्याला परमेश्वराच्या मिंदराच्या ितसऱ्या
प्रवेशद्वाराजवळ आणिवले मग राजा म्हणाला, “ियमर्या, मी तुला काही
िवचारतो माझ्यापासून काही लपवू नकोस. मला प्रत्येक गोष्ट
प्रामािणकपणे सांग!”

15 ियमर्या िसद्कीयाला म्हणाला, “मी तुला काही सांिगतले, तर तू
बहुधा मला मारशील मी तुला जरी सल्ला िदला, तरी तू माझे ऐकणार
नाहीस!”

16 पण िसद्कीया राजाने गुप्तपणे शपथ घेतली. िसद्कीया म्हणाला,
परमेश्वराने आम्हाला जीव व जीवन िदले. परमेश्वर नक्कीच आहे म्हणून मी
वचन देतो की ियमर्या मी तुला मारणार नाही. तुला मारु इिच्छणाऱ्या
अिधकाऱ्यांच्या हातात मी तुला देणार नाही, असेही मी तुला वचन देतो.

17 मग ियमर्या िसद्कीया राजाला म्हणाला, “सवर्शिक्तमान परमेश्वर हा
इस्राएलचा देव आहे. तोच म्हणतो ‘तुम्ही जर बाबेलच्या राजाला शरण
गेलात, तर तुमच्या िजिवताचे रक्षण होईल. यरुशलेम जाळले जाणार
नाही. तू आिण तुझे कुटंुबीयही जगाल. 18 पण तू शरण जाण्यास नकार
िदलास, तर यरुशलेम खास्द्यांच्या सनै्याच्या ताब्यात िदली जाईल. ते
यरुशलेम जाळून भस्मसात करतील आिण तू त्यांच्या तावडीतून
सुटणार नाहीस.’”

19 पण िसद्कीया राजा ियमर्याला म्हणाला, “खास्द्यांच्या सनै्याला
जाऊन िमळालेल्या यहूदाच्या लोकांची मला भीती वाटते. सिैनक मला
त्या यहूदाच्या लोकांच्या ताब्यात देतील व ते लोक माझ्याशी अत्यतं
वाईट वागतील, मला मारतील म्हणून मी घाबरतो.”

20 पण ियमर्या म्हणाला, “सिैनक तुला त्या यहूदाच्या लोकांच्या
स्वाधीन करणार नाहीत. राजा िसद्कीया, माझ्या सांगण्याप्रमाणे वागून
परमेश्वराची आज्ञा पाळ. मग तुझ्यासाठी सवर् सुरळीत होईल आिण तुझा
जीवही वाचेल. 21 पण तू बाबेलच्या राजाला शरण जाण्यास नकार
िदलास, तर काय होईल, हे परमेश्वराने मला दाखिवले आहे. परमेश्वराने
मला पुढीलप्रमाणे सांिगतले. 22 यहूदाच्या राजवाड्यात मागे रािहलेल्या
सवर् िस्त्रयांना बाबेलच्या राजाच्या मुख्य अिधकाऱ्यांपुढे आणले जाईल.
त्या िस्त्रया पुढील गाणे गाऊन तुमची चेष्टा करतील.
‘तुमच्या चांगल्या िमत्रांनी तुम्हाला चुकीच्या मागार्ने नेले,
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आिण ते तुमच्याहून बलवान झाले, तेच ते िमत्र ज्यांच्यावर
तुम्ही िवश्वास ठेवला.
तुमचे पाय िचखलात रुतलेत.
तुमच्या िमत्रांनी तुम्हाला सोडले.’
23 “तुमच्या बायका मुलांना बाहेर काढले जाईल. त्यांना बाबेलच्या

सनै्याच्या स्वाधीन केले जाईल. तू स्वतःही त्या सनै्याच्या तावडीतून
सुटणार नाहीस. तुला बाबेलचा राजा पकडेल आिण यरुशलेम जाळले
जाईल.”

24 मग िसद्कीया ियमर्याला म्हणाला, “मी तुझ्याशी बोललो हे
कोणालाही सांगू नकोस. तसे केलेस, तर मरशील. 25 कदािचत्. मी
तुझ्याशी बोललो हे त्या अिधकाऱ्यांना कळेल. मग ते तुझ्याकडे येतील
आिण म्हणतील, ‘ियमर्या, तू िसद्कीया राजाला काय सांिगतलेस ते
आम्हाला सांग तसेच िसद्कीया तुला काय म्हणाला तेही सांग.
आमच्याशी खर ेबोल व प्रत्येक गोष्ट सांग नाहीतर आम्ही तुला ठार मारु’
26 जर ते असे म्हणाले तर तू त्यांना सांग ‘मी राजाकडे मला
योनाथानच्या घरातील अधंार कोठडीत परत पाठवू नका.’ अशी गयावया
केली. मी तेथे परत गेलो, तर मी मरने.”

27 ते विरष्ठ अिधकारी ियमर्याकडे येऊन प्रश्न िवचारु लागले. खरचे
असे घडले? मग राजाने हुकूम केल्याप्रमाणे ियमर्याने सांिगतले. मग त्या
अिधकाऱ्यांनी ियमर्याला सोडले. ियमर्या व राजा यांच्यात झालेले बोलणे
कोणालाही कळले नाही.

28 मग ियमर्या, यरुशलेम िंजकले जाईपयर्ंत, मिंदराच्या चौकात
पहाऱ्यात रािहला.

यरुशलयरुशलेेमचामचा पाडावपाडाव

अशा िरतीने यरुशलेमचा पाडाव झाला. यहूदाचा राजा
िसद्कीया याच्या कारिकदीर्च्या नवव्या वषार्च्या दहाव्या
मिहन्यात बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर आपले संपूणर् सनै्य

घेऊन यरुशलेमवर चालून आला. नगरीचा पाडाव करण्यासाठी त्याने
नगरीला वेढा घातला. 2 आिण िसद्कीयाच्या कारिकदीर्च्या अकराव्या
वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी यरुशलेमच्या तटबदंीला
भगदाड पडले. 3 मग बाबेलच्या राजाचे सवर् विरष्ठ अिधकारी यरुशलेम
नगरीत िशरले आिण मधल्या प्रवेशद्वाराजवळ बसले. समगारचा
राज्यपाल नेगर्लशरसेर व नबो ससर्खीम हे मोठे अिधकारी आिण इतर
महत्वाचे अिधकारी ह्यांचा त्यात समावेश होता.

4 िसद्कीया राजाने बाबेलच्या ह्या अिधकाऱ्यांना पािहले आिण तो
सिैनकांबरोबर पळून गेला. त्यांनी रात्री यरुशलेम सोडले ते राजाच्या
बागेतून आिण तटबदंीच्या दोन िंभतीमधल्या दारातून बाहेर पळाले. ते
वाळवंटाकडे गेले. 5 खास्द्यांच्या सनै्याने िसद्कीयाचा व त्याच्याबरोबर
असलेल्या सिैनकांचा पाठलाग केला आिण यिरहोच्या मदैानात त्याना
त्यांनी पकडले. त्यांनी िसद्कीयाला पकडून बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर
ह्याच्याकडे नेले तेव्हा नबुखद्नेस्सर हमाथ प्रांतातील िरब्ला येथे होता.
िसद्कीयाचे काय करायचे हे नबुखद्नेस्सरने ठरिवले. 6 िरब्लामध्ये,
िसद्कीयाच्या डोळ्यांदेखत, बाबेलच्या राजाने िसद्कीयाच्या मुलांना व
विरष्ठ अिधकाऱ्यांना मारले. 7 मग नबुखद्नेस्सरने िसद्कीयाचे डोळे
काढले आिण साखळ्यांनी बांधून बाबेलला नेले.

8 बाबेलच्या सनै्याने राजवाड्याला व यरुशलेम मधील घरांना आग
लावली त्यांनी यरुशलेमची तटबदंी फोडली. 9 बाबेलच्या राजाच्या
िवशेष संरक्षकांचा प्रमुख नबूजरदान हा होता. त्याने यरुशलेममध्ये
रािहलेल्या लोकांना कैद केले. व बाबेलला नेले. त्याला अगोदरच शरण
आलेल्यांना त्याने कैद केले. एकंदरीत त्याने येरुशलेममधील सवर्
लोकांनाच कैद केले. 10 पण नबूजरदानने यहूदातील काही गरीब
लोकांना सोडले. ह्या लोकांजवळ काहीही नव्हते म्हणून नबूजरदानने
त्यांना द्राक्षमळे व जमीन िदली.

11 पण नबुखद्नेस्सरने ियमर्याच्या बाबतीत, नबूजरदानला ताकीद
िदली होती. नबूजरदान बाबेलच्या राजाच्या खास संरक्षकांचा प्रमुख
होता. नबुखद्नेस्सरने अशी ताकीद िदली होती की. 12 “ियमर्याला
शोधून काढा व त्याची काळजी घ्या. त्याला इजा करु नका. तो मागेल ते
त्याला द्या.”

13 म्हणून राजाच्या खास संरक्षकांचा प्रमुख नबूजरदान याने
नबूशजबान या प्रमुख सेनािधकाऱ्याला, नेगर्ल सरसेर या मोठ्या
अिधकाऱ्याला आिण सनै्यातील इतर अिधकाऱ्यांना ियमर्याला
शोधण्यासाठी पाठिवले. 14 मिंदराच्या चौकात, यहूदाच्या राजाच्या
पहाऱ्यात असलेल्या ियमर्याला त्या लोकांनी सोडिवले आिण गदल्याकडे
सोपिवले. गदल्या अिहकामचा व अिहकाम शाफानचा मुलगा होता.
ियमर्याला घरी पाठवावे असा गदल्याला हूकूम होता. म्हणून ियमर्याला
घरी नेले गेले व तो त्याच्या आप्तांमध्ये राहू लागला.

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा एबदएबद-मलमलेेखलाखला ससंदंदेेशश
15 ियमर्या मिंदराच्या चौकात पहाऱ्यात असताना त्याला परमेश्वराचा

संदेश आला. तो असा होता: 16 “ियमर्या मूळ कुशचा रिहवासी
असलेल्या एबद-मलेखला संदेश दे ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या
लोकांचा देव म्हणतो: माझे यरुशलेमबद्दलचे भाकीत मी लवकरच खरे
ठरवीन. माझे संदेश अिरष्टावरुन खर ेठरतील, चांगल्या गोष्टी घडून नाही.
सवर् गोष्टी खऱ्या ठरत असताना तू तुझ्या डोळ्यांनी पाहशील. 17 पण,
एबद-मलेख, मी तुला त्या िदवशी वाचवीन.’ हा परमेश्वराकडून आलेला
संदेश आहे. तू ज्या लोकांना घाबरतोस, त्यांच्या स्वाधीन मी तुला
करणार नाही. 18 तू यधु्दात मरणार नाहीस, तर तू िनसटशील आिण
जगशील. तू माझ्यावर िवश्वास ठेवलास, म्हणून हे घडेल.” हा परमेश्वराचा
संदेश आहे.

ियमियमर्र्याचीयाची मुक्ततामुक्तता

ियमर्याची रामा येथे, सुटका झाल्यावर परमेश्वराकडून संदेश
आला. बाबेलच्या राजाच्या खास सिैनकांचा प्रमुख
नबूजरदान ह्याला रामा शहरात ियमर्या सापडला. ियमर्याला

बेड्या घातल्या होत्या. यरुशलेम व यहूदा येथील सवर् कैद्यांबरोबरच तो
होता. त्या सवार्ंना कैद करुन बाबेलला नेले होते. 2 नबूजरदानला
ियमर्या सापडताच, तो त्याच्याशी बोलला तो म्हणाला, “ियमर्या,
परमेश्वराने, तुझ्या देवानेच हे अिरष्ट ह्या स्थळी येणार म्हणून भाकीत केले
होते. 3 आिण आता परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणेच सवर् घडले आहे.
तुम्ही यहूदातील लोकांनी परमेश्वरािवरुध्द पाप केल्यानेच हे अिरष्ट आले.
तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाही. 4 ियमर्या, आता मी तुझी सुटका
करीन. मी तुझ्या बेड्या काढतो तुझी इच्छा असल्यास तू माझ्याबरोबर
बाबेलला ये. मी तुझी चांगली काळजी घेईन. पण, तुझी इच्छा नसल्यास,
तू माझ्याबरोबर येऊ नको. सवर् देश तुझ्यापुढे मोकळा आहे तुला पािहजे
तेथे जा. 5 िंकवा शाफानपुत्र अहीकाम याचा मुलगा गदल्या ह्याच्याकडे
परत जा. बाबेलच्या राजाने त्याला यहूदातील शहरांचा राज्यपाल म्हणून
नेमले आहे. परत जा आिण गदल्याबरोबर लोकांमध्ये राहा. नाहीतर
तुला पािहजे तेथे तू जा.”
नतंर नबूजरदानने त्याला अन्न व बक्षीस देऊन सोडून िदले. 6 मग

ियमर्या, िमस्पा येथे अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्याच्याकडे गेला. तो
गदल्याबरोबर यहूदात मागे रािहलेल्या लोकांमध्ये रािहला.

गदल्याचगदल्याचेे अल्पकालीनअल्पकालीन राज्यराज्य

7 यरुशलेमचा नाश झाला तेव्हा यहूदाच्या सनै्यातील काही सिैनक,
अिधकारी आिण त्यांची काही माणसे रानात राहात होती. बाबेलच्या
राजाने अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्यास, मागे रािहलेल्या लोकांचा
अिधपती म्हणून नेमले आहे, हे त्यांना कळले. अगदी गरीब स्त्री पुरुष व
मुले ह्यांना कैद करुन बाबेलला नेले नव्हते हे लोक मागेच रािहले होते.
8 मग ते सिैनक िमस्पा येथे गदल्याकडे आले. ते सिैनक म्हणजे
नथन्याचा मुलगा इश्माएल, कारहेाचा मुलगा योहानान व त्याचा भाऊ
योनाथान तान्हुमेथचा मुलगा सराया, नटोफाथी एफै याचे मुलगे,
माकाथाचा मुलगा याजन्या व ह्यांच्याबरोबरचे काही लोक होत.

9 शाफानाचा मुलगा अहीकाम व अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्या
गदल्याने त्या सिैनकांना अिधक सुरिक्षत वाटेल असे करण्याची शपथ
घेतली. गदल्या त्यांना म्हणाला “खास्द्यांची सेवा करण्यास तुम्ही घाबरु
नका. (इस्राएलमध्ये) देशात वस्ती करा आिण बाबेलच्या राजाची सेवा
करा. असे केल्याने तुमचे भले होईल. 10 मी स्वतः िमस्पात राहीन. मी
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येथे येणाऱ्या खास्द्यांशी तुमच्यावतीने बोलीन. तुम्ही हे काम माझ्यावर
सोपवा. तुम्ही द्राक्षरस, ग्रीष्मातील फळे व तेल यांचे उत्पादन करुन
रांजणात साठवून ठेवावे तुम्ही ताबा िमळिवलेल्या शहरात तुम्ही राहा.”

11 बाबेलच्या राजाने यहूदातील काही लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या
देशात राहू िदले आहे हे मवाब, अम्मोन, अदोम व इतर देशात राहणाऱ्या
सवर् यहूदी लोकांना समजले. ह्या मागे रािहलेल्या लोकांसाठी शाफानपुत्र
अहीकाम याचा मुलगा गदल्या ह्यास बाबेलच्या राजाने, राज्यपाल म्हणून
नेमले असल्याचेही त्यांना कळले. 12 ही बातमी कळताच यहूदाचे लोक
यहूदात परतले ते सवर् ज्या ज्या देशांत पसरले गेले होते, तेथून ते
गदल्याकडे िमस्पाला परतले, ते परत आले व त्यांनी द्राक्षरस व
ग्रीष्मातील फळे यांचा पुष्कळ साठा केला.

13 कारहेाचा मुलगा योहानान व अजूनही रानात राहात असलेले
यहूदाच्या सनै्यातील सवर् अिधकारी गदल्याकडे आले. गदल्या
िमस्पामध्ये होता. 14 योहानान व त्याच्या बरोबरचे आिधकारी
गदल्याला म्हणाले, “अम्मोनी लोकांचा राजा बआलीस ह्याला तुला ठार
मारायचे आहे, हे तुला माहीत आहे का? त्याने नथन्याचा मुलगा
इश्माएल ह्याला तुला मारण्यासाठी पाठिवले आहे” पण अहीकामचा
मुलगा गदल्या ह्याचा ह्यावर िवश्वास बसला नाही.

15 मग िमस्पा येथे, एकांतात कारहेाचा मुलगा योहानान हा गदल्याशी
बोलला तो गदल्याला म्हणाला, “मी नथन्याचा मुलगा इश्माएल ह्याला
मारतो तू मला परवानगी दे. ही गोष्ट कोणालाही कळणार नाही. इश्माएल
तुला मारणार आहे, पण आम्ही त्याला तसे करु देणार नाही. कारण तसे
झाल्यास तुझ्याभोवती गोळा झालेल्या सवर् यहूदी लोकांना पुन्हा इतर
देशात पांगावे लागेल. ह्याचाच अथर् यहूदाचे उरलेले थोडे िशल्लक राहणार
नाही.”

16 पण अहीकामचा मुलगा गदल्या हा कारहेाचा मुलगा योहानान
ह्यास म्हणाला “इश्माएलला मारु नको, तू त्याच्याबद्दल जे सांगत आहेस
ते खर ेनाही.”

सातव्या मिहन्यात नथन्याचा मुलगा इश्माएल हा
अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्याच्याकडे आला. नथन्या हा
अलीशामाचा मुलगा होता. इश्माएल त्याच्याबरोबर त्याच्या

दहा माणसांना घेऊन आला. ते सवर्जण िमस्पाला आले. इश्माएल
राजघराण्यातील होता. यहूदाच्या राजाच्या अिधकाऱ्यांपकैी तो एक होता
इश्माएल व त्याच्या बरोबरची माणसे गदल्याबरोबर जेवावयास बसली.
2 ते जेवत असतानाच, इश्माएल व त्याची दहा माणसे उठली व त्यांनी
अहीकामाचा मुलगा गदल्या ह्यास तलवारीने ठार मारले. बाबेलच्या
राजाने यहूदाचा राज्यपाल म्हणून गदल्याची िनवड केली होती. 3

गदल्याबरोबर िमस्पा येथे असलेल्या सवर् यहुद्यांनासुद्धा इश्माएलने ठार
मारले. एवढेच नाही तर, गदल्याबरोबर असलेल्या खास्दी
सिैनकांनासुद्धा त्याने ठार केले.

4 गदल्याला मारल्याच्या दसुऱ्या िदवशी 80 लोक िमस्पाला आले ते
परमेश्वराच्या मिंदरात अपर्ण करण्यासाठी धान्य व धूप आणीत होते. त्या
सवार्ंनी दाढ्या कापलेल्या होत्या अगंावर जखमा केलेल्या होत्या त्यांचे
कपडे फाटलेले होते, त्यांनी मंुडन केले होते. ते शखेम, िशलो व शोमरोन
येथून आले होते. त्यातील कोणालाही गदल्याच्या वधािवषयी मािहती
नव्हती. 6 इश्माएलने िमस्पा सोडले व तो त्या माणसांना भेटायला गेला.
तो त्यांना भेटायला जाताना रडला. तो त्या माणसांना म्हणाला,
“अहीकामचा मुलगा गदल्या ह्याला भेटण्यास माझ्याबरोबर चला.” 7 ती
80 माणसे िमस्पाला गेली. इश्माएलने व त्याच्या माणसांनी त्यातील 70
जणांना मारले. आिण त्यांची प्रेते खूप खोल असलेल्या पाण्याच्या
टाकीत टाकली. 8 पण रािहलेली दहा माणसे इश्माएलला म्हणाली,
“आम्हाला मारु नको. आमच्याजवळ गहू व सातू आहेत. तसेच तेल व
मधही आहे आम्ही ह्या गोष्टी शेतात लपवून ठेवल्या आहेत.” म्हणून
इश्माएलने ह्या दहा माणसांना सोडले. इतरांसारखे त्यांना मारले नाही.
9 (ती पाण्याची टाकी खूप मोठी होती. ती यहूदाचा राजा आसा याने,
यदु्धाच्या वेळी नगराला पाणी िमळावे म्हणून बांधली होती. इस्राएलचा
राजा बाशा ह्याच्यापासून आपल्या नगराचा बचाव करण्यासाठी आसाने
असे केले होते. ती टाकी भरुन जाईपयर्ंत इश्माएलने त्यात प्रेते टाकली.)

10 िमस्पामधील इतर सवर् लोकांना इश्माएलने पकडले ह्या लोकांत
राजाच्या मुली व इतर मागे रािहलेले लोक होते. हे लोक म्हणजे

नबूजरदानने गदल्याला ज्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यास नेमले होते, तेच
होते नबूजर दान हा बाबेलच्या राजाच्या खास रक्षकांचा प्रमुख होता.
इश्माएलने त्या सवर् लोकांना कैद केले व तो अम्मोनी लोकांचा देश पार
करुन जाण्यास िनघाला.

11 त्याच्याबरोबर असलेल्या कारहेचा मुलगा योहानानला व इतर
सनै्यािधकाऱ्याना त्याने केलेली दषु्कृत्ये कळली. 12 म्हणून योहानान व
इतर सनै्यािधकारी आपल्या लोकांना घेऊन नथल्याचा मुलगा इश्माएल
ह्याच्याशी लढण्यास गेले.त्यांनी िगबोन जवळील तलावापाशी
इश्माएलला पकडले. 13 इश्माएलने ज्यांना कैद करुन नेले होते, त्या
कैद्यांनी योहानानला व सनै्यािधकाऱ्यांना पािहले. त्यांना मग खूप आनदं
झाला. 14 नतंर इश्माएलने पकडलेले सवर् लोक िमस्पा येथून कारहेचा
मुलगा योहानान ह्याच्याकडे धावले. 15 पण इश्माएल व त्याची आठ
माणसे योहानानच्या हातातून िनसटली. ते अम्मोनच्या लोकांकडे
पळाले.

16 मग कारहेचा मुलगा योहानान व इतर सवर् सनै्यािधकारी यांनी सवर्
कैद्यांना सोडिवले. गदल्याला ठार मारल्यानतंर इश्माएलने ह्या लोकांना
िमस्पा येथून आणले होते. त्या वाचलेल्या लोकांत सिैनक, िस्त्रया, मुले व
दरबारातील अिधकारी होते. योहानानने त्यांना िगबोनमधून परत
आणले.

िमसरकडिमसरकडेे पलायनपलायन

17 योहानान व इतर सनै्यािधकारी खास्द्यांना भीत होते. बाबेलच्या
राजाने गदल्याला यहूदाचा राज्यपाल म्हणून िनवडले होते. पण
इश्माएलने गदल्याचा खून केला, म्हणून खास्दी रागावले असतील अशी
भीती योहानानला वाटत होती. म्हणून त्यांनी िमसरला पळून जाण्याचे
ठरिवले िमसरच्या वाटेवर ते गेरुथ िकम्हाम येथे रािहले. गेरुथ िकम्हाम
बेथलेहेमनजीक आहे.

ते गेरुथ िकम्हाम येथे रहात असताना योहानान व
होशायाचा मुलगा यजन्या ियमर्या संदेष्ट्याकडे गेले.
त्यांच्याबरोबर सवर् सेनािधकारीही होते. सवर्जण राजापासून

रकंापयर्ंत ियमर्याकडे गेले. 2 ते सवर्जण ियमर्याला म्हणाले, “ियमर्या,
कृपया आमची िवनतंी मान्य कर. यहूदाच्या कुळातील वाचलेल्या सवर्
लोकांसाठी परमेश्वराकडे तुझ्या परमेश्वराकडे प्राथर्ना कर. ियमर्या,
आमच्यापकैी फारच थोडे वाचले आहेत, हे तुला िदसतेच आहे.
एकेकाळी आम्ही संख्येने जास्त होतो. 3 ियमर्या, आम्ही कोठे जावे व
काय करावे हे तुझ्या परमेश्वर देवाने आम्हाला सांगावे म्हणून तू प्रभूचा,
तुझ्या देवाचा धावा कर.”

4 मग संदेष्टा ियमर्या म्हणाला, “तुमची िवनतंी मी ऐकली तुमच्या
म्हणण्याप्रमाणे मी प्रभूची, तुमच्या देवाची करुणा भागीन. देवाचे सवर्
म्हणणे मी तुम्हाला सांगीन. मी तुमच्यापासून काहीही लपिवणार नाही.”

5 मग ते लोक ियमर्याला म्हणाले, “जर परमेश्वर देव तुझ्याकडून जसे
सांगतो तसे आम्ही वागलो नाही, तर तुझा परमेश्वर देवच
आमच्यािवरुद्धचा खरा व प्रामािणक साक्षीदार असेल. 6 आम्हाला
त्याचा संदेश आवडला का नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही
परमेश्वराची, आमच्या देवाची, आज्ञा पाळू. त्याच्याकडून संदेश
आणण्यासाठी आम्ही तुला पाठवीत आहोत. तो सांगेल ते आम्ही ऐकू.
मग आमचे कल्याण होईल खरचं, आम्ही परमेश्वराची आमच्या देवाची
आज्ञा पाळू.”

7 दहा िदवसानतंर ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश आला. 8 मग
ियमर्याने कारहेचा मुलगा योहानान, त्याच्याबरोबर असलेले सेनािधकारी
व राजापासून रकंापयर्ंत सवर् लोक यांना एकत्र केले. 9 मग तो त्यांना
म्हणाला, “परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव काय म्हणतो पाहा तुम्ही
मला त्याच्याकडे पाठिवले तुम्ही मला केलेली िवनतंी मी त्याला
सांिगतली. परमेश्वर असे म्हणतो: 10 ‘जर तुम्ही यहूदात रािहलात, तर
मी तुमचा नाश करणार नाही. उलट मी तुम्हाला सामथ्यर्शाली करीन. मी
तुम्हाला रुजवीन, उपटून टाकणार नाही. मी असे करण्याचे कारण
म्हणजे तुमच्यावर मला आणाव्या लागलेल्या वाईट प्रसंगामुळे मला
वाईट वाटते. 11 सध्या तुम्ही बाबेलच्या राजाला भीत आहात. पण
त्याला िभऊ नका. बाबेलच्या राजाची अिजबात भीती बाळगू नका.’ हा
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परमेश्वराचा संदेश आहे. ‘कारण मी तुमच्याबरोबर आहे. मी तुमचे रक्षण
करीन. मी तुमची सुटका करीन. त्याचे हात तुमच्यापयर्ंत पोहोचू शकणार
नाहीत. 12 मी तुमच्यावर कृपा करीन आिण बाबेलचा राजाही तुमच्याशी
दयाळूपणाने वागेल. तो तुम्हाला तुमच्या देशात परत आणील.’ 13 पण
कदािचत् ‘आम्ही यहूदात राहणार नाही.’ असे तुम्ही म्हणाल. तुम्ही असे
म्हणाल्यास, तुम्ही परमेश्वराची, तुमच्या देवाची अवज्ञा केल्यासारखे
होईल. 14 तुम्ही कदािचत् असेही म्हणाल ‘नाही, आम्ही िमसरमध्ये
जाऊन राहू. तेथे यधु्द आम्हाला िदसणार नाही िंकवा रणिंशगाचा
आवाज ऐकू येणार नाही तेथे आमची उपासमार होणार नाही.’ 15 तुम्ही
असे म्हणत असाल तर यहूदातील वाचलेल्या लोकांनो, परमेश्वराचा
संदेश ऐका. सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांना देव म्हणतो,
‘तुम्ही िमसरमध्ये जाऊन राहण्याचे िनश्र्िचत केल्यास पुढील गोष्टी
घडतील. 16 ज्या तलवारीची तुम्हाला भीती वाटत आहे, ती तुमचा तेथे
पराभव करील. ज्या उपासमारीची तुम्ही काळजी करीत आहा, ती तेथे
तुम्हाला गाठील. तुम्ही िमसरमध्ये मराल. 17 जो कोणी िमसरमध्ये
जाऊन राहण्याचे िनश्र्िचत करील, तो यदु्धात, वा उपासमारीने िंकवा
भयकंर रोगराईने मरले. िमसरमध्ये जाणारा एकही जण वाचणार नाही.
मी घडवून आणणार असलेल्या भयकंर संकटातून कोणीही वाचणार
नाही.’

18 “मग सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव पुढे म्हणतो,
‘मी यरुशलेमवरचा माझा राग व्यक्त करुन दाखिवला. यरुशलेममध्ये
राहणाऱ्या लोकांना मी िशक्षा केली. त्याचप्रमाणे िमसरमध्ये जाणाऱ्या
प्रत्येकावर मी राग प्रकट करीन. दसुऱ्यांना शाप देताना लोक उदाहरण
म्हणून तुमचे नाव घेतील. तुम्ही म्हणजे जणू िशवी व्हाल. लोकांना तुमची
लाज वाटेल, लोक तुमचा अपमान करतील, तुम्हाला पुन्हा कधीही
यहूदा िदसणार नाही.’

19 “यहूदातील वाचलेल्या लोकांनो, ‘िमसरला जाऊ नका.’ असे
परमेश्वराने तुम्हाला सांिगतले आहे, मी आताच तुम्हाला ताकीद देतो.
20 तुम्ही तुमच्या मृत्यूला कारण होईल, अशी चूक करीत आहात तुम्ही
मला परमेश्वराकडे, तुमच्या देवाकडे, पाठिवले तुम्ही मला म्हणाला,
‘आमच्यासाठी आपल्या परमेश्वराकडे प्राथर्ना कर. परमेश्वराने करायला
सांिगतलेली प्रत्येक गोष्ट आम्हाला सांग आम्ही परमेश्वराचे ऐकू.’ 21

म्हणून आज मी तुम्हाला परमेश्वराचा संदेश सांिगतला आहे. पण तुम्ही
तुमच्या परमेश्वर देवाची आज्ञा पाळली नाही. परमेश्वराने ज्या गोष्टी तुम्ही
कराव्या हे सांगण्यासाठी मला तुमच्याकडे पाठवले होते, त्या गोष्टी तुम्ही
केल्या नाहीत. 22 तुम्ही िमसरमध्ये जाऊन राहू इिच्छता. पण मग तुम्ही
यदु्धात वा उपासमारीने अथवा भयकंर रोगराईने मराल. ह्या गोष्टी
तुमच्याबाबत घडतील, ह्याची खात्री बाळगा.”

अशा रीतीने ियमर्याने परमेश्वराकडून, त्यांच्या देवाकडून
आलेला संदेश लोकांना सांिगतला. परमेश्वराने लोकांना
सांगण्यास सांिगतलेली प्रत्येक गोष्ट ियमर्याने लोकांना

ऐकिवली.
2 होशायाचा मुलगा अजऱ्या, कारहेचा मुलगा योहानान व इतर काही

लोक गिर्वष्ठ व दरुाग्रही होते. ते सवर् ियमर्यावर रागावले. ते ियमर्याला
म्हणाले, “ियमर्या, तू खोटे बोलत आहेस. ‘तुम्ही मुळीच िमसरला जाऊन
राहू नये.’ असे सांगण्यासाठी आमच्या परमेश्वर देवाने तुला आमच्याकडे
पाठिवले नाही. 3 ियमर्या, नेरीयाचा मुलगा बारुख तुला आमच्यािवरुद्ध
भडकावीत आहे असे आम्हाला वाटते. आम्हाला खास्द्यांच्या हाती
देण्याची त्याची इच्छा आहे त्यांनी आम्हाला मारावे अथवा कैदी म्हणून
बाबेलला न्यावे म्हणून तो तुझ्यामाफर् त असे सांगत आहे.”

4 म्हणून योहानान, सेनािधकारी व इतर सवर् लोक ह्यांनी परमेश्वराच्या
आज्ञांचे उल्लंघन केले परमेश्वराने त्यांना यहूदात राहण्याची आज्ञा िदली
होती. 5 पण परमेश्वराचे ऐकण्याऐवजी, योहानान व सेनािधकारी
वाचलेल्या लोकांना इतर देशांत नेले होते. पण ते यहूदाला परत आले
होते. 6 आता, योहानान व सेनािधकारी यांनी, पुरुष, िस्त्रया व मुले
ह्यांना गोळा करुन िमसरला नेले. ह्या लोकांत राजकन्याही होत्या
(नबूजरदानने गदल्याला ह्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमले होते.
बाबेलच्या राजाच्या खास रक्षकांचा नबूजरदान प्रमुख होता) योहानानने
संदेष्टा ियमर्या व नेरीयाचा मुलगा बारुख ह्यांनाही बरोबर नेले. 7 त्या

लोकांनी परमेश्वराचे ऐकले नाही, ते सवर् लोक िमसरला गेले, ते तहपन्हेस
येथे गेले.

8 तहपन्हेस येथे ियमर्याला परमेश्वराचा पुढीलप्रमाणे संदेश िमळाला:
9 “ियमर्या, काही मोठे धोंडे घे. ते तहपन्हेस येथील फारोच्या
कचेरीसमोरच्या िवटामातीच्या पादचारीमागार्वर पुर. तू यहूदातील लोक
पाहत असताना, कर. 10 मग हे सवर् पाहत असलेल्या यहूदी लोकांना
सांग ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, मी बाबेलचा राजा,
नबुखद्नेस्सर, यास येथे पाठवीन, तो माझा सेवक आहे. मी पुरलेल्या ह्या
दगडांवर मी त्याचे िंसहासन ठेवीन, तो ह्या दगडावर त्याचे छत्र उभारील.
11 नबुखद्नेस्सर येथे येईल व िमसरवर चढाई करील. ज्यांचे मरण आहे,
त्यांना तो ठार मारील. ज्यांना कैद व्हायची आहे, त्यांना तो कैद करील.
ज्यांचे मरण तलवारीने आहे, त्यांना तो तलवारीने ठार करील. 12 तो
िमसरच्या दवैतांच्या देवळांना आग लावील. तो देऊळे जाळील व मूतीर्
काढून नेईल. मेंढपाळ ज्याप्रमाणे त्याच्या कपड्यावरील िपसवा व काटे
ओढून काढून आपले कपडे स्वच्छ करतो, त्याप्रमाणे नबुखद्नेस्सर िमसर
साफ करील. मग तो िनधार्स्तपणे िमसर सोडून जाईल. 13 तो
िमसरमधील सूयर् देवतेच्या देवळातील स्मृती िशलांचा नाश करील आिण
तेथील दवैतांची देऊळे जाळून टाकील.’”

िमसरमध्यिमसरमध्येे राहाणाऱ्याराहाणाऱ्या यहयहूूदीदी लोकांनालोकांना परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ससंदंदेेशश

ियमर्याला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. िमसरमध्ये राहणाऱ्या
सवर् यहूदी लोकांसाठी तो होता. हे लोक िमग्दोल,
तहपनहेस, मेमिफस व दिक्षण िमसर येथे राहत होते. संदेश

असा होता: 2 “सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो,
‘यरुशलेम नगरीवर व यहूदाच्या इतर नगरांवर मी जी भयकंर संकटे
आणली, ती तुम्ही पािहलीत. आता ती नगर ेम्हणजे नुसती
दगडधोंड्यांची रास झाली आहेत. 3 तेथे राहणाऱ्या लोकांनी पाप
केल्यामुळे मी त्यांचा नाश केला. त्यांनी अनेक दवैतांना बळी अपर्ण केले.
त्यामुळे मला राग आला. तुमच्या लोकांनी व पूवर्जांनी, पूवीर् कधी, त्या
दवैतांना पुजले नव्हते. 4 मी त्या लोकांकडे माझे संदेष्टे पुन्हा पुन्हा
पाठिवले ते माझे सेवक होते. त्या संदेष्ट्यांनी माझा संदेश सांिगतला
आिण ते लोकांना म्हणाले, “अशी भयकंर कृत्ये करु नका. परमेश्वर
मूतीर्पूजेचा ितरस्कार करतो.” 5 पण त्यांनी संदेष्ट्यांचे ऐकले नाही.
त्यांनी संदेष्ट्यांकडे लक्ष िदले नाही. ते दषु्कृत्ये करीतच रािहले ते
दवैतांना बळी अपर्ण करीतच रािहले. 6 म्हणून त्यांच्यावरचा माझा राग
मी व्यक्त केला. मी यहूदातील नगरांना व यरुशलेमच्या मागार्ंना िशक्षा
केली. माझ्या रागामुळेच आज यरुशलेम व यहूदातील नगर ेनुसती
दगडिवटांच्या राशी झाली आहेत.’

7 “म्हणून सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘मूतीर्ची
पूजा करीत राहून तुम्ही स्वतःलाच इजा का करुन घेत आहात? तुम्ही
पुरुष व िस्त्रया, मुले व बालके यांना यहूदाच्या कुळापासून तोडत
आहात. त्यामुळे यहूदाच्या कुळातील कोणीही िशल्लक राहणार नाही. 8

मूतीर्पूजा करुन तुम्ही मला का संतापवता? आता तुम्ही िमसरमध्ये रहात
आहात आिण िमसरच्या दवैतांना बळी अपर्ण करुन तुम्ही मला
संतापवत आहात. तुम्ही तुमचाच नाश करुन घ्याल. ती तुमचीच चूक
असेल. तुमचे वागणेच असे असेल की दसुऱ्या राष्ट्र ांतील लोक
तुमच्याबद्दल वाईटच बोलतील. जगातील इतर राष्ट्र े तुमची चेष्टा करतील.
9 तुमच्या पूवर्जांनी केलेली दषु्कृत्ये तुम्ही िवसरलात का? यहूदाच्या
राजा राण्यांनी केलेली वाईट कृत्ये तुम्हाला आठवत नाहीत का? तुम्ही
आिण तुमच्या बायकांनी यहूदात व यरुशलेमच्या रस्त्यावर केलेली पापे
तुम्ही िवसरलात का? 10 आजतागायत यहूदातील लोक नम्र झालेले
नाहीत त्यांनी माझ्याबद्दल आदर दाखिवलेला नाही. ते, माझ्या
िशकवणकुीप्रमाणे वागले नाहीत. मी तुम्हाला आिण तुमच्या पूवर्जांना
घालून िदलेले िनयम त्यांनी पाळले नाही.’

11 “म्हणून सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, ‘मी
तुमच्यावर भयकंर संकटे आणण्याचे ठरिवले आहे. मी यहूदाच्या कुळाचा
संपूणर् नाश करीन. 12 यहूदातील अगदी थोडे लोक वाचले आहेत. ते
येथे िमसरला आले आहेत. पण यहूदातील कुळातल्या त्या वाचलेल्या
लोकांचा मी नाश करीन. अती महत्वाच्या व्यक्तीपासून अती
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सामान्यपयर्ंत सवर्च्या सवर् यदु्धात ठार होतील वा उपासमारीने मरतील.
इतर राष्ट्र ांतील लोक त्यांची िंनदा करतील. त्या लोकांच्या बाबतीत जे
घडले, ते पाहून इतर राष्ट्र ांतील लोक घाबरतील. ते लोक म्हणजे जणू
काय िशवी बनतील, दसुरी राष्ट्र े त्यांचा अपमान करतील. 13 िमसरमध्ये
राहण्यास गेलेल्या त्या लोकांना मी िशक्षा करीन. त्यासाठी मी तलवार,
उपासमार व भयकंर रोगराई या गोष्टींचा उपयोग करीन. यरुशलेम
नगरीला जशी मी िशक्षा केली, तशीच त्यांना िशक्षा करीन. 14 यहूदातून
वाचून िमसरमध्ये राहण्यास गेलेला एकही जण माझ्या िशके्षतून सुटणार
नाही. त्यांच्यातील कोणीही यहूदास परतणार नाही. त्या लोकांची
यहूदात परत येऊन राहण्याची इच्छा आहे, पण काही िनसटून गेलेले
लोक सोडून कोणीही यहूदात परत जाणार नाही.’”

15 िमसरमध्ये राहणाऱ्या यहूदी िस्त्रया, दवैतांना बळी अपर्ण करीत
होत्या, त्यांच्या पतींना ते माहीत होते. पण त्यांनी त्या िस्त्रयांना असे
करण्यापासून परावृत्त केले नाही. तेथे असलेल्या यहूदी लोकांचा एक
मोठा समुदाय एकत्र येत होता. हे लोक िमसरच्या दिक्षण भागात राहात
होते. ज्या िस्त्रया दवैतांना बळी अपर्ण करीत होत्या, त्यांचे पती
ियमर्याला म्हणाले. 16 “तू आम्हाला सांिगतलेला परमेश्वराचा संदेश
आम्ही मानणार नाही 17 आम्ही स्वगार्तील राणीला बळी अपर्ण
करण्याचे वचन िदले आहे, तेव्हा आम्ही त्याप्रमाणेच करु. आम्ही बळी व
पेयापर्ण करुन ितची पूजा करु. आम्ही पूवीर्ही हे केले आहे. आमच्या
पूवर्जांनी, राजांनी व अिधकाऱ्यांनीही पूवीर् असेच केले. आम्ही सवार्ंनी
यहूदाच्या नगरांत आिण यरुशलेमच्या रस्त्यावर हेच केले. आम्ही
स्वगार्तील राणीची पूजा केली तेव्हा आम्हाला अन्नाची कमतरता नव्हती,
आम्हाला यश येत होते, आमचे काहीही वाईट झाले नाही. 18 पण
आम्ही स्वगार्तील राणीला बळी व पेयापर्णे करुन ितची पूजा करण्याचे
सोडून देताच आम्हाला अडचणी आल्या, आमचे लोक तलवारीने व
उपासमारीने मारले गेले.”

19 मग िस्त्रया बोलू लागल्या, त्या ियमर्याला म्हणाल्या, “जे काही
आम्ही करीत होतो, ते आमच्या पतींना माहीत होते. स्वगार्तील राणीला
बळी व पेयापर्ण करण्याची त्यांची आम्हाला परवानगी होती. आम्ही
पुऱ्यांमधून ितच्या प्रितमा घडवीत होतो, हेही त्यांना माहीत होते.”

20 मग ह्या सवर् गोष्टी सांगणाऱ्या स्त्री पुरुषांशी ियमर्या बोलला 21 तो
त्या लोकांना म्हणाला, “तुम्ही यहूदाच्या नगरांत आिण यरुशलेमच्या
रस्त्यांवर बळी िदले हे परमेश्वराच्या लक्षात आहे. तुम्ही, तुमच्या
पूवर्जांनी, राजांनी, अिधकाऱ्यांनी व देशातील लोकांनी असेच केले
परमेश्वराच्या लक्षात हे सवर् होते. त्याने त्याबद्दल िवचार केला. 22 मग
परमेश्वराची सहनशक्ती संपली. तुम्ही केलेल्या वाईट आिण भयकंर
कृत्यांचा परमेश्वराला ितरस्कार वाटला. म्हणून त्याने तुमच्या देशाचे
ओसाड वाळवंट केले. तेथे आता कोणीही राहत नाही. तो देश आता
शापरुप झाला आहे. 23 तुम्ही दवैतांना बळी अपर्ण केले, म्हणूनच असे
वाईट घडले, तुम्ही परमेश्वरािवरुध्द वागून पाप केले. तुम्ही परमेश्वराचे
ऐकले नाही. त्याच्या िशकवणकुीप्रमाणे तुम्ही वागला नाहीत अथवा
त्याने घालून िदलेले िनयम तुम्ही पाळले नाहीत करारातील तुमच्या शतीर्
तुम्ही पाळल्या नाहीत.”

24 ियमर्या त्या सवार्ंना म्हणाला, “यहूदातून येऊन िमसरमध्ये
राहणाऱ्या तुम्ही सवार्ंनी परमेश्वराचा संदेश ऐका: 25 सवर्शिक्तमान
परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव म्हणतो, ‘तुम्ही आिण तुमच्या
िस्त्रयांनी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. तुम्ही म्हणाला “आम्ही िदलेले
वचन पाळू. आम्ही स्वगार्तील राणीला बळी व पेये अपर्ण करण्याचे वचन
िदले आहे.” तर मग जा िदलेल्या वचनाप्रमाणे वागा िदलेले वचन पाळा.’
26 पण िमसरमध्ये राहणाऱ्या सवर् यहूदी लोकांनो परमेश्वराचा संदेश ऐका
‘मी माझ्या महान नावाची शपथ घेऊन वचन देतो की िमसरमध्ये
राहणाऱ्या यहूदी लोकांपकैी कोणीही पुन्हा कधीही वचन देताना, माझी
शपथ घेणार नाहीत ते पुन्हा कधीही “देवा शपथ.” असे म्हणणार नाही.
27 मी त्या यहूदाच्या लोकांवर लक्ष ठेवत आहे, पण ते काळजी
घेण्यासाठी म्हणून नाही, तर त्यांना इजा व्हावी म्हणून. िमसरमध्ये
राहणार ेयहूदी लोक उपासमारीने मरतील वा तलवारीने मारले जातील.
त्यांचा संपूणर् नाश होईपयर्ंत हे मरणाचे सत्र चालूच राहील. 28 काही
लोक तलवारीच्या वारातून िनसटतील ते िमसरमधून यहूदाला परत
येतील पण असे लोक फारच थोडे असतील. मग वाचलेल्या व

िमसरमध्ये राहायला आलेल्या लोकांना कोणाचे शब्द खर ेठरले ते
कळेल. माझे शब्द खर ेठरले की त्यांचे ते त्यांना समजेल. 29 मी
तुम्हाला ह्याचा पुरावा देईन.’ हा परमेश्वराचा संदेश आहे, ‘मी िमसरमध्येच
तुम्हाला िशक्षा करीन. मग तुम्हाला दखुिवण्याची वचने िदली होती ती
खरी ठरतात, ह्याची तुम्हाला खात्री पटेल. 30 मी म्हटल्याप्रमाणे करतो
हाच तुमच्यासाठी पुरावा असेल.’ परमेश्वर पुढे म्हणतो, ‘फारो हफ्रा हा
िमसरचा राजा आहे. त्याचे शत्रू त्याला मारायला टपले आहेत. मी फारो
हफ्राला त्याच्या शत्रूंच्या ताब्यात देईन. िसद्कीया यहूदाचा राजा होता
नबुखदनेस्सर त्याचा शत्रू होता, मी िसद्कीयाला त्याच्या शत्रूच्या
ताब्यात िदले त्याचप्रमाणे फारो हफ्राला मी त्याच्या शत्रूच्या ताब्यात
देईन.’”

बारुखलाबारुखला ससंदंदेेशश

यहोयाकीम हा योशीयाचा मुलगा होता. यहोयाकीम यहूदावर
राज्य करीत असताना, त्याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषीर्
ियमर्या या संदेष्ट्याने नेरीयाचा मुलगा बारुख यास पुढील

गोष्टी सांिगतल्या. बारुखने त्या पटावर िलिहल्या, ियमर्याने बारुखला
सांिगतलेल्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे होत्या. 2 “परमेश्वर, इस्राएलचा देव
तुला असे म्हणतो 3 ‘बारुख, तू असे म्हणालास की, “माझ्या दषु्टीने हे
फार वाईट आहे. परमेश्वराने मला यातनांबरोबर द:ुख िदले आहे. मी फार
कंटाळलो आहे. माझ्या द:ुखाने मी हरैाण झालो आहे. मी िवश्रांती घेऊ
शकत नाही.” 4 ियमर्या, बारुखला असे सांग की परमेश्वर म्हणतो, मी
बांधलेले मीच तोडून टाकीन. मी पेरलेले मीच उपटून टाकीन. मी सवर्
यहूदात असेच करीन. 5 बारुख, तू स्वतःसाठी मोठ्या गोष्टींची अपेक्षा
करतोस तशी अपेक्षा करु नकोस. कारण मी सवार्ंवर संकट आणीन.’
परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या ‘तुला खूप िठकाणी जावे लागेल पण तू
जेथे जाशील, तेथून मी तुझी िजवंतपणे सुटका करीन.’”

राष्टराष्ट्र्र ांसाठीांसाठी परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ससंदंदेेशश

ियमर्या या संदेष्ट्याला जो संदेश िमळाला, तो वेगवेगळ्या
राष्ट्र ांसाठी होता.

िमसरसाठीिमसरसाठी ससंदंदेेशश
2 हा संदेश िमसर देशासाठी आहे. फारो नखो ह्याच्या सनै्यािवषयी हा

संदेश आहे. नखो िमसरचा राजा होता. ककर् मीश शहराजवळ त्याच्या
सनै्याचा पराभव झाला. ककर्ं मीश फरात नदीच्या काठी आहे. योशीयाचा
मुलगा योहयाकीम यहूदाचा राजा असताना त्याच्या कारिकदीर्च्या
चौथ्या वषीर् बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने फारो नखोच्या सनै्याचा
ककर् मीश येथे पराभव केला. परमेश्वराचा िमसरला पुढीलप्रमाणे संदेश
आहे:

3 “तुमच्या लहान मोठ्या ढाली तयार ठेवा.
लढण्यासाठी कूच करा

4 घोडे तयार ठेवा. सिैनकांनो,
घोड्यावर स्वार व्हा,
यदु्धासाठी आपापल्या जागा धरा.
िशरस्त्राण घाला.
भाल्यांना धार करा.
िचलखत घाला.

5 हे मी काय पाहतो?
ते सनै्य भयभीत झाले आहे,
सिैनक दरू पळून जात आहेत
त्यांच्या शूर वीरांचा पराभव झाला आहे.
ते घाईने पळून जात आहेत.
ते मागे वळून पाहत नाहीत.
सगळीकडे धोका आहे.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
6 “चपळ लोक दरू पळून जाऊ शकणार नाहीत.
बलवान सिैनक िनसटू शकणार नाहीत.
ते सगळे अडखळून पडतील.
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हे सगळे फरात नदीच्या उत्तरसे घडेल.
7 नील नदीप्रमाणे हा कोण येत आहे?
त्या मोठ्या, वेगवान नदीप्रमाणे कोण बर ेयेत आहे?

8 उसळणाऱ्या नील नदीप्रमाणे िमसर येत आहे.
प्रचंड, वेगवान नदीप्रमाणे तो येत आहे.
िमसर म्हणतो, ‘मी येऊन पृथ्वीला व्यापून टाकीन.
मी शहर ेव त्यात राहणाऱ्या लोकांचा नाश करीन.’

9 घोडेस्वारांनो, चढाई करा.
सारथ्यांनो, रथ वेगाने हाका.
शूर सिैनकांनो, कूच करा.
कूश व फूट येथील सिैनकांनो, ढाली सांभाळा.
लूदच्या सिैनकांनो, धनुष्याचा उपयोग करा.

10 “पण त्या वेळी, आमच्या प्रभूचा, सवर्शिक्तमान परमेश्वराचाच जय
होईल.
तो त्यांना योग्य ती िशक्षा करील.
परमेश्वराच्या शत्रूंना योग्य अशीच िशक्षा िमळेल.
सवर्नाश होईपयर्ंत तलवार वार करील.
तलवारीला लागलेली रक्ताची तहान
भागेपयर्ंत ती लोकांना ठार करील.
आमच्या प्रभूला, सवर्शिक्तमान परमेश्वराला बळी िमळावा म्हणून असे
घडेल.
हा बळी म्हणजे फरात नदीच्या काठी उत्तरचे्या प्रदेशात असलेले

िमसरचे सनै्य होय.
11 “िमसर, िगलादला जा आिण काही औषध िमळव.
तू खूप औषधे िमळवशील,
पण त्याचा उपयोग होणार नाही तू बरा होणार नाहीस.

12 इतर राष्ट्र े तुझा आक्रोश ऐकतील.
सवर् पृथ्वीवर तो ऐकू जाईल.
एक ‘शूर योद्धा’ दसुऱ्या ‘शूर योध्द्याला’ िभडेल.
आिण दोघेही ‘शूर योद्धे’ बरोबरच खाली पडतील.”
13 परमेश्वराने ियमर्या या संदेष्ट्याला जो संदेश िदला, तो िमसरवर

स्वारी करुन येणाऱ्या बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरबद्दल होता.
14 “िमसरमध्ये ह्या संदेशाची घोषणा कर.
िमग्दोल, नोफ व तहपन्हेस येथे जाहीर कर

‘यदु्धाला तयार व्हा.
का? कारण तुमच्या भोवतालचे लोक तलवारीने मारले जात आहेत.’

15 िमसर, तुझे बलवान सिैनक मारले जातील.
ते उभेच राहू शकणार नाहीत
कारण परमेश्वरच त्यांना खाली पाडेल.

16 ते पुन्हा पुन्हा धडपडतील.
ते एकमेकावर पडतील
ते म्हणतील, ‘उठा! आपण माघारी, आपल्या लोकांमध्ये जाऊ
या आपण माय भूमीला परत जाऊ.
या आपला शत्रू आपला पराभव करीत आहे.
आपण दरू गेलेच पािहजे.’

17 त्यांच्या मायभूमीत, ते सिैनक म्हणतील,
‘िमसरचा राजा फारो म्हणजे नुसताच गाजावाजा आहे.
त्याच्या वभैवाचा काळ संपला आहे.’”

18 हा राजाकडून आलेला संदेश आहे.
तो राजा म्हणजे सवर्शिक्तमान परमेश्वरच होय.

“मी शपथपूवर्क वचन देतो
की सामथ्यर्वान नेता येईल.
तो ताबोर आिण समुद्राजवळील कमेर्ल पवर्ताप्रमाणे महान असेल.
19 िमसरच्या लोकांनो, गाशा गंुडाळा कैदेस तयार व्हा.
का? कारण नोफचा नाश होऊन ते िनजर्न होईल.
त्या शहरांचा नाश केला जाईल.
ती िनजर्न होतील.

20 “िमसर संुदर गायीप्रमाणे आहे.
पण उत्तरकेडून एक गोमाशी ितला त्रास देण्यास येत आहे.

21 िमसरच्या सनै्यातील भाडोत्री सिैनक हे लठ्ठ वासराप्रमाणे आहेत.

ते पाठ िफरवून पळून जातील.
ते चढाईला समथर्पणे तोंड देणार नाहीत
त्यांच्या नाशाची वेळ येत आहे.
त्यांना लवकरच िशक्षा होईल.

22 िमसर, फूत्कारणाऱ्या
व िनसटून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सापाप्रमाणे आहे.
शत्रू जवळ जवळ येत आहे
आिण िमसरचे सनै्य पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
शत्रू िमसरवर कुऱ्हाडीने हल्ला करतील.
ते लाकूडतोड्यां प्रमाणे असतील.”

23 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
“ते िमसरचे जगंल (सनै्य) तोडून टाकतील
जगंलात (सनै्यात) खूप झाडे (सिैनक) आहेत.
पण ती सवर् तोडली जातील.
टोळापेक्षा तेथे जास्त सिैनक आहेत.
कोणीही मोजू शकणार नाही एवढे सिैनक येथे आहेत.

24 िमसरची िस्थती लज्जास्पद होईल.
उत्तरचेा शत्रू ितचा पराभव करील.”
25 सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो, “लवकरच मी

नोच्या आमोन देवतेला िशक्षा करीन. मी फारो, िमसर आिण ितचे दवैत
यांनाही िशक्षा करीन. मी िमसरच्या राजाला सजा देईन आिण फारोवर
अवलबंून असलेल्या लोकांना िशक्षा करीन. 26 मी ह्या सवर् लोकांचा
त्यांच्या शत्रूंच्या हातून पराभव करीन. त्या शत्रूंची त्यांना मारण्याची
इच्छा आहे. मी त्या लोकांना बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर व त्याचे सेवक
ह्यांच्या हवाली करीन.”

“फार पूवीर्, िमसरला, शांतता होती. ह्या संकटकाळानतंरही िमसरला
शांतता नांदेल.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

उत्तरउत्तर इस्राएललाइस्राएलला ससंदंदेेशश
27 “याकोबा, माझ्या सेवका, घाबरु नकोस.
इस्राएला, िभऊ नकोस.
दरुच्या िठकाणाहून मी तुला वाचवीन.
िनरिनराळ्या देशांत कैदी म्हणून नेलेल्या तुझ्या मुलांचे मी रक्षण

करीन.
याकोबाला पुन्हा शांतता व संरक्षण लाभेल.
कोणीही त्याला भीती दाखिवणार नाही.”

28 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो,
“याकोबा, माझ्या सेवका घाबरु नकोस.
मी तुझ्या पाठीशी आहे
मी तुला खूप िनरिनराळ्या िठकाणी पाठिवले
पण मी तुझा संपूणर् नाश करणार नाही.
इतर राष्ट्र ांचा मात्र मी नाश करीन.
तुझ्या दषु्कृत्यांबद्दल तुला िशक्षा झालीच पािहजे.
म्हणून तुझ्या िशके्षतून मी तुला सूट देणार नाही.
मी तुला िशस्त लावीन हे खर!े पण ती न्याय्यपणाने लावीन.”

पिलष्ट्यांिवषयीपिलष्ट्यांिवषयी ससंदंदेेशश

ियमर्या या सदेष्ट्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश आला.
तो पिलष्ट्यांबाबत होता. फारोने गज्जा शहरावर हल्ला
करण्यापूवीर् हा संदेश आला.

2 परमेश्वर म्हणतो,
“पाहा! उत्तरलेा शत्रू-सिैनक एकत्र आले आहेत
वेगाने वाहून काठावर पसरणाऱ्या नदीप्रमाणे ते येतील.
पूर ज्याप्रमाणे जमीन व्यापतो,
तसेच ते सवर् देशांत पसरतील शहरे
आिण त्यातील रिहवासी यांना ते िगळतील.
त्या देशात राहणारा प्रत्येकजण मदतीसाठी आक्रोश करील.

3 त्यांना घोड्यांच्या टापांचे आवाज ऐकू येतील
रथांचा गडगडाट व चाकांचा खडखडाट त्यांना ऐकू येईल.
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वडील आपल्या मुलांचे रक्षण करु शकणार नाहीत.
ते इतके दबुळे होतील की ते मदत करु शकणार नाहीत.

4 सवर् पिलष्ट्यांच्या नाशाची वेळ आली आहे.
सोर आिण सीदोन यांच्या उरलेल्या साहाय्यकांच्या नाशाची वेळ

आली आहे.
लवकरच परमेश्वर पिलष्ट्यांचा नाश करील.
कपतोर िद्वपातील वाचलेल्यांचाही तो नाश करील.

5 गज्जाचे लोक द:ुखी होतील आिण आपले मंुडन करतील.
अष्कलोनचे लोक शांत होतील.
दरीतील वाचलेल्या लोकांनो तुम्ही िकती काळ स्वतःला जखमा

करणार?
6 “परमेश्वराच्या तलवारी, तू अजून थांबली नाहीस!
िकती काळ तू लढत राहणार?
परत आपल्या म्यानात जा.
थांब! शांत रहा!

7 पण परमेश्वराची तलवार िवश्रांती कशी घेऊ शकेल?
परमेश्वराने ितला आज्ञा िदली
की अष्कलोन व समुद्रिकनारा ह्यावर हल्ला कर.”

मवाबसाठीमवाबसाठी ससंदंदेेशश

हा संदेश मवाब देशासाठी आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर,
इस्राएलच्या लोकांचा देव असे म्हणतो:
“नबो पवर्ताला वाईट काळ येईल.

त्याचा नाश होईल
िकयार्थाईमचा गवर् उत्तरले
ते काबीज केले जाईल
मजबूत िठकाणे वाकतील
त्यांचे शतश: तुकडे होतील.

2 पुन्हा कधीही मवाबची स्तुती ऐकू येणार नाही.
हेशबोनमधील लोक मवाबच्या पाडावाचा बेत आखतील
ते म्हणतील, ‘या, आपण त्या देशाचा शेवट करु या.’
मदमेना, तू सुद्धा शांत होशील,
तलवार तुझा पाठलाग करील.

3 होरोनाईमचा आक्रोश ऐका.
तो गोंधळाचा व प्रंचड नाशाचा आवाज आहे.

4 मवाबचा नाश होईल.
ितची लहान मुले मदतीसाठी आक्रोश करतील.

5 मवाबचे लोक लूहीथच्या रस्त्याने
वर जाताना मोठ्याने रडत आहेत.
खाली, होरोनाईमच्या रस्त्यांवर
यातनांचे व द:ुखाचे िवव्हळणे ऐकू येते.

6 पळा! जीव वाचिवण्यासाठी पळा!
वाळवंटातून उडणाऱ्या झुडुपाप्रमाणे पळा!

7 “तुम्ही घडिवलेल्या गोष्टी व तुमची संपत्ती यावर तुम्ही िभस्त ठेवता,
म्हणून तुम्ही पकडले जाल.
कमोश दवैत कैद केले जाईल आिण
त्याच्याबरोबर त्याचे पुरोिहत व अिधकारी यांनाही नेले जाईल.

8 प्रत्येक गावावर िवध्वंसक येईल.
त्यातून एकही गाव सुटणार नाही.
दरीचा नाश होईल.
पठाराचाही नाश केला जाईल
परमेश्वराने हे घडणार म्हणून सांिगतले आहे,
तेव्हा तसे घडणारच.

9 मवाबच्या शेतांवर मीठ पसरा.
देशाचे ओसाड वाळवंट होईल.
मवाबची शहर ेिनजर्न होतील.
तेथे कोणीही राहणार नाही.

10 जो कोणी ‘त्या’ लोकांना मारण्यासाठी
आपल्या तलवारीचा उपयोग करीत नसेल, त्याचे वाईट होईल.

11 “मवाबला त्रास माहीत नाही
मवाब मुरायला ठेवलेल्या मद्याप्राणे आहे.
त्याला कधी एका रांजणातून दसुऱ्या रांजणात ओतलेले नाही.
त्याला कधी कैद झालेली नाही.
म्हणून त्याची चव कायम आहे
आिण त्याच्या वासात फरक नाही.”

12 देव असे म्हणतो,
“तुझ्या रांजणातून तुला ओतून टाकण्यासाठी
मी लवकरच माणसे पाठवीन.
ते रांजण िरकामे करुन त्याचे तुकडे करतील.”

13 मग दवैत कमोश याची मवाबच्या लोकांना लाज वाटेल
इस्राएलच्या लोकांनी बेथेल येथील दवैतांवर िभस्त ठेवली आिण त्याने
त्यांना काहीच मदत केली नाही. म्हणून ते खजील झाले मवाबचेही तसेच
होईल.

14 “‘आम्ही चांगले सिैनक व शूरवीर आहोत’
असे तुम्ही म्हणू शकत नाही.

15 शत्रू मवाबवर हल्ला करील.
तो शहरात िशरुन त्यांचा नाश करील.
कत्तलीत ितचे उत्तम तरुण मारले जातील.”
हा राजाचा संदेश आहे,
आिण राजाचे नाव आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर.

16 “मवाबचा शेवट जवळ आला आहे
लवकरच ितचा नाश होईल.

17 त्या देशाभोवती राहणाऱ्यांनी त्यासाठी शोक करावा.
तुम्हाला मवाबची िकतीर् माहीत आहे.
म्हणून त्याच्यासाठी शोक करा.
म्हणा, ‘राजाची सत्ता संपली
मवाबचे सामथ्यर् व वभैव गेले’

18 “दोबोनच्या रिहवाशांनो,
आपापल्या मानाच्या जागा खाली करा.
जिमनीवर धुळीत बसा.
का? कारण मवाबचा िवनाश करणारा येत आहे,
आिण तो तुमची मजबूत शहर ेनष्ट करील.
19 “अरोएरच्या रिहवाशांनो,
रस्त्याच्या कडेला उभे राहून पाहा!
पाहा! माणसे पळून जात आहेत
पाहा! िस्त्रयाही पळून जात आहेत
त्यांना काय झाले ते िवचारा

20 “मवाबचा नाश होईल त्याची फिजती होईल.
मवाब आक्रोश करील.
मवाबचा नाश झाला असे आणोर्न नदीकाठच्या
प्रदेशात जाहीर करा.

21 उंच पठारावरील लोकांना िशक्षा केली जाईल.
होलोन, याहस व मेफाथ ह्या शहरांचा
न्यायिनवाडा झाला आहे.

22 दीबोन, नबे, बेथ-िदबलाथाईम
ह्याही शहरांचा िनवाडा झाला आहे.

23 िकयार्थाईम, बेथ-गामूल
व बेथ मौन यांचा िनकाल लागला आहे.

24 करीयोथ, बसरा
व मवाबमधील दरूची
व जवळची शहर ेयांचा
न्यायिनवाडा झाला आहे.

25 मवाबची शक्ती तोडण्यात आली आहे.
मवाबचे हात मोडले आहेत.”
परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
26 “मवाब परमेश्वरापेक्षा स्वतःला शे्रष्ठ समजला म्हणून,
तो, मद्यप्याप्रमाणे झोकांड्या खाईपयर्ंत त्याला िशक्षा करा.
तो स्वतःच्याच वांतीत पडून लोळेल.
लोक त्याची टर उडवतील.
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27 “मवाब, तू इस्राएलची चेष्टा केलीस
इस्राएल चोरांमध्ये पकडला गेला का?
इस्राएलबद्दल बोलताना, प्रत्येक वेळी,
तू मान हलवून, स्वतः इस्राएलपेक्षा चांगला असल्याचा अिभनय

केलास.
28 मवाबवासीयांनो, तुमची गावे सोडा,
जाऊन कडेकपारीत राहा
गुहेच्या तोंडाशी घरटे
करणाऱ्या पारव्यांप्रमाणे व्हा.”

29 “आम्ही मवाबच्या गवार्िवषयी ऐकले आहे.
तो फारच गिर्वष्ठ होता.
तो स्वतःला िवशेष समजे.
तो नेहमी बढाया मारीत असे.
तो फारच दरुािभमानी होता.”

30 परमेश्वर म्हणतो, “मवाबला अकारण राग येतो आिण तो स्वतःबद्दल
बढाया मारतो हे मला ठाऊक आहे.
पण त्याच्या फुशारक्या खोट्या आहेत.
तो बोलल्याप्रमाणे करु शकत नाही.

31 म्हणून मला मवाबसाठी रडू येते.
मला त्या देशातील प्रत्येकाबद्दल वाईट वाटते.
कीर हरसेमधील लोकांबद्दल मला वाईट वाटते.

32 याजेरसाठी मी तेथील लोकांबरोबर शोक करतो.
िसबा, पूवीर् तुझ्या द्राक्षवेली पार समुद्रापयर्ंत पसरल्या होत्या
त्या पार याजेरपयर्ंत पोहोचल्या होत्या;
पण िवनाशकाने तुझी फळे व द्राके्ष नेली आहेत.
33 मवाबच्या िवस्तीणर् द्राक्षमळ्यातून आनदं व सुख िनघून गेले.
द्राक्षकंुडातील द्राक्षरसाचा प्रवाह मी अडिवला आहे.
द्राक्षरस काढण्यासाठी द्राके्ष तुडिवताना लोक गात वा नाचत नाहीत.
तेथे हषर्कल्लोळ नाहीत.

34 “हेशबोन एलाले येथील लोक रडत आहेत. त्यांचे रडणे पार
याहसपयर्ंत, सोअरपासून होरानाईम व एग्लाथशिलशीयापयर्ंत ऐकू येते.
एवढेच नव्हे तर, िनमीर्मचे पाणी सुद्धा आटले आहे. 35 मी मवाबला
उच्चासनी त्याच्या दवैताला अपर्ण करु देणार नाही.” परमेश्वराने असे
सांिगतले.

36 “मला मवाबचे फार वाईट वाटते. बासरीतून शोकसंगीताचे सूर
बाहेर पडावेत, त्याप्रमाणे माझे मन रडते. मला कीर हरसेच्या लोकांबद्दल
द:ुख वाटते. त्यांचा पसैा, संपत्ती सवर् काही िहरावून घेतले गेले. 37

प्रत्येकाने मंुडन व दाढी केली आहे. प्रत्येकाचा हात कापला आहे व
त्यातून रक्त वाहत आहे. प्रत्येकजण शोकप्रवतर्क वस्त्रे कमर ेभोवती
गंुडाळत आहे. 38 मवाबमध्ये प्रत्येक घराच्या धाब्यावर आिण प्रत्येक
सावर्जिनक स्थानी, लोक मृतांसाठी शोक करीत आहेत. मी िरकामा
रांजण फोडावा त्याप्रमाणे मवाबला फोडले, म्हणून सवर्त्र द:ुख झाले
आहे.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

39 “मवाबचे तुकडे तुकडे केले गेले. लोक रडत आहेत. मवाब शरण
आला. आता तो खजील झाला आहे. लोक त्याची िखल्ली उडिवतात
खर,े पण घडलेल्या गोष्टीमुळे ते भयभीतही होतात.”

40 परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! शत्रू गरुडाप्रमाणे खाली झेपावत आहे.
तो त्याचे पखं मवाबवर पसरवीत आहे.

41 मवाबची शहर ेकाबीज केली जातील.
लपण्याच्या भक्कम जागांचा पाडाव होईल.
त्या वेळी, मवाबचे सिैनक,
प्रसूत होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे भयभीत होतील.

42 मवाब या राष्ट्र ाचा नाश होईल.
का? कारण त्याने स्वतःला परमेश्वरापेक्षा शे्रष्ठ मानले.”

43 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
“मवाबवासीयांनो, भीती, गतार् आिण सापळे तुमची वाट पाहात

आहेत.
44 लोक घाबरुन पळतील
ते गतेर्त पडतील एखादा त्यातून वर आलाच,
तर तो सापळ्यात सापडेल मी मवाबवर िशके्षचे वषर् आणीन.”

परमेश्वराने असे सांिगतले.
45 “लोक शिक्तशाली शत्रूपासून पळाले आहेत
ते सुरके्षतेसाठी हेशबोनला पळाले पण तेथे सुरक्षा नव्हती.
हेशबोनमध्ये आग लागली
सीहोनच्या गावात आग लागली
आिण ती मवाबच्या नेत्यांचा नाश करीत आहे.
ती त्या गिर्वष्ठ लोकांचा नाश करीत आहे.

46 मवाब, तुझे वाईट होणार.
कमोशच्या लोकांचा नाश होत आहे.
तुझी मुलेमुली बिंदवान म्हणून वा कैदी म्हणून नेली जात आहेत.

47 “मवाबचे लोक कैदी म्हणून नेले जातील पण पुढील िदवसांत मी
त्यांना परत आणीन.” हा परमेश्वराचा संदेश होता.
येथे मवाबचा न्यायिनवाडा संपतो

अम्मोनसअम्मोनसंबंबंधंीधी ससंदंदेेशश

हा संदेश अम्मोनी लोकांसाठी आहे. परमेश्वर म्हणतो,
“अम्मोनी लोकांनो, इस्राएली लोकांना
मुले नाहीत असे तुम्हाला वाटते का?

आईवडील गेल्यावर तेथील जिमनीला
कोणी वारस नाही असे तुम्ही समजता का?
म्हणूनच कदािचत् िमलकोमने गादची भूमी घेतली का?”
2 परमेश्वर म्हणतो, “अम्मोनीच्या राब्बातून यदु्धाचा
खणखणाट ऐकण्याची वेळ येईल.
राब्बाचा नाश होईल.
ते पडझड झालेल्या इमारतींनी झाकलेली ओसाड टेकडी होईल.
त्याच्या भोवतीची गावे जाळली जातील.
ज्या लोकांनी, इस्राएलच्या लोकांना इस्राएलची भूमी बळजबरीने
सोडायला लावली,
त्यांच्याकडून इस्राएलचे लोक आपल्या भूमीचा ताबा घेतील.
पण भिवष्यात, इस्राएल त्यांना बळजबरीने हाकलून लावेल.”
परमेश्वराने हे सांिगतले.
3 “हेशबोनच्या लोकांनो, रडा का? कारण आयचा नाश झाला आहे.
अम्मोनच्या राब्बातील िस्त्रयांनो, शोक करा.
शोकप्रदशर्क कपडे घालून रडा!
सुरके्षसाठी शहराकडे पळा!
का? कारण शत्रू येत आहे.
ते िमलकोम दवैताला, त्याच्या पुजाऱ्याला व इतर अिधकाऱ्यांना

नेतील.
4 तुम्ही तुमच्या सामथ्यार्बद्दल बढाया मारता.
पण तुम्ही दबुर्ल होत आहात.
तुमचा पसैा तुम्हाला वाचवील असा तुम्हाला िवश्वास वाटतो
तुमच्यावर हल्ला करण्याचा कोणी िवचारही करणार नाही असे तुम्ही

समजता.”
5 पण सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो:
“मी सवर् बाजंूनी तुमच्यावर संकटे आणीन.
तुम्ही सवर् पळून जाल
आिण कोणीही तुम्हाला एकत्र आणू शकणार नाही.”
6 “अम्मोनी लोकांना कैदी करुन नेले जाईल. पण एक वेळ अशी

येईल की मी त्यांना परत आणीन.” हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश
आहे.

अदोमबाबतअदोमबाबत ससंदंदेेशश
7 हा संदेश अदोमसाठी आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो:

“तेमानमध्ये जरासुद्धा शहाणपण उरले नाही का?
अदोमचे सुज्ञ लोक चांगला सल्ला देऊ शकत नाहीत का?
त्यांनी त्यांचे शहाणपण गमावले का?

8 ददानच्या लोकांनो, पळा! लपा!
का? कारण मी एसावाला त्याने केलेल्या दषु्कृत्याबद्दल िशक्षा करीन.

9 “मजूर द्राक्षमळ्यातून द्राके्ष तोडतात
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पण ते काही द्राके्ष झाडावरच ठेवतात.
चोरसुद्धा सवर् नेत नाही.

10 पण एसावातील सवर् काही मी काढून घेईन,
मी त्याच्या सवर् लपायच्या जागा शोधून काढीन.
तो माझ्यापासून लपून राहू शकणार नाही.
त्याची मुले, नातेवाईक, शेजारी सवर् मरतील.
11 त्याच्या मुलांची काळजी घ्यायला कोणीही िशल्लक राहणार नाही.
त्याच्या बायका िनराधार होतील.
पण मी (देव) तुमच्या अनाथ मुलांच्या जीवाचे रक्षण करीन.
तुमच्या िवधवा माझ्यावर िवश्वास ठेऊ शकतात.”
12 परमेश्वर म्हणतो: “काही लोक िशके्षला पात्र नाहीत. पण त्यांना

सोसावे लागते. पण अदोम, तू िशके्षला पात्र आहेस. म्हणून तुला
खरोखरीच िशक्षा होईल. तुझ्या िशके्षतून तुझी सुटका होणार नाही. तुला
िशक्षा होईलच.” 13 परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या अिधकारात मी वचन देतो
की बसऱ्याचा नाश होईल. ते शहर पडझड झालेल्या दगडांची रास
होईल. दसुऱ्या शहरांना शाप देताना लोक बसऱ्याचे नाव उच्चारतील.
लोक त्याचा अपमान करतील आिण त्याभोवतालची गावेसुद्धा कायमची
नाश पावतील.”

14 मी परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐकला
परमेश्वराने राष्ट्र ांकडे दतू पाठिवला.
तो असा “तुमची सनै्ये गोळा करा.
लढायला सज्ज व्हा.
अदोमकडे कूच करा.

15 अदोम, मी तुला राष्ट्र ांमध्ये क्षुद्र बनवीन.
प्रत्येकजण तुझा ितरस्कार करील.

16 अदोम, तू दसुऱ्या राष्ट्र ांना घाबरिवलेस!
म्हणून तू स्वतःला शे्रष्ठ समजलास!
पण तू मूखर् बनलास!
तुझ्या गवार्ने तुला फसिवले.
अदोम, तू डोंगरात उंचावर राहतोस मोठ्या दगड धोंड्यांनी सुरिक्षत

केलेल्या जागी तू राहतोस
पण जरी तू गरुडाच्या घरट्याप्रमाणे उंच घर बांधलेस
तरी मी तुला पकडून खाली खेचून आणीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
17 “अदोमचा नाश होईल.
लोकांना ते पाहून धक्का बसेल.
नाश झालेली शहर ेपाहून लोक चिकत होऊन सुस्कार ेसोडतील.

18 सदोम, गमोरा त्याभोवतालची गावे यांच्याप्रमाणे अदोमचा नाश
होईल.
तेथे कोणीही राहणार नाही.”
देव असे म्हणाला,

19 “यादेर्न नदीजवळच्या दाट झुडुपातून कधीतरी िंसह येईल व तो
लोक शेतात जेथे मेंढ्या व गुर ेठेवतात, तेथे जाईल. मी त्या िंसहा
सारखाच आहे. मी अदोमला जाईन आिण त्या लोकांना घाबरवीन. मी
त्यांना पळून जायला भाग पाडीन, त्यांचा एकही तरुण मला थांबवू
शकणार नाही. कोणीही माझ्यासारखा नाही. कोणीही मला आव्हान
देणार नाही. त्यांचा कोणीही मेंढपाळ (नेता) माझ्या िवरोधात उभा
राहणार नाही.”

20 म्हणून अदोमच्या लोकांसाठी परमेश्वराने
आखलेला बेत काय आहे तो ऐका:
तेमानच्या लोकांचे काय करायचे ते परमेश्वराने ठरिवले आहे.
ते काय ठरिवले आहे तेही ऐका.
शत्रू अदोमच्या कळपातून (लोकांतून) लहान लेकरांना ओढून नेईल.
त्यांनी केलेल्या कृत्यांमुळे अदोमची कुरणे ओसाड बनतील.
21 अदोमच्या पडण्याच्या आवाजाने धरणी हादरले.
त्याचा आक्रोश तांबड्या समुद्रापयर्ंत ऐकू जाईल.

22 हेरलेल्या सावजावर िघरटया घालणाऱ्या गरुडाप्रमाणे परमेश्वर
आहे.
परमेश्वर, गरुडाप्रमाणे, आपले पखं बसऱ्यावर पसरले.
त्या वेळी अदोमचे सिैनक फार भयभीत होतील

प्रसूत होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे शूर सिैनक भीतीने रडतील.

िदिमष्काबद्दलिदिमष्काबद्दल ससंदंदेेशश
23 हा संदेश िदिमष्क शहरासाठी आहे.

“हमाथ व अपार्द ही गावे घाबरली आहेत
वाईट बातमी ऐकल्याने ती घाबरलीत.
त्यांचा धीर खचला आहे.
ते िंचताग्रस्त झाले आहेत आिण भयभीतही

24 िदमीष्क दबुळे झाले आहे.
लोकांना पळून जायचे आहे.
लोक भीितग्रस्त होण्याच्या बेतात आहेत.
प्रसूत होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे लोकांना यातना व वेदना होत आहेत.

25 “िदिमष्क एक सुखी नगरी होती.
लोकांनी अजून ती ‘मौजेची नगरी’ सोडलेली नाही.

26 म्हणून तरुण त्या नगरीतील सावर्जिनक स्थळी मरतील.
त्या वेळी ितचे सवर् सिैनक मारले जातील.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
27 “मी िदिमष्काच्या तटबदंीला आग लावीन.
ती बेन-हदादचे मजबूत गड पूणर्पणे बेिचराख करील.”

ककेेदारदार वव हसोरसाठीहसोरसाठी ससंदंदेेशश
28 हा संदेश केदारच्या कुळांसाठी व हासोरच्या राज्यकत्यार्ंसाठी

आहे. बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने त्यांचा पराभव केला. परमेश्वर
म्हणतो,
“जा आिण केदारच्या कुळांवर चढाई करा.
पूवेर्च्या लोकांचा नाश करा.

29 त्यांचे तबंू व कळप नेले जातील.
त्यांचे तबंू व संपत्ती घेतली जाईल त्यांचा शत्रू त्यांचे उंट नेईल.
लोक त्यांना ओरडून सांगतील.
‘आमच्याभोवती काहीतरी भयकंर घडत आहे.’

30 लवकर पळा! हासोरवासीयांनो, लपायला चांगली जागा शोधा.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
“नबुखद्नेस्सरने तुमच्यािवरुद्ध कट केला आहे.
तुमचा पराभव करण्यासाठी त्याने हुशारीने बेत रचला आहे.

31 “आपण सुरिक्षत आहोत अशी भावना असलेले एक राष्ट्र  आहे.
त्याला अितशय सुरिक्षत वाटते त्याच्या रक्षणासाठी दरवाजे वा कंुपण

नाही.
त्यांच्याजवळ कोणी माणसे राहात नाहीत.
परमेश्वर म्हणतो, ‘त्या राष्ट्र ांवर हल्ला करा.’

32 शत्रू त्यांचे उंट व गुरांचे मोठे कळप चोरले.
ते लोक त्यांच्या दाढीच्या कडा कापतात.
मी त्यांना जगाच्या लांबच्या कोपऱ्यात पळून जायला लावीन.
मी, त्यांच्यावर, सगळीकडून संकटे आणीन.”
हा परमेश्वराचा संदेश आहे.
33 “हासोरला फक्त कोल्ह्यांची वस्ती होईल.
तेथे कोणीही मनुष्यप्राणी राहणार नाही.
ती जागा िनजर्न होईल.
तेथे कायमचे ओसाड वाळवंट होईल.”

एलामबद्दलएलामबद्दल ससंदंदेेशश
34 यहूदाचा राजा िसद्कीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या सुरवातीच्या

काळात ियमर्या या संदेष्ट्याला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो एलाम या
राष्ट्र ाबाबत होता.

35 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“मी लवकरच एलामचे धनुष्य मोडीन.
धनुष्य हे त्याचे सवार्ंत सामथ्यर्शाली शस्त्र आहे.

36 मी एलामच्या िवरुद्ध चार वार ेसोडीन.
मी त्यांना आकाशाच्या चार कोपऱ्यातून सोडीन.
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जगाच्या पाठीवर जेथे चारी वार ेपोहोचतील अशा िठकाणी मी त्यांना
पाठवीन.
एलामचे लोक कैदी म्हणून प्रत्येक राष्ट्र ांतून नेले जातील.

37 एलामचे त्याच्या शत्रूसमोर मी तुकडे तुकडे करीन.
जे लोक त्याला ठार करु इिच्छतात, त्यांच्यासमोर मी एलामला

मोडीन.
मी त्यांच्यावर भयकंर संकटे आणीन.
मी िकत्ती रागावलो आहे, हे त्यांना दाखवून देईल.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
“एलामचा पाठलाग करायला मी तलवार पाठवीन.
मी त्या सवार्ंना ठार करपेयर्ंत, ती त्यांचा पाठलाग करील.

38 िनयतं्रण करणे माझ्या हातात आहे,
हे मी एलामला दाखवून देईन.
मी राजा व त्याचे अिधकारी यांना ठार करीन.”
हा देवाचा संदेश आहे.

39 “पण भिवष्यात, मी एलामला परत आणीन आिण ितच्याबाबतीत
चांगल्या गोष्टी घडतील असे करीन.”
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

बाबबाबेेलबद्दललबद्दल ससंदंदेेशश

बाबेल व खास्दी ह्यांच्यासाठी परमेश्वराने पुढील संदेश िदला
हा संदेश देवाने ियमर्यामाफर् त िदला.

2 “सवर् राष्ट्र ांत घोषणा कर!
झेंडा उंच उभारुन संदेश दे.
माझा सगळा संदेश दे आिण सांग
‘बाबेल काबीज केला जाईल.
बेल दवैताची फिजती होईल.
मरदोख घाबरुन जाईल.
बाबेलच्या मूतीर्ंची िवटंबना केली जाईल.
त्या भयभीत होतील.’

3 उत्तरकेडचे राष्ट्र  बाबेलवर चढाई करील.
ते राष्ट्र  बाबेलचे ओसाड वाळवंट करील.
तेथे कोणीही राहणार नाही.
माणसे व प्राणी, दोघेही, तेथून पळ काढतील”

4 परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी
इस्राएलचे व यहूदाचे लोक एकत्र येतील.
ते एकत्र येऊन रडतील,
आिण एकित्रतपणेच त्यांच्या परमेश्वर देवाचा शोध घेतील.

5 ते िसयोनची वाट िवचारतील,
व ते त्या िदशेने चालायला सुरवात करतील.
लोक म्हणतील, ‘चला, आपण स्वतः परमेश्वराला जाऊन
िमळू या, अखडं राहणारा एक करार करु या.
आपण कधीही िवसरणार नाही असा करार करु या.’

6 “माझे लोक चुकलेल्या मेंढराप्रमाणे आहेत.
त्यांच्या मेंढपाळांनी (नेत्यांनी) त्यांना चुकीच्या मागार्ने नेले.
त्यांना डोंगर टेकड्यांतून भटकायला लावले.
ते त्यांच्या िवश्रांतीची जागा िवसरले.

7 ज्यांना माझे लोक सापडले, त्यांनी त्यांना दखुवले,
आिण ते शत्रू म्हणाले,

‘आम्ही काहीही चूक केली नाही.’
त्या लोकांनी परमेश्वरािवरुद्ध पाप केले.
परमेश्वरच खरा त्यांचे िवश्रांितस्थान होता.
त्यांच्या विडलांनी परमेश्वर देवावरच िवश्वास ठेवला.

8 “बाबेलपासून दरू पळा खास्द्यांची भूमी
सोडा कळपाच्या पुढे चालणाऱ्या एडक्याप्रमाणे व्हा.

9 मी उत्तरकेडून खूप राष्ट्र ांना एकत्र आणीन.
ते बाबेलिवरुद्ध लढायला सज्ज होतील.
उत्तरकेडचे लोक बाबेल काबीज करतील.
ते बाबेलवर बाणांचा वषार्व करतील.

ते बाण, यदु्धावरुन िरकाम्या हाताने कधीच
न परतणाऱ्या, सिैनकांप्रमाणे असतील.

10 शत्रू खास्द्यांची सवर् संपत्ती घेतील.
सिैनक त्यांना पािहजे ते लुटून नेतील.”
परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
11 “बाबेल, तू आनदंी व उल्हिसत आहेस
तू माझी भूमी घेतलीस.
धान्यात िशरलेल्या गायीप्रमाणे तू नाचतेस.
तू आनदंाने घोड्याप्रमाणे िंखकाळतेस.

12 आता तुझी आई खजील होईल.
तुला जन्म देणारी ओशाळवाणी होईल.
बाबेल सवर् राष्ट्र ांत क्षुद्र ठरले.
ती म्हणजे ओसाड, िनजर्न वाळवंट होईल.

13 परमेश्वर आपला क्रोध प्रकट करील,
म्हणून तेथे कोणीही राहणार नाही.
बाबेल संपूणर् िनजर्न होईल.
बाबेल जवळून जाणारा प्रत्येकजण भयभीत होईल.
बाबेलचा असा वाईट रीतीने नाश झालेला पाहून ते हळहळतील.

14 “बाबेलिवरुद्ध लढण्यास सज्ज व्हा.
धनुधार्ऱ्यांनो बाबेलवर बाणांचा वषार्व करा.
त्यात कमतरता करु नका.
बाबेलने परमेश्वरािवरुद्ध पाप केले आहे.
15 बाबेलला वेढा घातलेल्या
सिैनकांनो जयघोष करा.
बाबेलने शरणागती पत्करली आहे.
ितची तटबदंी व बुरुज पाडले आहेत.
परमेश्वर त्यांना योग्य
तीच िशक्षा करीत आहे.
ितच्या लायकीप्रमाणे,
तुम्ही राष्ट्र ांनी ितला िशक्षा द्यावी.
ितने जसे इतर राष्ट्र ांशी वतर्न, केले, तसेच ितच्याशी करा.
16 बाबेलमधील लोकांना धान्य पेरु देऊ नका.
त्यांना पीक काढू देऊ नका.
बाबेलच्या सिैनकांनी खूप कैद्यांना त्यांच्या शहरात आणले.
पण आता शत्रू सिैनक आले आहेत,
त्यामुळे कैदी आपापल्या घरी परत जात आहेत.
ते आपल्या देशांकडे धाव घेत आहेत.
17 “सवर् देशभर पसरलेल्या मेंढ्यांच्या
कळपाप्रमाणे इस्राएल आहे.
िंसहाने पाठलाग करुन दरू पळवून लावलेल्या मेंढराप्रमाणे इस्राएल
आहे.
त्यांच्यावर प्रथम हल्ला करणारा
िंसह म्हणजे अश्शूरचा राजा
आिण त्याची हाडे मोडणारा अखेरचा िंसह
म्हणजे बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर होय.”

18 म्हणून सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलचा देव म्हणतो,
“मी लवकरच बाबेलच्या राजाला व त्याच्या देशाला िशक्षा करीन.
अश्शुरच्या राजाला केली तशीच बाबेलच्या राजाला मी िशक्षा करीन.

19 “मी इस्राएलला त्याच्या भूमीत परत आणीन.
कमेर्लच्या डोंगरावर व बाशानच्या भूमीत
वाढलेले धान्य तो खाईल व तृप्त होईल.
एफ्राईम व िगलाद येथील टेकड्यांवर तो चरले.”

20 परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी, लोक, इस्राएलचे अपराध शोधण्याचे
कसून प्रयत्न करतील.
पण अपराध असणारच नाही.
लोक यहूदाची पापे शोधण्याचे प्रयत्न करतील.
पण त्यांना एकही पाप सापडणार नाही.
का? कारण मी इस्राएलमधील व यहूदातील काही वाचलेल्या लोकांचे
रक्षण करीन
आिण त्यांनी पाप केले असले तरी त्यांना क्षमा करीन.”
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21 परमेश्वर म्हणतो, “मराथाईमवर हल्ला करा.
पकोडच्या लोकांवर चढाई करा.
त्यांच्यावर हल्ला करा.
त्यांना ठार करा.
त्यांचा संपूणर् नाश करा.
माझ्या आजे्ञप्रमाणे करा.

22 “यधु्दाचा खणखणाट सवर् देशात ऐकू जाऊ शकेल.
तो मोठ्या नाशाचा आवाज असेल.

23 बाबेलला
‘सवर् जगाचा हातोडा’ असे म्हटले गेले.
पण आता ‘हातोड्याचे’ तुकडे तुकडे झाले आहेत
इतर राष्ट्र ापेक्षा बाबेलचा सवार्िधक नाश झाला आहे.

24 बाबेल, मी तुझ्यासाठी सापळा रचला,
आिण तुला समजण्याआधीच तू पकडला गेलास.
तू परमेश्वरािवरुद्ध लढलास,
म्हणून तू सापडलास व पकडला गेलास.

25 परमेश्वराने आपले कोठार उघडले आहे.
त्यांच्या क्रोधाची हत्यार ेपरमेश्वराने बाहेर आणली आहेत.
खास्द्यांच्या देशात सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवाला
काम करायचे असल्याने त्याने ती हत्यार ेबाहेर काढली आहेत.

26 “दरूवरुन बाबेलवर चालून या.
ितची धान्याची कोठार ेफोडा.
बाबेलचा संपूणर् नाश करा.
कोणालाही िजवंत सोडू नका.
धान्याच्या राशीप्रमाणे प्रेतांच्या राशी घाला.
27 बाबेलमधल्या सवर् तरुण बलैांना (पुरुषांना) ठार करा.
त्यांची कत्तल होऊ द्या.
त्यांच्या पराभवाची वेळ आली आहे.
त्यांचे फार वाईट होईल.
ही त्यांच्या िशके्षची वेळ आहे.

28 लोक बाबेलमधून बाहेर धावत आहेत.
ते त्या देशातून सुटका करुन घेत आहेत.
ते िसयोनला येत आहेत.
परमेश्वराच्या कृत्याबद्दल ते प्रत्येकाला सांगत आहेत.
बाबेलला योग्य अशी िशक्षा परमेश्वर करीत असल्याबद्दल ते सांगत

आहेत.
बाबेलने परमेश्वराचे मिंदर उद्ध्वस्त केले म्हणून आता परमेश्वर

बाबेलचा नाश करीत आहे.
29 “धनुधार्ऱ्यांना बोलवा.
त्यांना बाबेलवर हल्ला करायला सांगा.
त्यांना शहराला वेढा घालायला सांगा.
कोणालाही पळू देऊ नका.
ितने केलेल्या दषु्कृत्यांची परतफेड करा.
ितने इतर राष्ट्र ांशी जसे वतर्न केले, तसेच ितच्याशी करा.
बाबेलने परमेश्वराला मान िदला नाही.
इस्राएलच्या पिवत्र परमेश्वराशी ितने उध्दटपणा केला.
म्हणून बाबेलला िशक्षा करा.

30 बाबेलच्या तरुणांना रस्त्यांत ठार केले जाईल.
त्याच िदवशी ितचे सवर् सिैनक मरतील.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
31 “बाबेल, तू फार गिर्वष्ठ आहेस,
आिण मी तुझ्या िवरुद्ध आहे”
आमचा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेश्वर ह्या गोष्टी सांगतो.

“मी तुझ्या िवरुद्ध आहे,
आिण तुझी िशके्षची वेळ आली आहे.

32 गिर्वष्ठ बाबेल अडखळून पडेल
आिण ितला उठायला कोणीही मदत करणार नाही.
ितच्यातील गावांत मी आग लावीन.
ती आग ितच्याभोवतालच्या प्रत्येकाला भस्मसात करील.”

33 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,

“इस्राएल व यहूदा येथील लोक गुलाम झाले आहेत.
शत्रूने त्यांना पकडून नेले व तो इस्राएलला सोडणार नाही.

34 पण परमेश्वर त्या लोकांना परत आणेल.
त्याचे नाव आहे ‘सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव’
तो समथर्पणे त्या लोकांचे रक्षण करील.
त्यामुळे त्या देशाला िवश्रांती िमळू शकेल.
पण बाबेलच्या लोकांना िवश्रांती िमळणार नाही.”
35 देव म्हणतो,
“तलवारी, बाबेलवासीयांना ठार कर.
बाबेलमधील राजाच्या अिधकाऱ्यांना
व ज्ञानी लोकांना ठार कर.

36 तलवारी, बाबेलच्या याजकांना आिण खोट्या संदेष्ट्यांना ठार
मार,
ते मूखर् माणसांसारखे होतील.
बाबेलच्या सिैनकांना ठार मार,
ते सिैनक भीतीने गभर्गळीत झाले आहेत.

37 तलवारी, बाबेलचे घोडे व रथ नष्ट कर.
दसुऱ्या देशांतून आणलेल्या भाडोत्री सिैनकांना मार.
ते सिैनक अितशय घाबरलेल्या िस्त्रयांप्रमाणे भयभीत होतील.
तलवारी, बाबेलच्या संपत्तीचा नाश कर.
ती संपत्ती लुटली जाईल.

38 तलवारी, बाबेलच्या पाण्याला झळ पोहोचव,
तेथील सवर् पाणी सुकून जाईल.
बाबेलमध्ये पुष्कळ मूतीर् आहेत
त्या मूतीर् बाबेलचे लोक मूखर् असल्याचे दशर्िवतात
म्हणून त्या लोकांचे वाटोळे होईल.

39 पुन्हा कधीही बाबेलमध्ये मनुष्यवस्ती होणार नाही.
जगंली, कुत्रे, शहामृग, आिण वाळवंटातील इतर प्राणी तेथे राहतील.
पण कोणीही मनुष्यप्राणी तेथे पुन्हा कधीही राहणार नाही.

40 देवाने सदोम, गमोरा आिण त्या भोवतालच्या गावांचा संपूणर् नाश
केला.
ती िठकाणे आता िनजर्न झाली आहेत.
त्याचप्रमाणे, बाबेलमध्येही कोणी राहणार नाही,
आिण तेथे कोणीही वस्ती करायला जाणार नाही.”

41 “पाहा! उत्तरकेडून लोक येत आहेत.
ते एका शिक्तशाली राष्ट्र ांतून येत आहेत.
सवर् जगातील पुष्कळ राजे एकत्र येत आहेत.
42 त्यांच्या सनै्यांजवळ धनुष्यबाण व भाले आहेत.
ते सिैनक कू्रर आहेत.
त्यांच्याजवळ दया नाही.
ते घोड्यांवर स्वार होऊन येतात.
त्या घोड्यांच्या टापांचा आवाज समुद्राच्या गजर्नेप्रमाणे असतो.
ते आपापल्या जागा घेऊन लढाईसाठी उभे ठाकतात.
बाबेल नगरावर हल्ला करण्यासाठी ते सज्ज आहेत.

43 बाबेलच्या राजाने ह्या सनै्याबद्दल ऐकले,
आिण तो फारच घाबरला.
भीतीने त्याचे हातपाय गळून गेले.
प्रसूती होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे त्याला कष्ट झाले.”

44 परमेश्वर म्हणतो, “कधीतरी, यादेर्न नदीजवळच्या दाट झुडुपांतून
िंसह येईल,
व तो शेतांतील गोठ्यांमध्ये जाईल.
मग सवर् गुर ेदरू पळून जातील.
मी त्या िंसहासारखाच असेन.
बाबेलच्या भूमीपासूनच मी बाबेलला हुसकून लावीन.
ह्यासाठी मी कोणाची िनवड करावी बर?े
कोणीही माझ्यासारखा नाही.
मला आव्हान देणाराही कोणी नाही.
म्हणून मीच हे करीन.
मला पळवून लावण्यास कोणीही मेंढपाळ येणार नाही.
मी बाबेलच्या लोकांचा पाठलाग करीन.”
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45 बाबेलसाठी परमेश्वराने काय
बेत केला आहे तो ऐका.
खास्द्यांसाठी परमेश्वराने काय
करायचे िनश्र्िचत केले आहे ते ऐका.

“बाबेलच्या कळपातील (लोकांतील) लहान मुलांना शत्रू फरपटत
नेईल.
मग बाबेलच्या कुरणांचा संपूणर् नाश होईल.
ह्या घटनेमुळे बाबेलला धक्का बसेल.

46 बाबेल पडेल,
आिण त्यामुळे पृथ्वी हादरले
राष्ट्र ांतील लोक बाबेलचा आक्रोश ऐकतील.”

परमेश्वर म्हणतो,
“मी जोरदार वादळ िनमार्ण करीन.
त्या वादळाचा तडाखा बाबेलला व ितच्या लोकांना देईन.

2 मी बाबेलची उफाणणी करण्यासाठी परदेशी लोक पाठवीन.
ते बाबेलला पाखडून काढतील.
ते बाबेलमधून सवर् काही नेतील सनै्य बाबेलला वेढा देईल.
बाबेलमध्ये भयकंर संहार होईल.

3 बाबेलच्या सनै्याला त्यांच्या धनुष्यबाणांचा उपयोग करता येणार
नाही.
त्यांना िचलखते चढवायलाही वेळ िमळणार नाही.
बाबेलच्या तरुण िपढीबद्दल खेद करु नका.
बाबेलच्या सनै्याचा नाश करा.

4 बाबेलचे सिैनक खास्द्यांच्या भूमीत गारद केले जातील.
बाबेलच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात जखमी केले जातील.”

5 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने इस्राएलला
व यहूदास, िवधवेप्रमाणे टाकून िदलेले नाही.
देवाने त्या लोकांचा त्याग केलेला नाही.
उलटपक्षी, त्याच लोकांनी इस्राएलच्या एकमेव पिवत्र परमेश्वराला

सोडण्याचा गुन्हा केला आहे.
लोकांनी परमेश्वराला सोडले.
पण देवाने काही त्या लोकांना दरू लोटले नाही.

6 स्वतःचा जीव वाचिवण्यासाठी बाबेलमधून दरू पळून जा.
बाबेलच्या पापांबद्दल, मागे राहून,
स्वतःवर मरण ओढवून घेऊ नका.
त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल त्यांना परमेश्वराने सजा देण्याची वेळ आता
आली आहे.
बाबेलला योग्य अशीच सजा िमळेल.

7 बाबेल म्हणजे जणू काही परमेश्वराच्या हातातील सोन्याचा प्याला
होता.
बाबेलने सवर् जगाला मद्य पाजले.
राष्ट्र ांनी बाबेलचे मद्य प्यायले
आिण ते खळेु झाले.

8 पण बाबेलचे अकस्मात पतन होईल आिण त्याची शकले पडतील.
ितच्यासाठी शोक करा.
ितच्या द:ुखावर इलाज करा.
कदािचत् ितच्या जखमा भरुन येतील.

9 आम्ही बाबेलला सुधारण्याचा प्रयत्न केला,
पण ती पूवर्पदावर येणे शक्य नाही,
तेव्हा आपण ितला सोडून आपापल्या देशात जाऊ या.
स्वगार्तील देव बाबेलच्या िशके्षबद्दल
आिण भिवतव्याबद्दल िनणर्य घेईल.

10 परमेश्वराने आपल्याला न्याय िदला.
आपण त्याबद्दल िसयोनमध्ये सांगू या.
आपल्या परमेश्वर देवाने घडवून आणलेल्या गोष्टींबद्दल आपण बोलू या.
11 बाण धारदार करा!
ढाली घ्या.
परमेश्वराला मेद्यांच्या राजाकडून बाबेल नष्ट करायचे होते,
म्हणून त्याने त्यांना स्फूतीर् िदली.
बाबेलच्या लोकांना योग्य अशी िशक्षा परमेश्वर करील.

बाबेलच्या सनै्याने यरुशलेममधील परमेश्वराचे मिंदर उध्वस्त केले.
त्याबद्दल परमेश्वर त्यांना यथायोग्य िशक्षा करील.

12 बाबेलच्या तटासमोर झेंडा उभारा.
जास्ती रक्षक आणा.
पहारकेऱ्यांना त्यांच्या जागी उभे करा.
छुपा हल्ला करण्याची तयारी करा.
परमेश्वर, त्याने ठरिवल्याप्रमाणे करील.
बाबेलच्या लोकांिवरुद्ध, त्याने सांिगतल्याप्रमाणे, तो कारवाई करील.

13 बाबेल, तू भरपूर पाण्याच्या िठकाणी वसली आहेस.
तुझ्याकडे भरपूर संपत्ती आहे.
पण राष्ट्र  म्हणून तुझा शेवट जवळ आला आहे.
तुझा नाश करण्याची हीच वेळ आहे.

14 सवर्शिक्तमान परमेश्वराने स्वतःच्या नावाने पुढील वचन िदले,
“बाबेल, मी तुझ्यात मोठ्या प्रमाणात शत्रू सनै्य पेरीन.
एखाद्या टोळ धाडीप्रमाणे असणार ेहे सनै्य तुझ्यािवरुध्दची लढाई

िंजकेल.
आिण तुझ्या भूमीवर उभे राहून ते जयघोष करील.”

15 परमेश्वराने आपली महान शक्ती वापरुन ही पृथ्वी िनमार्ण केली.
त्याने आपले ज्ञान वापरुन जगाची उभारणी केली.
आपल्या आकलन शक्तीने त्यावर आकाश पांघरले.

16 जेव्हा परमेश्वर गरजतो, तेव्हा आकाशात
ढगांचा गडगडाट होतो तो पृथ्वीवर सवर्त्र ढग
पाठिवतो पावसाबरोबर वीज पाठिवतो
तो आपल्या कोठारातून वारा आणतो.

17 पण लोक इतके मूखर् असतात
की देवाने काय केले ते जाणत नाहीत.
कुशल कारागीर खोट्या दवैतांच्या मूतीर् करतात.
त्या मूतीर् खोट्याच असतात.
त्या म्हणजे कारािगराच्या मूखर्पणाचे प्रतीक होय.
त्या मूतीर् काही िजवंत नसतात.

18 त्या मूतीर् कवडीमोलाच्या आहेत.
लोकांनी घडिवलेल्या त्या मूतीर् म्हणजे भ्रम आहे.
त्यांच्या न्यायिनवाड्याचा िदवस उजाडेल
आिण त्यांचा नाश केला जाईल.

19 पण याकोबाचा अशं (देव) त्या टाकाऊ पुतळ्यांसारखा नाही.
लोकांनी देवाला िनमार्ण केले नसून,
देवाने त्या लोकांना िनमार्ण केले.
प्रत्येक गोष्टीचा िनमार्ता तोच एकमेव आहे.
त्याचे नाव आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर.
20 परमेश्वर म्हणतो, “बाबेल, तू माझा दडुंका आहेस.
तुझा उपयोग मी राष्ट्र ांची शकले
व राज्यांचा नाश करण्यासाठी केला.

21 तुझा उपयोग मी घोडे आिण स्वार, रथ
आिण सारथी ह्यांचा नाश करण्यासाठी केला.

22 पुरुष आिण िस्त्रया वृद्ध आिण तरुण,
तरुणी यांचा नाश करण्यासाठी मी तुझा उपयोग केला.

23 मेंढपाळ व कळप, शेतकरी आिण गाई,
राज्यकतेर् व महत्वाचे अिधकारी यांचा नाश करण्यासाठी मी तुझा

उपयोग केला.
24 पण मी बाबेलचे व तेथील लोकांचे उट्टे काढीन.
त्यांनी िसयोनमध्ये जी दषु्कृत्ये केली, त्याचे पिरणाम मी त्यांना
भोगायला लावीन.
यहूदा, तुझ्या लक्षात येईल, असे शासन मी त्यांना करीन.”
असे परमेश्वर म्हणाला,
25 परमेश्वर म्हणतो,
“बाबेल तू एखाद्या िवनाशकारी पवर्ताप्रमाणे आहेस,
आिण मी तुझ्यािवरुद्ध आहे.
तू सवर् देशाचा नाश केलास, आिण मला ते आवडले नाही.
मी माझ्या हाताच्या बळाने तुला कड्यांवरुन लोटून देईन.
आिण बेिचराख झालेल्या पवर्ताप्रमाणे मी तुझी िस्थती करीन.
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26 इमारतींच्या पायासाठी लोक बाबेलमधून एकही दगड घेणार
नाहीत.
कोनािशलेला लागणारा मोठा िचरा लोकांना िमळणार नाही.
का? कारण तुमची नगरी म्हणजे पडीक दगडधोंड्यांचा कायमचा खच
असेल.”
परमेश्वराने हे सांिगतले.
27 “देशात यदु्धाचे िनशाण उभारा!
सवर् राष्ट्र ांमध्ये कणार् फंुका.
बाबेलिवरुद्ध लढण्यासाठी राष्ट्र ांना सज्ज करा.
अरारात, िमन्नी, आष्कनाज या राज्यांना बाबेलवर
चढाई करण्यासाठी बोलवा.
ितच्यािवरुद्ध लढणाऱ्या सनै्याच्या सेनापतीची िनवड करा.
टोळधाडीप्रमाणे घोडे पाठवा.
28 बाबेलिवरुद्ध लढण्यासाठी राष्ट्र ांची िसद्धता करा.
मेद्यांच्या राजांना सज्ज करा.
त्यांच्या अिधपतींना आिण अिधकाऱ्यांना लढण्यासाठी तयार करा.
बाबेलच्या अमंलाखालच्या सवर् देशांना बाबेलच्या िवरुद्ध लढण्यास

िसद्ध करा.
29 वेदना होत असल्याप्रमाणे भूमी कापते व हालते.
बाबेलबद्दल परमेश्वराने ठरिवलेला बेत परमेश्वराने िसद्धीस नेताच भूमी

कंप पावेल.
बाबेलचे िनजर्न वाळवंटात रुपांतर करण्याचा देवाचा बेत आहे.
तेथे कोणीही राहणार नाही.

30 बाबेलच्या सिैनकांनी लढाई थांबवली आहे.
ते त्यांच्या िकल्ल्यांतच रािहले आहेत.
त्यांची शक्ती संपली आहे
ते बायकांप्रमाणे घाबरुन गेले आहेत.
बाबेलमधील घर ेजळत आहेत.
ितच्या वेशीच्या दारांचे अडसर मोडले आहेत.

31 एका दतूामागून दसुरा दतू येतो.
दतूामागून दतू येतात.
ते बाबेलच्या राजाला संपूणर् शहर
काबीज केले गेल्याचे सांगतात.

32 नदीचे उतार शत्रूच्या ताब्यात गेले आहेत.
पाणथळ प्रदेश जळत आहेत.
बाबेलचे सवर् सिैनक घाबरले आहेत.”

33 सवर्शिक्तमान परमेश्वर, इस्राएलच्या लोकांचा देव म्हणतो,
“बाबेल म्हणजे जणू काही खळे आहे.
सुगीच्या वेळी लोक फोलकटापासून दाणे वेगळे करण्यासाठी धान्य

झोडपतात
आिण बाबेलला झोडपण्याची वेळ लवकरच येत आहे.”

34 िसयोनचे लोक म्हणतील, “बाबेलच्या राजा नबुखद्नेस्सरने पूवीर्
आमचा नाश केला.
पूवीर् त्याने आम्हाला दखुावले.
त्याने आमचे लोक नेले,
व त्यामुळे आमची िस्थती िरकाम्या रांजणासारखी झाली.
आमच्याजवळचे जेवढे चांगले, तेवढे त्याने नेले,
आिण आम्हाला दरू फेकून िदले.
तो पोट भरपेयर्ंत आम्हाला खाणाऱ्या
एखाद्या प्रचंड राक्षसासारखा होता.

35 आम्हाला दखुिवण्यासाठी बाबेलने भयंकर गोष्टी केल्या.
आता त्याची परतफेड करण्याची आमची इच्छा आहे.”
िसयोनमध्ये राहणार ेलोक असे म्हणाले.
“आमच्या लोकांना मारण्याचा अपराध बाबेलच्या लोकांनी केला आहे.
त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल त्यांना आता सजा िमळत आहे.”
यरुशलेम नगरी अशी म्हणाली.
36 म्हणून परमेश्वर म्हणतो,
“यहूदा, मी तुझे रक्षण करीन.
बाबेलला िशक्षा होईल ह्याची मी दक्षता घेईन.
मी बाबेलचा समुद्र आटवीन

आिण ितचे जलस्रोत सुकवून टाकीन.
37 बाबेल म्हणजे पडक्या इमारतींची रास होईल.
जगंली कुत्रेच तेथे राहतील.
लोक ती दगडधोंड्यांची रास पाहून चिकत होतील.
बाबेलचा िवचार त्यांच्या मनात येताच ते हळहळतील.
बाबेल अगदी िनजर्न होईल.

38 “बाबेलचे लोक गुरगुरणाऱ्या िंसहाच्या छाव्यासारखे आहेत.
ते छाव्याप्रमाणे गुरगुरतात.

39 ते शिक्तवान िंसहासारखे वागत आहेत.
मी त्यांना मेजवानी देईन.
मी त्यांना मद्य प्यायला लावीन.
ते हसतील व मजा करतील.
मग मात्र ते कायमचे झोपी जातील.
ते पुन्हा कधीच उठणार नाहीत.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
40 “बाबेल, मरणाची वाट पाहणाऱ्या शेळ्या, मेंढ्या, एडके

ह्यांच्याप्रमाणे, असेल.
मी त्यांना त्यांची कत्तल करण्यासाठी घेऊन जाईन.
41 “शेशखचा” पराभव होईल.
सवर् जगातील अत्यतु्तम
व गिर्वष्ठ देशाला कैदी बनवले जाईल.
दसुऱ्या राष्ट्र ांतील लोक बाबेलकडे पाहून भयभीत होतील.
कारण बाबेलला उध्वस्त होताना त्यांनी पािहले होते.

42 समुद्र बाबेलवर पसरले.
त्याच्या गरजणाऱ्या लाटा बाबेलला झाकून टाकतील.

43 बाबेलमधील गावांचा नाश होईल आिण ती ओसाड बनतील.
बाबेल एक रुक्ष वाळवंट होईल.
तो िनजर्न होईल.
लोक ह्या भूमीतून नुसता प्रवाससुध्दा करणार नाहीत.

44 बाबेलमधील बेल या दवैताला मी िशक्षा करीन.
मी, त्याने िगळलेल्यांना, त्याला ओकायला लावीन.
बाबेलची तटबदंी पडेल,
आिण इतर राष्ट्र े बाबेलकडे येणार नाहीत.

45 माझ्या लोकांनो, बाबेलच्या शहरातून बाहेर या.
जीव वाचिवण्यासाठी पळा.
परमेश्वराच्या कोपापासून दरू पळा.

46 “माझ्या माणसांनो, िभऊ नका.
अफवा पसरतील, पण घाबरु नका.
एक अफवा ह्या वषीर्
तर दसुरी पुढल्या वषीर् येईल.
देशातील भयानक यधु्दाबद्दल अफवा पसरतील.
राजांच्या एकमेकांिवरुद्ध चाललेल्या लढाईबद्दल वावड्या उठतील.
47 बाबेलच्या दवैतांना िशक्षा करण्याची
व संपूणर् बाबेल देशाला लिज्जत होण्याची, वेळ नक्कीच येईल.
त्या शहराच्या रस्त्यांवर खूप
प्रेते पडलेली असतील.

48 मग आकाश व पृथ्वी जयघोष करील.
कारण उत्तरकेडून बाबेलिवरुद्ध लढण्यासाठी सनै्य येईल.”
परमेश्वरच असे म्हणाला,
49 “बाबेलने इस्राएलच्या लोकांना ठार केले.
पृथ्वीवरच्या प्रत्येक प्रदेशातील लोकांना बाबेल देशाने ठार मारले.
म्हणून बाबेलचे पतन झालेच पािहजे.
50 तुम्ही लोकांनी तलवारीला चुकिवले.
तुम्ही घाई करुन बाबेल सोडला पािहजे.
वाट पाहू नका.
तुम्ही दरूदेशी आहात.
पण तुम्ही जेथे आहात, तेथून परमेश्वराचे स्मरण करा, आिण

यरुशलेमची आठवण ठेवा.
51 “आम्ही, यहूदाचे लोक लिज्जत झालो आहोत.
आमचा अपमान झाला आहे.
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का? कारण परके परमेश्वराच्या मिंदरातील
पिवत्र िठकाणी गेले आहेत.”

52 परमेश्वर म्हणतो, “बाबेलमधील मूतीर्ंना
िशक्षा करण्याची वेळ येत आहे.
त्या वेळी, देशात सवर् िठकाणी
जखमी लोक यातनेने तळमळतील.

53 कदािचत् बाबेल आकाशाला टेकेपयर्ंत वाढली असती.
बाबेलने आपले िकल्ले मजबूत केले असते.
पण मी ितच्यािवरुद्ध लढण्यास माणसे पाठवीन,
आिण ते ितचा नाश करतील.”
परमेश्वर असे म्हणाला,
54 “बाबेलमध्ये लोक रडताना आपण ऐकू शकतो.
लोक तेथील वस्तंूचा नाश करीत असल्याचे आपण ऐकतो.

55 लवकरच परमेश्वर बाबेलचा नाश करील.
त्या शहरातील कोलाहल तो शांत करील.
लाटांच्या गजर्नेप्रमाणे गजर्ना करीत शत्रू येतील.
आजूबाजूचे लोक त्या गजर्ना ऐकतील.

56 सनै्य येईल व बाबेलचा नाश करील.
बाबेलचे सिैनक पकडले जातील.
त्यांची धनुष्ये मोडली जातील.
का? कारण लोकांनी केलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल परमेश्वर त्यांना िशक्षा करतो.
त्यांच्या पात्रतेनुसार परमेश्वर
त्यांना पूणर् िशक्षा करतो.

57 बाबेलमधील ज्ञानी,
महत्वाचे अिधकारी,
राज्यपाल, इतर अिधकारी
आिण सिैनक यांना मी मद्य पाजून िंझगायला भाग पाडीन.
मग ते कायमचे झोपी जातील.
परत कधीही उठणार नाहीत.”
राजा असे म्हणाला.
त्या राजाचे नाव सवर्शिक्तमान परमेश्वर.

58 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“बाबेलची जाड मजबूत तटबदंी जमीनदोस्त केली जाईल.
ितची उंच प्रवेशद्वार ेजाळली जातील.
बाबेलचे लोक खूप मेहनत करतील.
पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
शहर वाचिवण्याच्या प्रयत्नात
ते पार दमून जातील.
ते सरपणाप्रमाणे होतील.”

ियमियमर्र्याया बाबबाबेेललालला ससंदंदेेशश पाठिवतोपाठिवतो

59 सारया ह्या अिधकाऱ्याला ियमर्याने पुढील संदेश िदला. सारया
नेरीयाचा मुलगा होय व नेरीया हा मासेयाचा मुलगा होय. यहूदाचा राजा
िसद्कीया ह्याच्याबरोबर सारया, िसद्कीयाच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या
वषीर्, बाबेलला गेला. त्याच वेळी, सारयाला ियमर्याने संदेश िदला. 60

ियमर्याने बाबेलमध्ये घडून येणाऱ्या सवर् भयानक गोष्टी एका पटावर
िलिहल्या होत्या.

61 ियमर्या सारयाला म्हणाला, “सारया, बाबेलला जा. सवर् लोक हा
संदेश ऐकतील अशी खात्री करुन घेऊन तो वाच. 62 मग म्हण, ‘हे देवा,
बाबेलचा नाश करीन असे तू म्हणालास, तू ितचा नाश करशील. मग तेथे
कोणी मनुष्यप्राणी वा पशू राहणार नाही. ती जागा सदाकिरता ओसाड
भग्नावशेष होईल.’ 63 हा संदेश वाचून संपताच पटाला एक दगड बांध.
नतंर हा पट फरात नदीत फेकून दे. 64 मग असे म्हण ‘बाबेल बुडेल
पुन्हा ती कधीही वर येणार नाही. कारण मी ितच्यावर भयकंर संकटे
आणीन.’ आिण बाबेलचे लोक थकून जातील.”
येथे ियमर्याचे बोलणे संपले.

यरुशलयरुशलेेमचमचेे पतनपतन

िसद्कीया त्याच्या वयाच्या 21 व्या वषीर् यहूदाचा राजा
झाला. त्याने 11 वषेर् यरुशलेमवर राज्य केले. त्याच्या
आईचे नाव हमूटल. ती ियमर्याची मुलगी होती. ितचे घराणे

िलब्ना येथील होते. 2 यहोयािकम राजाप्रमाणेच िसद्कीयाने दषु्कृत्ये
केली. हे परमेश्वराला आवडले नाही. 3 परमेश्वराचा कोप ओढवून
घेतल्याने यरुशलेम व यहूदामध्ये भयकंर गोष्टी घडल्या. शेवटी
परमेश्वराने यरुशलेम व यहूदा येथील लोकांना आपल्या दृष्टीसमोरुन दरू
केले.
िसद्कीया बाबेलच्या राजाच्या िवरोधात गेला. 4 म्हणून

िसद्कीयाच्या कारिकदीर्च्या नवव्या वषार्च्या दहाव्या मिहन्याच्या
दहाव्या िदवशी बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरने यरुशलेमवर चाल केली.
त्याने आपले सवर्च्या सवर् सनै्य बरोबर घेतले. त्या सनै्याने यरुशलेमच्या
बाहेर तळ ठोकला. मग यरुशलेमचा तट ओलांडून जाण्यासाठी त्यांनी
तटाभोवती उतरडंी तयार केल्या. 5 िसद्कीया राजाच्या कारिकदीर्च्या
अकराव्या वषार्पयर्ंत बाबेलच्या सनै्याने यरुशलेमला वेढा घातला. 6

सहाव्या वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी उपासमारीचा कहर
झाला. नगरीतल्या लोकांसाठी अन्नाचा कण नव्हता. 7 सातव्या िदवशी,
बाबेलचे सनै्य यरुशलेममध्ये घुसले. यरुशलेमचे सिैनक पळून गेले.
त्यांनी रात्रीच्या वेळी नगर सोडले. दोन िंभतींच्या मधल्या दारातून ते
पळून गेले. ते दार राजाच्या बागेजवळ होते. बाबेलच्या सनै्याने वेढा
घातला असतानासुद्धा ते सिैनक वाळवंटाकडे पळाले.

8 पण बाबेलच्या सनै्याने िसद्कीया राजाचा पाठलाग केला. त्यांनी
िसद्कीयास यरीहोच्या मदैानात गाठले. िसद्कीयाचे सवर् सिैनक पळून
गेले. 9 बाबेलच्या सनै्याने िसद्कीयाला पकडले मग त्यांनी त्यास िरब्ला
येथे बाबेलच्या राजाकडे नेले. िरब्ला शहर हमाथ देशात आहे. बाबेलच्या
राजाने, िरब्ला येथे, िसद्कीया राजाला िशक्षा ठोठावली. 10

िरब्लामध्येच बाबेलच्या राजाने िसद्कीयाच्या मुलांना मारले आिण
िसद्कीयाला मुद्दाम ते पाहायला लावले. यहूदाच्या सवर् अिधकाऱ्यांनाही
त्याने ठार केले. 11 मग बाबेलच्या राजाने िसद्कीयाचे डोळे काढले. मग
त्याला बेड्या घालून बाबेलला नेले. तेथे त्याने िसद्कीयाला तुरंुगात
टाकले. िसद्कीया मरपेयर्ंत तुरंुगातच होता.

12 बाबेलच्या राजाच्या खास रक्षकांचा प्रमुख नबूजरदान हा,
नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 19 व्या वषीर्च्या पाचव्या मिहन्याच्या
दहाव्या िदवशी, यरुशलेमला आला. नबूजरदान बाबेलमधील एक
महत्वाचा अिधकारी होता. 13 नबूजरदानने परमेश्वराचे मिंदर जाळले.
त्याने राजवाडा व यरुशलेममधील इतर घरहेी जाळली. त्याने तेथील
सवर् महत्वाच्या इमारती बेिचराख केल्या. 14 बाबेलच्या सनै्याने
यरुशलेमची तटबदंी पाडली. त्या सनै्याचा सेनापती राजाच्या खास
रक्षकांचा प्रमुख होता. 15 सेनापती नबूजरदानने यरुशलेममध्ये अजूनही
राहत असलेल्या सवर् लोकांना कैदी म्हणून नेले. बाबेलच्या राजाला
आधीच शरण आलेल्यांनाही तो घेऊन गेला. यरुशलेममध्ये मागे
रािहलेले कुशल कारागीरही त्याने बरोबर नेले. 16 पण नबूजरदानने
काही अगदी गरीब लोकांना द्राक्षमळ्यांत व शेतांत काम करण्यासाठी
मागेच ठेवले.

17 बाबेलच्या सनै्याने मिंदरातील िपतळी खांब, घगंाळ व बठैकी
मोडल्या. त्यांनी ते सवर् िपतळ बाबेलला नेले. त्याचबरोबर पात्रे, फावडी,
वात सारखी करण्याच्या कात्र्या, वाडगे, तसराळी आिण मिंदरातील
पूजेची उपकरणेही नेली. 19 राजाच्या खास रक्षकांच्या प्रमुखाने कंुडे,
िवस्तव ठेवण्याची पात्रे, वाडगे, पात्रे, दीपदाने. तसराळी आिण अपर्ण
केलेली पेयापर्णे ठेवण्याचे प्याले अशा सवर् वस्तू नेल्या. थोडक्यात त्याने
चांदी सोन्याच्या सवर् वस्तू नेल्या. 20 दोन खांब, घगंाळ, त्याखालील
बारा बलै व सरकत्या बठैकी अितशय जड होत्या. शलमोन राजाने त्या
परमेश्वराच्या मिंदरासाठी बनिवल्या होत्या. ह्या वस्तंूसाठी वापरलेल्या
िपतळाचे वजन करणे अशक्य होते.

21 प्रत्येक खांब 31 फूट उंच होता. त्याचा घेर 21 फूट होता-हे खांब
पोकळ होते. खांबाचा पत्रा 4 इचं जाडीचा होता. 22 पिहल्या खांबाचा
िपतळेचा कळस 8 फूट उंच होता. जाळीकाम व चारी बांजूनी डािंळबे
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कोरुन तो सुशोिभत केलेला होता. दसुऱ्या खांबावरही डािंळबे कोरलेली
होती. तो पिहल्या खांबासारखाच होता. 23 खांबांच्या बाजंूवर 96
डािंळबे कोरलेली होती. खांबाच्या भोवती असलेल्या जाळीकामावर सवर्
िमळून 100 डािंळबे होती.

24 राजाच्या खास रक्षकांच्या प्रमुखाने सराया व सफन्या यांना कैद
करुन नेले. सराया महायाजक होता, तर सफन्या दयु्यम महायाजक
होता. तीन द्वारपालांनाही कैदी म्हणून नेले 25 राजाच्या खास रक्षकांच्या
प्रमुखाने सिैनकांवर नेमलेला अिधकारी, तोपयर्ंत नगरात असलेले
राजाचे सात सल्लागार, सनै्यात भरती होणाऱ्यांची नोंद ठेवणारा
लेखिनक, आिण नगरात असलेले साठ सामान्य लोक यांना कैद केले.
26 सेनापती नबूजरदानने ह्या सवर् अिधकाऱ्यांना बाबेलच्या राजाकडे
आणले बाबेलचा राजा तेव्हा िरब्ला शहरात होता. िरब्ला हमाथ देशात
आहे. िरब्लामध्ये राजाने त्या सवार्ंना ठार करण्याचा हुकूम िदला.
अशा तऱ्हेने यहूदी लोकांना त्यांच्या देशातून नेले गेले. 28 आिण

अशाप्रकार ेनबुखद्नेस्सरने त्यांना कैद केले
नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 7 व्या वषीर् 3,023 यहूदी लोकांना
यहूदातून पकडून नेले.

29 नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 18 व्या वषीर् 832 लोकांना
यरुशलेममधून नेले.
30 नबुखद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या 23 व्या वषीर् नबूजरदानने 745
लोकांना कैद केले. तो राजाच्या खास रक्षकांचा प्रमुख होता.

एकूण 4,600 लोकांना कैदी म्हणून नेण्यात आले.

यहोयाकीनचीयहोयाकीनची मुक्ततामुक्तता

31 यहूदाचा राजा यहोयाकीन हा 37 वषेर् बाबेलच्या तुरंुगात होता.
त्याच्या तुरंुगवासाच्या 37 व्या वषीर् बाबेलचा राजा अवीलमरदोख ह्यास
त्याची दया आली व त्याने त्याची मुक्तता केली. त्याच वषीर् अवील-
मरदोख गादीवर बसला होता. त्याने 12व्या मिहन्याच्या 25व्या िदवशी
यहोयाकीमची सुटका केली. 32 अवील-मरदोख यहोयाकीमशी गोड
बोलला. त्याच्याबरोबर बाबेलमध्ये असलेल्या इतर राजांहून त्याने
यहोयाकीमला सन्मानाची जागा िदली. 33 म्हणून यहोयाकीनने कैद्याचा
पोशाख उतरिवला उरलेल्या आयषु्यात त्याने नेमाने राजाबरोबर भोजन
केले. 34 यहोयाकीनच्या मृत्यूपयर्ंत प्रत्येक िदवशी बाबेलचा राजा
त्याला भत्ता देत असे.
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िवलापगीतिवलापगीत

यरुशलयरुशलेेमम ितच्याितच्या नाशाबद्दलनाशाबद्दल रडतरडतेे

एके काळी काळी यरुशलेम लोकांनी गजबजलेली नगरी होती.
पण आता ती अगदी ओसाड झाली आहे.
यरुशलेम जगातील मोठ्या नगरांमधील एक होती.

पण आता ती वधवेप्रमाणे झाली आहे.
एके काळी ती नगरांमधील राजकुमारी होती.
पण आता ितला दासी केले गेले आहे.

2 रात्री ती खूप द:ुकाने रडतेितच्या गालांवर अश्रु ओघळतात.
पण ितचे सांत्वन करणार ेनाही.
खूप राष्ट्र ांशी ितची मतै्री होती.
पण आता ितचे द:ुख हलके करणार ेकोणीही नाही.
ितच्या सवर् िमत्रांनी ितच्याकडे पाठ िफरिवली.
ितचे िमत्रच ितचे शत्रू झाले.

3 यहूदाने फार सोसले.
नतंर यहूदाला कैद करून परमुलुखांत नेले गेले.
यहूदा इतर राष्ट्र ंमध्ये जगते,
पण ितला आराम िमळाला नाही.
ितचा पाठलाग करणाऱ्यांनी ितला पकडले.
अरंूद दरीत त्यांनी ितला गाठले.

4 िसयोनचे रस्ते द:ुखी आहेतकारण आता पूवर्काळासाठी
कोणीही कधीही िसयोनकडे येत नाही.
िसयोनची सवर् दार ेनष्ट केली गेली.
ितचे याजक उसासे टाकतात.
ितच्या तरुणींना पकडून नेले आहे
ह्य सवार्मुळे ती द:ुखी कष्टी झाली आहे.

5 यरुशलेमच्या शत्रूंची जीत झाली आहे.
त्यांना यश िमळाले आहे.
परमेश्वराने ितला िशक्षा केली म्हणून असे झाले.
त्याने यरुशलेमच्या पापांबद्दल ितला िशक्षा केली.
ितची मुले दरू िनघून गेली.
त्यांचे शत्रू त्यांना पकडून घेऊन गेले.

6 िसयोनकन्येचे सौंदयर् सरले.
ितचे राजपुत्र हरणांसारखे झाले.
चरण्यासाठी कुरण नसणाऱ्या हरणांसारखे ते झाले.
ते हतबल होऊन पळाले.
त्यांचा पाठलाग करणाऱ्यांपासून ते लांब पळाले.

7 यरुशलेम मागचा िवचार करते.
यरुशलेमला ती दखुावली गेल्याची व बेघर झाल्याची आठवण आहे.
पूवीर् ितच्याजवळ असलेल्या चांगल्या गोष्टींचे ितला स्मरण आहे.
ितच्या लोकांना शत्रूने पकडल्याचे ितला स्मरते ितला मदत करणारे
कोणीही नव्हते हेही ितला आठवते.
ितचे शत्रू ितला पाहताच हसले.
कारण ितचा नाश झाला

8 यरुशलेमने फार पाप केले.
ितच्या पापांमुळेच ती भग्नावशेष उरली.
लोकांनी पाहून चुकचुकावे असेच ते रूप होय.
पूवीर् लोकांनी ितचा आदर केला.
पण आता तेच ितचा ितरस्कार करतात.
त्यानी ितची िनभर्त्सर्ना केली

म्हमून ते आता ितची घृणा करतात.
यरुशलेम आता कण्हत आहे.
ती तोंड िफरिवते.
9 यरुशलेमची वस्त्रे मळीन झाली.
ितच्यावर िबतणाऱ्या गोष्टींची ितला कल्पना नव्हती.
ितचे पतन िवस्मयकारक होते.
ितचे सांत्वन करणार ेकोणीही नव्हते.

“हे परमेश्वरा” ती म्हणते, “माझी दशा काय झाली आहे पाहा!
माझा शत्रू त्याच्या मोठेपणाचा कसा तोरा िमळिवतो आहे ते पाहा!”

10 शत्रूने हात लाबवंून ितच्या
सवर् चांगल्या गोष्टी घेतल्या.
खर ेतर, ितने परकीय राष्टांना ितच्या मिंदरात जाताना पािहले.
पण परमेश्वरा, तू तर म्हणालास की ते आपल्या समूहात येऊ शकणार

नाहीत.
11 यरुशलेममधील सवर् लोक उसासे टाकत आहेत.
ते अन्न शोधत आहेत.
तो अन्नाच्या बदल्यात त्यांच्याजवळच्या चांगल्या वस्तू देऊन टाकत

आहेत.
जगण्यासाठी ते असे करीत आहेत.
यरुशलेम म्हणते, “परमेश्वरा, माझ्याकडे जरा पाहा!
लोक माझा ितरस्कार कसा करतात ते बघ तरी!

12 रस्त्यावर जाणाऱ्या-येणाऱ्यांनो, तुम्हाला काहीच वाटत नाही असे
िदसते!
पण जरा माझ्याकडे िनरखून पाहा.
माझ्या वेदनेप्रमाणे आणखी दसुऱ्या कोणाच्या िवदना आहेत का?
माझ्या वाठ्याला आलेल्या यातनांप्रमाणे दसुऱ्या काही यातना आहेत

का?
परमेश्वराने िशक्षा म्हणून मला िदलेल्या िवदनेप्रमाणे दसुऱ्या वेदना
आहेत का?
त्याच्या कोपाच्या िदवशी त्याने मला िशक्षा केली आहे.

13 परमेश्वराने वरून ज्वाला पाठिवली,
ती माझ्या हाडात िभनली.
त्याने माझ्या पायात फास अडकिवला.
आिण मला गरगर िफरिवले.
त्याने मला ओसाड बनिवले.
मला िदवसभर बर ेवाटत नसते.

14 “माझी पापे परमेश्वराने आपल्या स्वतःच्या
हाताने जोखडाप्रमाणे जखडली आहेत.
परमेश्वराचे जोखड माझ्या मानेवर आहे.
परमेश्वराने मला दबुर्ळ केले.
ज्यांच्या समोर मी उभी राहू शकणार नाही,
अशांच्या हाती परमश्वराने मला िदले आहे.

15 माझ्या शूर सिैनकांना परमेश्वराने दरू लोटले.
मग माझ्या िवरुध्द लढण्यासाठी व माझ्या
तरुण सिैनकांना मारण्यासाठी परमेश्वराने काही लोक आणले.
देवाने द्राक्षकंुडातील द्राके्ष तुडिवली.
ते द्राक्षकंुड यरुशलेमच्या कुमारी कन्येचे आहे.

16 “हग्र सगळयाबद्दल मी आक्रोश करते.
माझ्या डोळयांतून अश्रू पाण्याप्रमाणे वाहात आहेत.
सांत्वन करायला माझ्याजवळ कोणी नाही.
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माझे द:ुख हलके करणारा कोणीही नाही.
माझी मुले ओसाड भूमीप्रमाणे झाली आहेत,
कारण शत्रूचा िवजय झाला आहे.”

17 िसयोनने मदतीसाठी हात पसरले.
ितला मदत करणार ेकोणीही नव्हते.
परमेश्वराने याकोबाच्या शत्रूंना हुकूम केला आहे.
परमेश्वराने याकोबच्या शत्रूंना नगराला वेढा देण्याची आज्ञा िदली.
यरुशलेम ितच्या शत्रूंमध्ये अपिवत्र आहे.
18 आता यरुशलेम म्हणते, “मी परमेश्वराचे ऐकण्याचे नाकारले.
म्हणून परमेश्वर जे करीत आहे.
ते योग्यच होय.
तेव्हा सवर् लोकांनो, ऐका!
माझ्या यातना पाहा!
माझे तरुण तरुणी कैदी झाले आहेत.

19 मी माझ्या िप्रयकरांना हाका मारल्या पण त्यांनी मला फसिवले.
माझे पुजारी आिण वृध्द नगरीत वारले.
ते स्वतःसाठी अन्न शोधीत होते.
त्यांना जगायचे होते.

20 “परमेश्वरा, माझ्याकडे पाहा!
मी द:ुखी झाले आहे.
माझे अतंःकरण अस्वस्थ झाले आहे
माझ्या मनात खळबळ उडाली आहे.
असे होण्याचे कारण माझा हट्टी स्वभाव रस्त्यांवर
माझी मुले तलवारीने मारण्यात आली.
तर घरा घरांत प्रत्यक्ष मृत्यू होता.
21 “माझे ऐका मी उसासे टाकीत आहे.
माझे सांत्वन करणारा कोणीही नाही.
माझा त्रासाबद्दल माझ्या शत्रूंना कळले आहे.
त्यांना आनदं झाला आहे.
तू माझे असे केल्यामुळे ते आनिंदत झाले आहेत.
तू म्हणालास की िशके्षची वेळ येईल.
व तू माझ्या शत्रूंना िशक्षा करशील.
आता म्हटल्याप्रमाणे कर.
माझ्याप्रमाणेच त्यांची िस्थती होऊ दे.

22 “माझे शत्रू िकती दषु्ट आहेत ते पाहा!
मग माझ्या पापांमुळे तू माझ्याशी
जसे वागलास तसाच तू त्यांच्याशी वागू शकशील.
तू असे कर कारण मी पुन्हा पुन्हा उसासत आहे.
माझे हृदय म्लान झाले आहे म्हणून तरी असेच कर.”

ददेेवानवानेे यरुशलयरुशलेेमचामचा नाशनाश ककेेलाला

परमेश्वराने िसयोनकन्येला कसे अभ्राच्छािदत केले आहे पाहा!
त्याने इस्राएलचे वौभन धुळीला िमळिवले.
कोपाच्या िदवशी, इस्राएल आपले पायाखालचे आसन आहे.

ह्याची परमेश्वराने आठवण ठेवली नाही.
2 परमेश्वराने अिजबात दया न
दाखिवता याकोबच्या घरांचा नाश केला.
संतापाच्या भरात त्याने
यहूदाकन्येच्या गडांचा नाश केला.
देवाने यहूदाचे राज्य व राज्यकतेर् धुळीला िमळिवले.
त्याने यहूदाच्या राज्याचा िवध्वंस केला.

3 परमेश्वर रागावला आिण त्याने इस्राएलाची
सवर् शक्ती नष्ट केली.
शत्रू येताच त्याने आपला उजवा हात इस्राएलापासून काढून घेतला.
सवर्त्र पेट घेणाऱ्या ज्वालेप्रमाणे तो याकोबमध्ये पेटला.

4 शत्रूप्रमाणे परमेश्वराने धनुष्याला बाण लावला.
त्याने स्वतःची तलवार उजव्या हातात धरली.
यहूदाचा शत्रू असल्याप्रमाणे देवाने यहूदातील देखण्या पुरुषांना ठार
केले.

िसयोनच्या तबंूवर परमेश्वराने आपला राग ओकला.
5 परमेश्वर शत्रूप्रमाणे वागला.
त्याने इस्राएल िगळले.
त्याने तेथील सवर् राजवाडे, गड िगळंकृत केली.
यहूदाच्या कन्येमधे त्याने मृतासाठी खूप शोक आकं्रदन िनमार्ण केले.

6 बाग उपटून टाकावी,
तसा परमेश्वराने आपला स्वतःचा तबंू उखडला.
त्याची उपासना करण्यासाठी लोक जेथे जमत,
ती जागा त्याने नष्ट केली.
परमेश्वराने सण व शब्बाथ िदवस हग्रंचा िवसर पाडला आहे.
परमेश्वर रागावला व त्याने राजा व याजक यांना दरू लोटले.

7 परमेश्वर आपली वेदी व
उपासनेचे पिवत्रस्थान नापसंत केले.
यरुशलेमच्या राजवाड्याच्या िंभती
त्याने शत्रूला जमीनदोस्त करु िदल्या.
परमेश्वराच्या मिंदरात शत्रूने जयघोष केला.
पवर्णीचा िदवस असल्याप्रमाणे त्यांनी गोंगाट केला.

8 िसयोनकन्येची तटबदंी नष्ट
करण्याचा परमेश्वराने बेत केला.
तट कोठे फोडायचा हे दाखिवण्यासाठी ओळंब्याने त्याने खूण केली.
नाश थांबिवण्यासाठी त्यांने स्वतःने काही केले नाही.
म्हणून त्याने सवर् तटांना शोक करण्यास भाग पाडले.
त्या सवर् ओस पडल्या.

9 यरुशलेमची द्वार ेजमीनदोस्त झाली आहेत.
परमेश्वराने द्वारांचे अडसर मोडूनतोडून नष्ट केले.
ितचे राजे व राजपुत्र इतर राष्ट्र ांत आहेत.
तेथे त्यांना परमेश्वरािवषयक िशकवण िमळत नाही.
यरुशलेमच्या संदेष्ठ्यांनासुध्दा परमेश्वराकडून दृष्टान्त िमळत नाहीत.
10 िसयोनेची विडल धारी मडंळी अगदी मूकपणे धुळीत बसते.
ते डोक्यात माती भरून घेतात.
ते गोणपाटाचे कपडे घालतात.
यरुशलेमच्या तरुणी द:ुखाने मान खाली घालून बसतात.

11 रडून रडून माझे डोळे थकले आहेत.
माझे अतंःकरण अस्वस्थ झाले आहे.
माझे हृदय जिमनीवर टाकल्याप्रमाणे तळमळत आहे.
कारण माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे.
मुले आिण तान्ही मूिर्छत पडत आहेत.
सावर्जिनक चौकांत ती मूिर्छत पडत आहेत.

12 ती मुले त्यांच्या आयांना म्हणतात,
“भाकर आिण द्राक्षारस कोठे आहे?”
मरतानाही ते हाच प्रश्न िवचारतात, आिण आपल्या आईच्या

मांडीवरच प्राण सोडतात
13 िसयोनच्या कुमारी कन्ये, मी तुझी तुलना कोणाशी करू शकतो?
कशाबरोबर मी तुझी तुलना करू हे िसयोनच्या कुमारी कन्ये?
मी तुझे सांत्वन कसे करू?
तुझा नाश समुद्राप्रमाणे प्रचंड आहे.
तुला कोणी बर ेकरु शकेल
असे मला वाटत नाही.

14 तुझ्या संदेष्ट्यांनी तुझ्यासाठी दृष्टान्त पािहले.
पण त्यांचे दृष्टान्त म्हणजे िनरथर्क व मुखर्पणाचे होते.
तुझ्या पापाबद्दल
त्यांनी उपदेश केला नाही.
त्यांनी िस्थती सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही.
पण त्यांनी खोटे संदेश देऊन तुला मूखर् बनिवले.

15 रस्त्यावरून जाणारे
तुला पाहून हादरतात व हळहळतात.
यरुशलेमच्या कन्येकडे बघून
ते चुकचुकतात. ते िवचारतात,

“लोक िजला ‘सौंदयर्पूणर् नगरी’
अथवा ‘पृथ्वीवरचा आनदं म्हणतात,
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ती नगरी हीच का?’”
16 तुझे सवर् शत्रू तुला हसतात.
ते तुझ्याकडे पाहून फूत्कार टाकतात आिण दातओठ खातात
ते म्हणतात, “आम्ही त्यांना िगळले आहे.
आम्ही खरोखरच ह्या िदवसाची वाट पाहात होतो.
अखेर तो उजाडला.”

17 देवाने ठरिवल्याप्रमाणे केले.
तो जे करीन म्हणाला होता, तसेच त्याने केले.
फार पूवीर् त्याने जी आज्ञा केली होती.
ती त्याने पूणर् केली.
त्याने नाश केला व त्याला दया आली नाही.
तुझ्याबाबतीत जे घडले, ते पाहून तुझ्या शत्रूंना आनदं झाला.
हा आनदं त्यांना देवाने िमळवून िदला.
देवाने तुझ्या शत्रूंना सामथ्यर्शाली बनिवले.

18 मनापासून परमेश्वराचा धावा करा.
िसयोनकन्येच्या तटबदंी,
तू रात्रंिदवस झऱ्याप्रमाणे अश्रू ढाळ,
थांबू नकोस!
तुझे डोळे कोरडे पडू देऊ नकोस.

19 ऊठ! रात्री आक्रोश कर.
रात्रीच्या प्रत्येक प्रहराच्या आरभंाला रड.
आपण पाणी ओततो.
तसे मन मोकळे कर.
परमेश्वरापुढे मन मोकळे कर.
परमेश्वरापुढे हात जोड.
तुज्या मुलांच्या प्राणरक्षणासाठी परमेश्वराजवळ प्राथर्ना कर.
कारण तुझी मुले उपासमारीने मूिर्छत पडत आहेत.
नगराच्या रस्त्या-रस्त्यावर ती बेशुध्द होऊन पडत आहेत.

20 परमेश्वरा, माझ्याकडे बघ!
तू अशा रीतीने िजला वागिवलेस ती कोण आहे ते तरी पाहा!
मला तुला एक प्रश्न िवचारू दे: िस्त्रयांनी पोटच्या मुलांना, खावे काय?
ज्या मुलांची त्यांनी काळजी काळजी घेतली त्यांना िस्त्रयांनी खावे

काय?
परमेश्वराच्या मिंदरात धमर्गुरु व संदेष्टे मारले जावेत का?

21 नगरीच्या रस्त्यांवर तरुण तरुणी आिण वृध्द पडले आहेत.
माझ्या तरुण तलवारीने मृत्यू पावल्या आहेत.
परमेश्वरा, तू कोपलास त्या िदवशी,
अिजबात दया न दाखिवता तू त्यांना मारलेस!

22 तू माझ्या सवर् बाजंूनी दहशत िनमार्ण केलीस.
मेजवानीला एखाद्याला आमतं्रण द्यावे त्याप्रमाणे तू दहशतीला

आमतं्रण िदलेस.
परमेश्वराच्या कोपाच्या िदवशी कोणीही सुटला नाही.
मी ज्यांना जन्म िदला व ज्यांचे लालनपासन केले.
त्यांना माझ्या शत्रूने ठार केले.

एकजणएकजण स्वतःच्यास्वतःच्या ददु:ुखाचीखाची कारणमीमांसाकारणमीमांसा करतोकरतो

खूप संकटे पािहलेला मी एक माणूस आहे.
परमेश्वराने आम्हाला काठीने मारताना मी प्रत्यक्ष पािहले.

2 परमेश्वराने मला प्रकाशाकडे
न नेता, अधंाराकडे नेले.

3 परमेश्वराने त्याचा हात माझ्यािवरुध्द केला.
िदवसभर, त्याने आपला हात, पुन्हा पुन्हा, माझ्यािवरुद्ध चालिवला.

4 त्यांने माझी त्वचा आिण मांस नष्ट केले
आिण माझी हाडे मोडली.

5 परमेश्वराने माझ्याभोवती द:ुख व त्रास ह्यांच्या िंभती उभारल्या.
त्यांने द:ुख व त्रास माझ्याभोवती उभे केले.

6 त्याने मला अधंकारात बसायला लावले.
माझी िस्थती एखाद्या मृताप्रमाणे केली.

7 परमेश्वराने मला बिंदवान केल्यामुळे मी बाहेर येऊ शकलो नाही.

त्याने मला मोठमोठ्या बेड्या घातल्या.
8 मी जेव्हा मदतीसाठी आक्रोश करतो,
तेव्हासुध्दा परमेश्वर माझा धावा ऐकत नाही.

9 त्याने दगडधोड्यांनी माझ्या रस्त्यात अडथळा िनमार्ण केला आहे.
त्याने माझा मागर् वाकडा केला आहे.

10 परमेश्वर, माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी टपून बसलेल्या,
अस्वलासारखा आहे.
लपून बसलेल्या िंसहासारखा तो आहे.

11 परमेश्वराने मला माझ्या मागार्वरुन दरू केले.
माझे तुकडे तुकडे केले.
माझा नाश केला.

12 त्याने त्याचे धनुष्य सज्ज केले.
त्याने मला त्याच्या बाणांचे लक्ष्य बनिवले.

13 त्याने माझ्या
पोटात बाणाने मारले.

14 मी माझ्या माणसांमध्ये चेष्टेचा िवषय झालो.
सवर् िदवसभर, ते मला उद्देशून गाणी गातात व माझी टरर् उडिवतात.

15 परमेश्वराने मला हे िवष (िशक्षा) प्यायला िदले.
हे कडू पेय त्याने मला भरपूर पाजले.

16 परमेश्वराने मला दाताने खडे फोडायला लावले.
मला धुळीत लोटले.

17 मला पुन्हा कधीही शांती िमळणार नाही, असे मला वाटले.
मी चांगल्या गोष्टी तर िवसरलो.

18 मी मनाशी म्हणालो, “परमेश्वराच्या कृपेची
मला मुळीच आशा नाही.”

19 परमेश्वरा, लक्षात ठेव.
मी फार द:ुखी आहे, व मला घर नाही.
तू िदलेल्या कडू िवषाचे (िशके्षचे) स्मरण कर.

20 मला माझ्या सवर् त्रासांची आठवण आहे.
म्हणूनच मी द:ुखी आहे.

21 पण मी पुढील काही गोष्टींचा िवचार
केला की मला आशा वाटते.

22 परमेश्वराच्या प्रेम व दयेला अतं नाही.
परमेश्वराची करुणा िचरतंन आहे.

23 ती प्रत्येक िदवशी नवीन, ताजी असते.
परमेश्वरा, तुझी िवश्वासाहर्ता महान आहे.

24 मी मनाशी म्हणतो, “परमेश्वर माझा देव आहे.
म्हणूनच मला आशा वाटेल.”

25 परमेश्वराची वाट पाहणाऱ्यांवर
व त्याला शोधणाऱ्यांवर तो कृपा करतो.

26 परमेश्वराने आपले रक्षण करावे
म्हणून मुकाट्याने वाट पाहणे केव्हाही चांगले.

27 परमेश्वराचे जोखड वाहणे केव्हाही बरचे.
ते तरूणपणापासून वाहणे तर फारच चांगले.

28 परमेश्वर त्याचे जोखड मानेवर ठेवत असताना
माणसाने मुकाट्याने एकटे बसावे.

29 माणसाने परमेश्वरापुढे नतमस्तक व्हावे.
कोणी सांगावे, अजूनही आशा असेल.

30 जो मणषु्य मारत असेल त्याला खशुाल गालात मारू द्यावे
व तो अपमान सहन करूण घ्यावा.

31 परमेश्वर लोकांकडे कायमची पाठ िफरिवत नाही,
हे माणसाने लक्षात ठेवावे.

32 परमेश्वर जेव्हा िशक्षा करतो,
तेव्हा तो दया पण दाखिवतो.
हा त्याचा दयाळूपणा त्याच्या जवळील
महान प्रेम व थोर करुणा ह्यामुळे आहे.

33 लोकांना िशक्षा करण्याची देवाची इच्छा नसते.
लोकांना द:ुख द्यायला त्याला आवडत नाही.

34 परमेश्वराला ह्या गोष्टी पसंत नाहीत.
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पृथ्वीवरील सवर् बिंदवानांना कोणीतरी पायाखाली तुडिवणे, त्याला
आवडत नाही.

35 एका माणसाने दसुऱ्याशी अन्यायाने वागणे त्याला पसंत नाही.
पण काही लोक अशा वाईट गोष्टी सवर्शे्रष्ठ ईश्वारासमक्ष करतात.

36 एका व्यिक्तने दसुऱ्या व्यिक्तला फसिवणे परमेश्वराला आवडत नाही.
ह्या अशा गोष्टी परमेश्वराला अिजबात पसंत नाहीत.

37 परमेश्वराच्या आजे्ञिशवाय, कोणी काहीही बोलावे
आिण ते घडून यावे असे होऊ शकत नाही.

38 सवर्शे्रष्ठ देवच इष्ट
वा अिनष्ट घडण्याची आज्ञा देतो.

39 एखाद्याच्या पापांबद्दल परमेश्वराने
त्याला िशक्षा केल्यास तो माणूस तक्रार करू शकत नाही.

40 आपण आपली कमेर् पाहू या
आिण तपासू या व नतंर परमेश्वराकडे परत जाऊ या.

41 स्वगार्तील परमेश्वराकडे
आपण आपले हृदय व हात उंचावू या.

42 आपण त्याला म्हणू या, “आम्ही पाप केले, आम्ही हट्टीपणा केला.
म्हणूनच तू आम्हाला क्षमा केली नाहीस.

43 तू क्रोधािवष्ट झालास आमचा पाठलाग केलास
आिण दया न दाखिवता आम्हाला ठार केलेस.

44 कोणतीही प्राथर्ना तुझ्यापयर्ंत पोहोचू नये म्हणून
तू स्वतःला अभ्रांनी वेढून घेतलेस.

45 दसुऱ्या राष्ट्र ांसमोर तू आम्हाला कचरा
व धूळ ह्यासारखे केलेस.

46 आमचे सवर् शत्रू
आम्हाला रागाने बोलतात.

47 आम्ही घाबरलो आहोत.
आम्ही गतेर्त पडलो आहोत.
आम्ही अितशय जखमी झालो आहोत.
आम्ही मोडून पडलो आहोत.”

48 माझ्या लोकांचा झालेला नाश पाहून मी रडते.
माझ्या डोळयांना धारा लागल्या आहेत.

49 माझे डोळे गळतच राहतील,
मी रडतच राहीन.

50 परमेश्वरा, तू आपली नजर खाली
वळवून आमच्याकडे पाही पयर्ंत मी रडतच राहीन.
तू स्वगार्तून आमच्याकडे लक्ष
देईपयर्ंत मी शोक करीन.

51 माझ्या नगरातील सवर् मुलींची िस्थती पाहून
माझे डोळे मला द:ुखी करतात.

52 िनष्कारण शत्रू बनलेल्या लोकांनी
पाखरासारखी माझी िशकार केली आहे.

53 मी िजवंत असताना त्यांनी मला खड्ड्यात लोटले
आिण माझ्यावर दगड टाकले.

54 माझ्या डोक्यावरुन पाणी गेले.
मी मनाशी म्हणालो, “आता सवर् संपले.”

55 परमेश्रा मी तुझ्या नांवाने हाक मारली परमेश्वरा,
खड्ड्यातून तुझ्या नांवाचा धावा केला.

56 तू माझा आवाज ऐकलास.
तू तुझ्या कानावर हात ठेवले नाहीस.
माझी सुटका करण्याचे तू नाकारले नाहीस.

57 मी धावा करताच तू आलास.
तू मला म्हणालास, “घाबरू नकोस.”

58 परमेश्वरा, तू माझे रक्षण केलेस
तू मला पुनजीर्वन िदलेस.

59 परमेश्वरा, तू माझा त्रास पािहला आहेस.
आता मला न्याय दे.

60 माझ्या शत्रूंनी मला कसे दखुिवले
आिण माझ्यािवरुद्ध कसे कट रचले ते तू पािहले आहेस.

61 त्या शत्रूंनी केलेला माझा अपमान आिण माझ्यािवरुध्द आखलेले
बेत तू.
परमेश्वरा, ऐकले आहेस.

62 सवर् काळ, शतं्रूचे बोलणे व
िवचार माझ्या िवरुध्द आहेत.
63 परमेश्वरा, बसता उठता
ते माझी कशी िखल्ली उडिवतातत ते पाहा.

64 परमेश्वरा, त्यांना योग्य ते फळ दे.
त्यांच्या कामार्ंची परत फेड कर.

65 त्यांचे मन कठोर कर.
नतंर त्यांना शाप दे.

66 क्रोधाने त्यांचा पाठलाग कर व त्यांचा नाश कर.
ह्या आकाशाखाली, परमेश्वरा, त्यांचा नाश कर.

यरुशलयरुशलेेमवरीलमवरील हल्ल्यातीलहल्ल्यातील भयानकताभयानकता

सोने कसे िनस्तेज झाले आहे पाहा!
चांगले सोने कसे बदलले आहे बघा!
रत्ने सगळीकडे पसरली आहेत.

रस्त्याच्या नाक्या-नाक्यावर ती िवखरुली आहेत.
2 िसयोमच्या लोकांची िंकमत भारी आहे.
ते आपल्या वजनाचे मोल सोन्यात ठरिवतात.
पण आता शत्रू त्यांना मातीच्या जुन्या रांजणांप्रमाणे मानतो.
कंुभाराने केलेल्या मडक्याप्रमाणे तो त्यांना िंकमत देतो.

3 राजकुत्रेसुध्दा आपल्या िपल्लांना भरिवतात.
कोल्हीही आपल्या िपल्लांना दधु देते.
पण माझ्या लोकांची कन्या दषु्ट आहे.
त्या वाळवंटात राहणाऱ्या शहामृगाप्रमाणे आहेत.

4 तान्ह्या मुलांची जीभ तहानेने
टाळ्याला िचकटली आहे.
बालके भाकरी मागतात.
पण त्यांना कोणीही भाकरी देत नाही.

5 एकेकाळी ज्यांनी पौिष्टक अन्न खाल्ले,
तेच आता रस्त्यावर मरत आहेत.
जे चांगल्या, लाल कपड्यात वाढले,
ते आता कचऱ्याच्या िढगांतून िमळेल ते उचलतात.

6 माझ्या लोकांच्या मुलीचे पाप मोठे होते.
सदोम व गमोरा यांच्यापेक्षाही
ते पाप मोठे होते.
सदोमचा व गमोराचा अचानक नाश झाला,
आिण त्यात कोठल्याही माणसाचा हात नव्हता.

7 यहुदातील काही लोकांनी
एका िवशेष प्रकार ेआपले जीवन देवाला वािहले होते.
ते फार शुध्द होते.
ते िहमापेक्षा शुभ्र होते.
दधुापेक्षा पांढर ेहोते.
त्यांची कांती पोवळयांप्रमाणे लाल होती.
त्यांच्या दाढ्या म्हणजे
जणू काही तेजस्वी इदं्रनीलच.

8 पण आता त्यांचे चेहर ेकाजळीपेक्षा काळे झाले आहेत.
त्यांना रस्त्यांत कोणी ओळखतसुध्दा नाही.
त्यांची कातडी सुरकुतली आहे.
लाकडाप्रमाणे शुष्क होऊन ही हाडाला िचकटली आहे.

9 उपासमारीने मरण्यापेक्षा तलवारीने मेलेले बर!े
कारण उपासमार झालेले फारच द:ुखी होते.
ते व्याकुळ झाले होते.
शेतामधून काहीच न िमळाल्यामुळे ते मेले.

10 त्या वेळी, प्रेमळ बायकांनीसुध्दा आपली मुले
िशजिवली ती मुलेच त्यांच्या आयांचे अन्न झाले.
माझ्या लोकांचा नाश झाला.
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तेव्हा असे घडले.
11 परमेश्वराने आपला सगळा क्रोध प्रकट केला.
त्यांने आपला सगळा राग बाहेर काढला.
त्याने िसयोनमध्ये आग लावली
त्या आगीत पायापयर्ंत िसयोन बेिचराख झाले

12 जगातील राजे, जे घडले
त्यावर िवश्वास ठेवू शकले नाहीत.
पृथ्वीवरील लोकांचा ह्यावर
िवश्वास बसला नाही.
यरुशलेमच्या प्रवेशद्वारांतून शत्रू
येऊ शकेल ह्यवर कोणाचाच िवश्वास बसला नाही.

13 यरुशलेमच्या संदेष्ट्यांनी पाप केले,
धमर्गुरंुनी दषु्कृत्ये केली,
लोकांनी प्रामािणक माणसांचे रक्त यरुशलेममध्ये सांडले,
म्हणूनच असे घडले.

14 संदेष्टे आिण याजक आंधळयांप्रमाणे रस्त्यात भटकत होते.
ते रक्ताने माखले होते.
कोणीही त्यांच्या वस्त्रालाही िशवू शकले नाहीत
कारण ती रक्ताने भरली होती.

15 लोक ओरडले, “लांब व्हा! दरू ब्ह!
आम्हाला िशवू नका.”
ते लोक इकडे ितकडे भटकले कारण त्यांना घर ेनव्हती.
दसुऱ्या राष्ट्र ांतील लोक म्हणाले,
“त्यांनी आमच्याबरोबर राहू नये असेच आम्हाला वाटते.”

16 परमेश्वराने स्वतः त्या लोकांचा नाश केला.
त्याने त्यांची अिजबात काळजी घेतली नाही.
त्यांने याजकांना मानले नाही
त्यांने यहुदातील वृध्दांना दया दाखवली नाही.

17 मदतीची वाट पाहून आमचे डोळे थकले आहेत.
पण कोठूनही मदत िमळत नाही.
आमचेरक्षण करण्यास एखादे राष्ट्र  येत आहे का,
ह्यची आम्ही बुरुजावरुन टेहळणी केली.
पण एकही देश आमच्याकडे आला नाही.

18 सवर्काळ, आमच्या शत्रूंनी आमची िशकार केली.
आम्ही रस्त्यांवरसुध्दा जाऊ शकलो नाही.
आमचा शेवट जवळ आला! आमचे आयषु्य सरले होते!
आमचा अतं आला!

19 आमचा पाठलाग करणारे
गरुडापेक्षाही वेगवान होते.
त्यांनी आमचा डोंगरांत पाठलाग केला.
आम्हाला पकडण्यासाठी ते वाळवंटात दडून बसले.

20 आमच्या दृष्टीने राजा सवर्शे्रष्ठ होता.
तो आमचा श्वास होता.
पण त्यांनी राजाला सापळ्यात पकडले.
प्रत्यक्ष परमेश्वरानेच राजाची िनवड केली होती.
राजाबद्दल आम्ही असे म्हणालो होतो,

“आम्ही त्याच्या सावलीत राहू.
तो इतर राष्ट्र ांपासून आमचे रक्षण करतो.”

21 अदोमच्या लोकांनो, आनिंदत व्हा.
ऊस देशात राहणाऱ्यांनो, हिर्षत व्हा.
पण लक्षात ठेवा की परमेश्वराच्या क्रोधाचा प्याला तुमच्याकडेसुध्दा
येईल.
तुम्ही जेव्हा त्यातील पेय (िशक्षा) प्याल,
तेव्हा िंझगाल आिण िववस्त्र व्हाल.

22 िसयोन, तुझी िशक्षा संपली.

आता पुन्हा तुला कैद करुन नेले जाणार नाही.
पण अदोमवासीयांनो, तुमची पापे उघडी करुन
परमेश्वर तुम्हाला िशक्षा करील.

परमपरमेेश्वराकडश्वराकडेे प्राथप्राथर्र्नाना

परमेश्वरा, आमचे काय झाले ते लक्षात ठेव.
आमच्या अप्रितष्ठेकडे नजर टाक.

2 आमचा देश परक्यांच्या हातात गेला आहे.
आमची घर ेपरदेशीयांना िदली गेली आहेत.

3 आम्ही अनाथ झालो.
आम्हाला वडील नाहीत.
आमच्या आयांची िस्थती िवधवांसारखी झाली आहे.

4 आम्हाला िपण्याचे पाणी िवकत घ्यावे लागते.
आम्ही वापरत असलेल्या लाकडाला पसेै मोजावे लागतात.

5 आमच्या मानेवर सक्तीने जोखड ठेवले जाते.
आम्ही दमून जातो.
पण आम्हाला िवश्रांती नाही.

6 पोटभर भाकरी िमळिवण्यासाठी आम्ही िमसर
व अश्शूर यांच्याबरोबर करार केला.

7 आमच्या पूवर्जांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केले.
आता ते नाहीत.
पण त्यांच्या पापाची फळे आता आम्ही भोगत आहोत.

8 गुलाम आमचे राज्यकतेर् झाले.
त्यांच्यापासून आम्हाला कोणीही वाचवू शकत नाही.

9 अन्नासाठी आम्ही जीवाची बाजी लावतो.
वाळवंटात तलवारधारी माणसे असतात.

10 आमची कातडी भट्टीप्रमाणे तापली आहेत.
भुकेमुळे आम्हाला ताप चढला आहे.

11 शत्रूंनी िसयोनमधील िस्त्रयांवर बलात्कार केला.
यहुदातील गावांमधील िस्त्रयांवर त्यांनी बलात्कार केले.

12 शत्रूंने आमच्या राजपुत्रांना फाशी िदली.
त्याने आमच्यातील वृध्दांचा मान ठेवला नाही.

13 आमच्या तरुणांना शत्रूने िगरणीत धान्य दळायला लावले.
ते तरुण लाकडाच्या िढगाऱ्याखाली अडखळले.

14 वृध्द आता नगरीच्या द्वारांत बसत नाहीत.
तरुण गायनवादन करीत नाहीत.

15 आमच्या नृत्याचे रूपांतर आता मृतांच्या शोकात झाले आहे.
आमच्या हृदयात आनदंाचा अशंही नाही.

16 आम्ही पाप केल्यामुळे आमच्या डोक्यावरचा मुकुट खाली पडला
आहे.
आिण वाईट गोष्टी घडल्या.

17 ह्या सवर् गोष्टीमुळे आमचे मन खचले आहे.
आम्हाला डोळ्यांनी स्पष्टपणे िदसत नाही.

18 िसयोनचे डोंगर ओसाड झाले आहेत.
िसयोनच्या डोंगरावर कोल्हे वावरतात.

19 पण परमेश्वरा, तुझी सत्ता िचरतंन आहे.
तुझे राजिंसहासन िचरकाल राहील.

20 परमेश्वर आम्हाला कायमचा िवसरला आहेस असे िदसते.
तू आम्हाला दीघर्काल सोडून गेला आहेस.

21 परमेश्वरा, आम्हाला तुझ्याकडे परत ने.
आम्ही आनदंाने तुझ्याकडे येऊ.
आमचे जीवन पूवीर्सारखे कर.

22 तू आमच्यावर खूप रागावला होतास!
तू आमचा पूणर्पणे त्याग केलास का?
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प्रस्तावनाप्रस्तावना

मी बूजीचा मुलगा याजक यहेज्केल. मी परागदंा झालो होतो.
मी खास्द्यांच्या देशात खबार कालव्याच्या काठी असताना
आकाश दभुगंले व मला देवाचा दृष्टान्त झाला. 30व्या वषीर्च्या

चौथ्या मिहन्याच्या (जूनच्या) पाचव्या िदवसाची ही घटना आहे.
यहोयाखीन राजाच्या परागदंा होण्याच्या काळातील 5 व्या वषीर्,
मिहन्याच्या 5 व्या िदवशी, यजेज्केलला परमेश्वराचा शब्द प्राप्त झाला.
तेथेच त्याला परमेश्वराची शक्ती प्राप्त झाली.

परमपरमेेश्वरश्वर ददेेवाच्यावाच्या िंसहासनाचािंसहासनाचा रथरथ
4 उत्तरकेडून एक धुळीचे वादळ येताना मी (यहेज्केलने) पािहले. तो

एक मोठा ढग होता आिण त्यातून आगीचा झोत बाहेर पडत होता.
त्याच्याभोवती प्रकाशाची प्रभा फाकली होती. आगीत धगधगणाऱ्या तप्त
धातू प्रमाणे तो िदसत होता. 5 त्यामध्ये चार प्राणी होते. ते
मनुष्यप्राण्याप्रमाणे िदसत होते. 6 पण त्या प्रत्येक प्राण्याला चार तोंडे
आिण चार पखं होते. 7 त्यांचे पाय सरळ होते. त्यांच्या पायांचे तळवे
गाईच्या खरुांप्रमाणे होते. ते चकाकी िदलेल्या िपतळेप्रमाणे चमकत होते.
8 त्यांच्या पखंाखाली मानवी हात होते. ते चार प्राणी होते. त्या
प्रत्येकाला चार तोंडे व चार पखं होते. 9 त्यांचे पखं एकमेकांना स्पशर्
करत होते. ते चालताना वळत नव्हते. ते ज्या िदशेकडे पाहत, त्याच
िदशेला जात होते.

10 प्रत्येक प्राण्याला चार तोंडे होती. प्रत्येकाचे समोरचे तोंड
माणसाचे होते. उजव्या बाजूला िंसहाचे, डाव्या बाजूला बलैाचे व
मागच्या बाजूला गरुडाचे तोंड होते. ते चारहीजण िदसायला अगदी
सारखे होते. 11 ते प्राणी पखंांचा उपयोग स्वतःला झाकण्यासाठी
करीत. दोन पखंांनी ते जवळ असलेल्या प्राण्याला स्पशर् करीत. ते दोन
पखंांनी अगं झाकीत. 12 ते पाहत होते त्याच िदशेने जात होते. वारा
जेथे नेईल, तेथे ते गेले. पण चालताना ते वळत तव्हते.

13 ते प्राणी असे िदसत होते: प्राण्यांच्या मध्थेन काहीतरी जळत्या
िनखाऱ्याप्रमाणे होते. लहान लहान मशाली प्राण्यांमधून आिण त्यांच्या
सभोवती िफराव्या तसा तो अग्नी िदसत होता. तो प्रकाश झगझगीतपणे
चमकत होता आिण त्यातून वीज चमकत होती.

15 मी प्राण्यांकडे पाहात होतो तेव्हा मला जिमनीला टेकलेली चार
चाके िदसली. प्रत्येक प्राण्यासाठी एक चाक होते. सवर् चाके सारखीच
िदसत होती. ती तेजस्वी वदैयुार्पासून केल्याप्रमाणे िदसत होती. एकात
दसुर ेचाक असल्याप्रमाणे ती िदसत होती. 17 चाके चालताना
कुठल्याही िदशेला वळत पण चाके चालताना प्राणी वळत नव्हते.

18 चाकांच्या धावा उंच आिण भयकंर होत्या. चारही चाकांच्या
धावांवर सवर्त्र डोळे होते.

19 चाके त्या प्राण्यांबरोबरच िफरत. जर ते प्राणी आकाशात उडाले,
तर त्यांच्याबरोबर चाकेही उचलली जात. 20 वारा नेईल ितकडे ते जात
व त्याप्रमाणे चाकेही जात. का? कारण प्राण्यांचा वारा (शक्ती) चाकांत
होता. 21 म्हणून जर प्राणी हालले, तर चाकेही िफरत. प्राणी थांबले की
चाकेही थांबत. जर चाके हवेत उडाली, तर प्राणीही वर जात. का?
कारण वारा चाकांत होता.

22 त्या प्राण्यांच्या डोक्यांवर िवलक्षण असे काहीतरी होते. वाडगा
पालथा घालावा तसे ते िदसत होते. तो वाडगा स्फिटकाप्रमाणे स्वच्छ
होता. 23 ह्या वाडग्याखाली, प्रत्येक प्राण्याला पखं होते आिण ते

जवळच्या दसुऱ्या प्राण्यापयर्ंत पोहोचू शकत होते. दोन पखं एका बाजूला
व दोन पखं दसुऱ्या बाजूला पसरवून ते अगं झाकीत.

24 मग मी पखंांचा आवाज ऐकला. प्राण्यांनी हालचाल करताच
पखंाचा प्रचंड आवाज होई. तो आवाज प्रचंड पाण्याच्या
खळखळाटाप्रमाणे होता. सवर्शिक्तमान देव चालताना व्हावा, तसा तो
आवाज मोठा होता. सनै्याच्या आवाजाप्रमाणे अथवा लोकांच्या प्रचंड
गदीर्च्या आवाजासारखा तो आवाज होता. प्राणी थांबताच, त्यांचे पखं
त्यांच्या बाजूला खाली येत.

25 ते प्राणी थांबले व त्यांनी आपले पखं खाली केले. मग दसुरा एक
खूप मोठा आवाज झाला. त्या प्राण्यांच्या डोक्यांवरील वाडग्यातून तो
आवाज आला. त्या प्राण्यांच्या डोक्यांवरील वाडग्यातून तो आवाज
आला. 26 त्या वाडग्यावर काहीतरी होते. ते िंसहासनाप्रमाणे िदसत
होते. ते इदं्रनीलाप्रमाणे गदर् िनळे होते. त्यावर माणसाप्रमाणे िदसणारी
आकृती बसलेली होती. 27 मी त्याचा कमरवेरचा भाग पािहला. तो तप्त
धातू प्रमाणे िदसत होता. त्याच्या भोवती आगीचा लोळ असल्याप्रमाणे
िदसत होते. मी त्याच्या कमरखेालच्या भागाकडे पािहले. तो आगीप्रमाणे
िदसत होता. त्याच्या सभोवती प्रभा फाकली होती. 28 त्याच्या भोवती
फाकलेले तेज इदं्रधनुष्याप्रमाणे होते. ते परमेश्वराच्या वभैवाच्या
तेजाप्रमाणे िदसत होते. म्हणून मी ते पाहाताच जिमनीवर पालथे पडून,
मस्तक टेकवून वंदन केले. त्या नतंर, माझ्याशी कोणीतरी बोलत
असल्याचे मला ऐकू आले.

तो आवाज म्हणाला, “मानवपुत्रा उठ मी तुझ्याशी बोलणार
आहे.”

2 मग वाऱ्याचा झोत आला व त्याने मला उभे केले.
माझ्याशी बोलणाऱ्याचे (देवाचे) बोलणे मी ऐकले. 3 तो मला म्हणाला,
“मानवपुत्रा, मी तुला इस्राएलच्या घराण्याशी बोलायला पाठवीत आहे. ते
लोक अनेकदा माझ्यािवरुद्व गेले. त्यांचे पूवर्जही माझ्या िवरोधात गेले.
पूवीर् त्यांनी माझ्यािवरुद्ध वागून पाप केले आिण अजूनही ते पाप करीत
आहेत. 4 मी तुला त्या लोकांशी बोलण्यासाठी पाठवीत आहे. ते फार
हटृ आहेत, िनषु्ठर आहेत. पण तुला त्यांच्याशी बोललेच पािहजे. तू
पुढील गोष्टी त्यांना सांिगतल्या पािहजेस. ‘ह्या गोष्टी परमेश्वराने, आपल्या
प्रभूने सांिगतल्या आहेत असे तू त्यांना बोलले पािहजेस.’ 5 पण ते तुझे
ऐकणार नाहीत. ते माझ्यािवरुद्ध वागून पाप करीतच राहतील. का?
कारण ते बडंखोर आहेत. ते नेहमीच माझ्यािवरुध्द वागतात. पण तू ह्या
गोष्टी त्यांना सांगच म्हणजे त्यांना कळेल की त्यांच्यात एक संदेष्टा आहे.

6 “मानवपुत्रा, त्या लोकांना घाबरु नकोस. ते जे बोलतात, त्याला
िभऊ नकोस. ते तुझ्या िवरुद्ध जातील आिण तुला इजा करण्याचा
प्रयत्न करतील, हे अगदी खर ेआहे. ते काट्यांप्रमाणे आहेत. आपण
िंवचवामध्ये राहत आहोत असे तुला वाटेल पण त्याच्या बोलण्याने
घाबरुन जाऊ नकोस. ते बडंखोर लोक आहेत पण त्यांना िभऊ नकोस.
7 मी तुला सांिगतलेल्या गोष्टी तू त्यांना सांिगतल्या पािहजेस. ते तुझे
ऐकणार नाहीत, हे मला माहीत आहे. ते पापापासून परावृत्त होणार
नाहीत का? कारण ते बडंखोर आहेत.

8 “मानवपुत्रा, मी तुला ज्या गोष्टी सांगतो, त्या तू लक्षपूवर्क ऐकल्या
पािहजेस. त्या बडंखोर लोकांप्रमाणे माझ्यािवरुद्ध जाऊ नकोस. तुझे
तोंड उघड आिण माझे शब्द िस्वकार कर. मग ते त्या लोकांना सांग.
आता ते खाऊन टाक.”

9 नतंर मी (यहेज्केलने) एक हात माझ्यापयर्ंत येताना पािहला. त्या
हातात शब्द िलिहलेला पट होता. 10 मी तो पट उलगडला. त्यावर पुढे
व मागे, अनेक प्रकारची शोकगीते, शोककथा व इशार ेिलिहलेले होते.
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देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, तू जे पाहतोस, ते खा. तो पट
खा. मग त्या गोष्टी इस्राएलच्या लोकांना जाऊन सांग.”

2 मग मी तोंड उघडले व त्याने तो पट माझ्या तोंडात
घातला. 3 नतंर देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, मी तुला हा पट देत आहे. तो
गीळ. त्याने तुझे पोट भरु दे.”
मग मी तो पट सेवन केला. तो मला मधासारखा गोड लागला.
4 त्या नतंर देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, इस्राएलच्या लोकांकडे

जा. त्यांना माझे शब्द ऐकव. 5 तुला ज्यांचे बोलणे समजू शकणार नाही,
अशा परदेशीयांकडे मी तुला पाठवीत नाही. तुला दसुरी भाषा िशकायची
गरज नाही. मी तुला इस्राएल लोकांकडे पाठवीत आहे. 6 तुला समजत
नसणाऱ्या भाषा बोलणाऱ्या िनरिनराळ्या देशांत मी तुला पाठवीत नाही.
जर तू त्या लोकांशी जाऊन बोलला असतास तर त्यांनी तुझे ऐकले
असते. पण तुला त्या कठीण भाषा िशकण्याची जरुरी नाही. 7 नाही! मी
तुला झ्स्राएल लोकांकडेच पाठवीत आहे. त्यांची मनेच फक्त कठोर
आहेत! ते हट्टी आहेत. ते तुझे ऐकायला नकार देतील. त्यांना माझे
म्हणणे ऐकण्याची इच्छा नाही. 8 पण मी तुला त्यांच्याप्रमाणेच कठोर
बनवीन. तुला त्यांच्याप्रमाणे िनषु्ठर बनवीन. 9 िहरा गारगोटीच्या
दगडापेक्षा कठीण असतो. त्याचप्रमाणे तू त्यांच्यापेक्षा कठोर होशील. तू
जास्त हट्टी होशील, म्हणजे तू त्या लोकांना घाबरणार नाहीस. माझ्या
िवरुध्द नेहमी जाणाऱ्या लोकांना तू घाबरणार नािहस.”

10 मग देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, माझा प्रत्येक शब्द तू ऐकला
पािहजेस, आिण ते शब्द लक्षात ठेवले पािहजेस. 11 मग परागदंा
झालेल्या तुझ्या सवर् लोकांना जाऊन सांग, ‘परमेश्वराने, आपल्या प्रभूने
पुढील गोष्टी सांिगतल्या:’ ते तुझे ऐकणार नाहीत. पाप करायचे थांबवणार
नाहीत, तरी तू ह्या गोष्टी सांगच.”

12 मग वाऱ्याने मला उचलले. नतंर मला माझ्यामागून आवाज आला.
तो आवाज गडगडाटाप्रमाणे प्रचंड होता. त्यांतून “परमेश्वराच्या वभैवाचा
धन्यावाद असो” असे शब्द आले. 13 मग त्या प्राण्यांचे पखं फडफडले.
पखं एकमेकांना िभडताना प्रचंड आवाज झाला. त्यांच्या पुढील चाकांचा
खडखडाट झाला. तो आवाज गडगडाटाप्रमाणे होता. 14 वाऱ्याने मला
उचलून दरू नेले. मी ती जागा सोडली. माझा आत्मा फार िखन्न आिण
द:ुखी झाला होता. पण देवाची शक्ती मोठ्या प्रमाणात मला प्राप्त झाली
होती. 15 नतंर मी, तेल अबीब येथे सक्तीने राहत असलेल्या इस्राएली
लोकांकडे गेलो. ते खबार कालव्याजवळ राहात होते. तेथे राहणाऱ्या
लोकांना मी अिभवादन केले. मी त्यांच्याबरोबर सात िदवस भीितग्रस्त
होऊन गप्प बसून रािहलो.

इस्राएलचाइस्राएलचा पहारपहारेकेरीकरी

16 सात िदवसांनी मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो असा: 17

“मानवपुत्रा, मी तुला इस्राएलचा पहारकेरी करीत आहे. इस्राएलबाबत
घडणाऱ्या वाईट गोष्टी मी तुला सांगीन. मग तू इस्राएलला त्या गोष्टींबद्दल
इशारा दे. 18 जर मी म्हणालो ‘हा वाईट माणूस मरले,’ तर तू त्या
माणसाला इशारा िदलाच पािहजेस. तू त्याला त्याचा जीवनक्रम
बदलायला आिण दषु्कृत्ये करण्याचे टाळायला सांिगतले पािहजेस. जर
तू त्याला इशारा केला नाहीस, तर तो मरले. त्याने पाप केले, म्हणून तो
मरले. पण तरीसुद्धा त्याच्या मृत्यूसाठी मी तुला जबाबदार धरीन. का?
कारण तू त्याच्याकडे जाऊन त्याला वाचिवले नाहीस.

19 “कदािचत् असेही होईल की तू एखाद्याला सावध करशील, त्याला
त्याचा मागर् बदलायला सांगशील, दषु्कृत्ये न करण्याचे आवाहन
करशील. पण त्याने तुझे ऐकले नाही, तर तो मरले. तो त्याच्या पापामुळे
मृत्यू पावेल, पण तू त्याला सावध केले होतेस, म्हणून तुझा स्वतःचा
जीव वाचेल.

20 “िंकवा एखादा सज्जन चांगले वागणे सोडून देईल. मी त्याच्या
मागार्त असे काही ठेवीन की तो पडेल (पाप करील). तो दषु्कृत्ये
करायला लागेल, म्हणून मरले. तो पाप करीत होता व तू त्याला सावध
केले नाहीस म्हणून तो मरले. अशा वेळी त्याच्या मृत्यूबद्दल मी तुला
जबाबदार धरीन. त्याने केलेली चांगली कृत्ये लोक िवसरुन जातील.

21 “पण तू सज्जन माणसाला सावध केलेस आिण पाप न करण्याबद्दल
सांिगतलेस आिण त्याने पाप करण्याचे सोडून िदले, तर तो मरणार नाही.

का? कारण तू सांिगतले आिण त्याने ऐकले. अशा प्रकार ेतू तुझा
स्वतःचाच जीव वाचिवला.”

22 मग तेथेच परमेश्वराचा वरदहस्त मला लाभला. तो मला म्हणाला,
“उठ आिण दरीकडे जा. तेथे मी तुझ्याशी बोलेन.”

23 मग मी उठलो आिण दरीकडे गेलो. खबार कालव्याजवळ पािहली
होती तशीच परमेश्वराची प्रभा तेथे होती. तेव्हा मी नतमस्तक झालो. 24

पण वारा आला आिण त्याने मला वर उचलले. तो मला म्हणाला, “घरी
जा, आिण स्वतःला घरात कोंडून घे. 25 मानवपुत्रा, लोक दोऱ्या घेऊन
येतील आिण तुला बांधतील. ते तुला बाहेर लोकांमध्ये जाऊ देणार
नाहीत. 26 मी तुझी जीभ टाळ्याला िचकटवीन. मग तुला बोलता येणार
नाही. मग त्या लोकांना ते चुकीचे वागत आहेत हे सांगायला कोणीही
नसेल. का? कारण ते नेहमीच माझ्यािवरुद्व जातात. 27 मी तुझ्याशी
बोलेन आिण नतंर तुला बोलण्याची परवानगी देईन. पण तू त्यांना
‘परमेश्वर, आपला प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो’ असे सांिगतलेच पािहजे.
एखाद्याने ऐकण्याचे ठरिवले तरी वाहवा, न ऐकण्याचे ठरिवले तरी
वाहवा! ते लोक नेहमीच माझ्यािवरुद्व वागतात.

“मानवपुत्रा, एक वीट घे. त्यावर यरुशलेमचे िचत्र कोर 2 मग
तू म्हणजे नगरीला वेढा घातलेले सनै्य आहेस असे मान.
नगरीभोवती मातीची िंभत बांध. म्हणजे नगरीवर हल्ला करणे

सोपे होईल. त्या िंभतीपयर्ंत जाणार ेकच्चे रस्ते तयार कर. िंभती
फोडण्यासाठी मोठे ओडंके आण आिण नगरीभोवती सनै्याचा तळ ठोक.
3 एक लोखडंी कढई तुझ्या व नगरीच्या मध्ये ठेव. ही कढई म्हणजे
तुला व नगरीला िवभागणारी िंभतच होय, ह्या रीतीने तू त्या नगरीच्या
िवरुद्व आहेस हे दाखव. तू त्या नगरीला वेढा घालून हल्ला करशील. का?
कारण हे इस्राएलच्या लोकांसाठी प्रतीक वा खूण असेल. ह्यावरुन मी
(देव) यरुशलेमवर हल्ला करणार असल्याचे स्पष्ट होईल.

4 “तू तुझ्या डाव्या कुशीवर िनजले पािहजेस आिण इस्राएल लोकांची
पापे तू तुझ्या िशरावर घेतलीस असे दाखिवणाऱ्या गोष्टी तू केल्या
पािहजेस. तू िजतके िदवस डाव्या कुशीवर झोपशील, िततके िदवस तुला
त्यांच्या अपराधांचा बोजा वाहावा लागेल. 5 तू 390 िदवस इस्राएलच्या
अपराधांचा बोजा वािहला पािहजेस एक िदवस एक वषार्बरोबर असेल.
अशा प्रकार,े इस्राएलला िकती काळ िशक्षा होईल ते मी तुला सांगत
आहे.

6 “त्यानतंर तू 40 िदवस तुझ्या उजव्या कुशीवर झोपशील. ह्या वेळी,
40 िदवस तू यहूदाच्या अपराधांचा भार वाहशील. एक िदवस एक
वषार्बरोबर असेल. अशा रीतीने मी तुला यहुदाच्या िशके्षचा काळ सांगत
आहे.”

7 देव पुन्हा बोलला तो म्हणाला, “आता अस्तन्या सावर आिण
िवटेवर हात उगार. तू यरुशलेमवर हल्ला करण्याचे नाटक कर. तू माझा
दतू म्हणून लोकांशी बोलत आहेस हे दाखिवण्यासाठी असे कर. 8

आता पाहा, मी तुला दोरीने बांधतो म्हणजे नगरीवरचा हल्ला पूणर्
होईपयर्ंत तू एका कुशीवरुन दसुऱ्या कुशीवर वळू शकणार नाहीस.”

9 देव असेही म्हणाला, “तू भाकरीसाठी थोडे धान्य िमळिवले पािहजे.
गहू, सातू, कडधान्य, मसूर, मक्का व खपल्या गहू घे. तो एका भांड्यात
एकत्र करुन दळ. भाकरी करण्यासाठी तू हे पीठ वापरशील. तू एका
कुशीवर 390 िदवस झोपला असताना फक्त ह्याच िपठाच्या भाकरी
खाशील. 10 रोजच्या भाकरीसाठी तुला फक्त 1 पेला पीठ वापरता
येईल. ह्या िपठापासून केलेली भाकरी िदवसभर पुरवून तू खाशील. 11

तुला रोज थोडेच म्हणजे 3 पेले पाणी िपता येईल. िदवसभर पुरवून तुला
ते प्यावे लागेल. 12 रोज तुला तुझी भाकरी केलीच पािहजे. वाळलेल्या
मानवी िवष्ठेची शेणी घेऊन तुला ती जाळली पािहजे. ती भाकरी त्या
मानवी िवष्ठेवर भाजून लोकांसमक्ष खाल्ली पािहजे.” 13 नतंर परमेश्वर
म्हणाला, “तुझे हे खाणे, परदेशांत इस्राएल लोकांना अमगंळ भाकरी
खावी लागेल, हेच दाखवून देईल. मी त्या लोकांना सक्तीने इस्राएल
सोडून परदेशांत जाण्यास भाग पाडले.”

14 मग मी (यहेज्केल) म्हणालो, “हे परमेश्वरा, माझ्या प्रभु, पण मी
कधीच अमगंळ अन्न खाल्लेले नाही. एखाद्या रोगाने मेलेल्या प्राण्याचे
अथवा िंहस्त्र प्राण्याने मारलेल्या जनावराचे मांस मी कधीच खाल्लेले
नाही. बालपणापासून आजपयर्ंत मी कधीच अमगंळ मांस खाल्लेले नाही.
असे काहीही मी कधीच तोंडात घातलेले नाही.”

यहेज्केल 3:2 528 यहेज्केल 4:14
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15 मग देवा मला म्हणाला, “ठीक आहे! मी तुला भाकरी
भाजण्यासाठी मानवी िवष्ठेऐवजी शेण वापरु देईन. तुला मानवी िवष्ठा
वापरावी लागणार नाही.”

16 पुढे देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, यरुशलेमच्या धान्य
पुरवठ्याचा मी नाश करीत आहे. लोकांना खायला अगदी थोडी भाकरी
िमळेल. धान्य पुरवठ्याबाबत त्यांना अत्यतं िंचता पडेल. त्यांना
िपण्यालाही अगदी कमी पाणी िमळेल. ते पाणी िपताना घाबरतील. 17

का? कारण लोकांना पुरसेे अन्न व पाणी िमळणार नाही. लोक एकमेकांना
भयकंर घाबरतील. त्यांच्या पापांमुळे ते क्षीण होत चाललेले एकमेकांना
िदसतील.

“मानवपुत्रा, तुझ्या भुकेच्या वेळे नतंर, तू ह्या गोष्टी केल्याच
पािहजेत. तू एक धारदार तलवार घे. न्हाव्याच्या
वस्तऱ्याप्रमाणे ती वापर आिण तुझे केस व दाढी कापून टाक.

केस तराजूत घालून त्यांचे वजन कर. तुझ्या केसांचे तीन सारखे भाग
कर. तुझे 1/3 केस (एक भाग) ‘नगरीवर’ (िवटेवर) ठेव आिण जाळ. याचा
अथर् काही लोक नगराच्या आत मरतील. मग तलवारीने 1/3 केसांचे
(आणखी एका भागाचे) बारीक बारीक तुकडे कर आिण ते नगरीभोवती
(िवटेभोवती) टाक. ह्याचा अथर् काही लोक नगरामध्ये मरतील. मग
रािहलेले 1/3 केस (उरलेला भाग) हवेत िभरकावून दे. वारा त्यांना दरू
उडवून नेऊ देत. ह्याचा अथर् मी तलवार उपसून दरूच्या देशांपयर्ंत
जाऊन काही लोकांचा पाठलाग करीन. 3 पण तू जाऊन काही केस
आण व त्यांना तुझ्या अगंरख्यात बांध. ह्याचा अथर् माझ्या काही लोकांना
मी वाचवीन. 4 उडून गेलेल्या केसातील काही केस िमळव आिण ते
िवस्तवावर टाक. ह्याचा अथर् अग्नी इस्राएलच्या संपूणर् घराचा जाळून
नाश करील.”

5 मग परमेश्वर, माझा प्रभू मला म्हणाला, “ती वीट म्हणजे जणू
यरुशलेम आहे. मी यरुशलेमला इतर राष्ट्र ांच्या मध्ये ठेवले आहे. आिण
ितच्याभोवती इतर देश आहेत. 6 यरुशलेमच्या लोकांनी माझ्या
िनयमांिवरुद्ध बडं केले. दसुऱ्या कोठल्याही राष्ट्र ांपेक्षा ते वाईट आहेत.
त्यांच्या भोवती असलेल्या देशांतील लोकांपेक्षा त्यांनी माझे िनयम
जास्त मोडले. त्यांनी माझ्या आज्ञा मानायचे नाकारले. त्यांनी माझे
िनयम पाळले नाहीत.”

7 म्हणून परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “मी तुमच्यावर भयकंर संकट
आणीन. का? कारण तुम्ही माझे िनयम पाळले नाहीत, माझ्या आज्ञा
मानल्या नाहीत. तुमच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांपेक्षा तुम्हीच माझे
िनयम अिधक मोडलेत. एवढेच नाही तर ते लोक ज्या गोष्टी चुकीच्या
आहेत असे म्हणत होते, त्याच तुम्ही केल्यात.” 8 म्हणून परमेश्वर, माझा
प्रभू म्हणतो, “म्हणून आता मी सुद्धा तुमच्या िवरुद्ध आहे. ते इतर लोक
पाहात असतानाच मी तुला िशक्षा करीन. 9 पूवीर् कधी केल्या नव्हत्या
अशा गोष्टी मी तुला करीन. आिण तशा भयकंर गोष्टी मी कधीच पुन्हा
करणार नाही. का? कारण तुम्ही फार भयकंर गोष्टी केल्या. 10

यरुशलेममधील लोक उपासमारीने एवढे हरैाण होतील की आईवडील
मुलांना व मुले आईवडीलांना खातील. मी अनेक मागार्ंनी तुम्हाला िशक्षा
करीन. ज्यांना मी िजवंत ठेवलयं त्यांना मी सगळीकडे पसरवीन.”

11 परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “यरुशलेम, मी माझ्या जीवनाची
शपथ घेऊन सांगतो की मी तुला िशक्षा करीन. मी तुला िशक्षा करीन
असे वचन देतो. का? कारण माझ्या पिवत्र स्थानावर तुम्ही भयकंर गोष्टी
केल्या. त्यामुळे ते स्थान अपिवत्र झाले. मी तुम्हाला िशक्षा करीन.
अिजबात दया दाखिवणार नाही. मला तुझ्याबद्दल वाईट वाटणार नाही.
12 तुमचे एक तृतीयांश लोक रोगराईने व उपासमारीने नगरातच
मरतील. एक तृतीयांश नगराबाहर ेलढाईत मरतील. आिण उरलेल्या एक
तृतीयांश लोकांचा माझी तलवार, दरूवरच्या देशांपयर्ंत पाठलाग करील.
तुमच्या आजूबाजूला राहणार ेलोक त्यांना लढाईत ठार करतील. मगच
माझा राग शांत होईल. 13 ह्यानतंरच तुमच्या लोकांवरचा माझा राग
मावळेल. माझ्याशी ते अितशय वाईट वागले, त्यामुळे त्यांना िशक्षा होत
आहे, हे मला माहीत आहे. तसेच, मीच परमेश्वर आहे व त्यांच्याबद्दलच्या
अतीव प्रेमापोटी मी त्यांच्याशी बोललो हे त्यांना त्या वेळी समजेल.”

14 देव म्हणाला, “यरुशलेम, मी तुझा नाश करीन. मग तू म्हणजे
नुसता दगडमातीचा ढीग होशील. तुझ्या आजूबाजूचे लोक तुझी चेष्टा
करतील. प्रत्येक येणारा जाणारा तुझी टर उडवेल. 15 तुझ्या

आजूबाजूचे लोक जशी तुझी चेष्टा करतील, तसेच तुझ्यावरुन ते धडाही
घेतील. मी रागावलो आिण तुला िशक्षा केली हे ते पाहतील. मी खूपच
संतापलो होतो. मी तुला ताकीद िदली. मी परमेश्वर, काय करणार आहे,
ते तुला सांिगतले होते. 16 मी तुझ्यावर उपासमारीची भयकंर वेळ
आणीन, मी तुझा नाश करणाऱ्या गोष्टी तुझ्याकडे पाठवीन, हे मी तुला
सांिगतले होतेच. ती उपासमारीची वेळ पुन्हा पुन्हा यावी. मी तुझा धान्य
पुरवठा बदं करीन हे मी तुला सांिगतले होते. 17 मी तुझ्यावर उपासमार
आिण िंहस्त्र प्राणी पाठवीन आिण ते तुझ्या मुलांना मारतील हे मी तुला
सांिगतले होते. नगरात सगळीकडे रोगराई व मृत्यू थमैान घालेल आिण
शत्रू सिैनकांना तुझ्यािवरुद्व लढण्यासाठी आणीन, असे मी तुला बजावले
होते. ह्या सवर् गोष्टी घडतील असे मी म्हणजेच परमेश्वराने तुला सांिगतले
होते आिण तसेच घडेल.”

मग पुन्हा मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. 2 तो म्हणाला,
“मानवपुत्रा, इस्राएलच्या पवर्तांकडे वळ. माझ्यातफेर्
त्यांच्यािवरुद्व बोल. 3 त्या पवर्ंतांना पुढील गोष्टी सांग.

‘इस्राएलच्या पवर्तांनो, परमेश्वराकडून, माझ्या प्रभूकडून आलेला संदेश
ऐका. देव, माझ्या प्रभू, टेकड्या, पवर्त, घळी, दऱ्या या सवार्ंना उद्देशून
म्हणतो की पाहा! मी (म्हणजेच देव) तुमच्यािवरुद्व लढण्यासाठी शत्रूला
आणीत आहे. मी तुमच्या उच्चस्थानांचा नाश करीन. 4 तुमच्या वेदींचे
तुकडे तुकडे केले जातील, तुमच्या धूप दानांचा ही चुराडा केला जाईल.
तुमची प्रेते मी त्या घाणेरड्या मूतीर्पुढे फेकून देईन. मी तुमची हाडे
तुमच्या वेदींभोवती पसरवीन. त्या गिलच्छ मूतीर्पुढे मी इस्राएल लोकांची
प्रेते टाकीन. 6 तुमचे लोक कोठेही राहात असले तरी त्यांचे वाईट
होईल. त्यांची शहर ेदगडमातीचे िढगार ेहोतील. त्यांच्या उच्चस्थानांचा
नाश होईल. का? कारण त्यांचा परत कधीही पूजेसाठी उपयोग केला
जाऊ नये! त्या सगळ्या वेदींचा नाश केला जाईल. लोक त्या घाणेरड्या
मूतीर्ची पुन्हा कधीही पूजा करणार नाहीत. लोक त्या घाणेरड्या मूतीर्ंची
पुन्हा कधीही पूजा करणार नाहीत. त्या धूपदानांचे तुकडे तुकडे केले
जातील. तुम्ही तयार केलेल्या सवर् गोष्टींचा नाश केला जाईल. 7 तुमचे
लोक मारले जातील. मग तुम्हाला कळेल की मीच परमेश्वर आहे.’”

8 देव म्हणाला, “तुमच्यातील काही लोकांना मी िनसटू देईन. ते
दसुऱ्या देशांत थोड्या काळाकिरता राहतील. मी त्यांना िवखरुन टाकीन
आिण दसुऱ्या देशांत राहायला भाग पाडीन. 9 मग ह्या वाचलेल्या
लोकांना कैदी म्हणून नेले जाईल. त्यांना सक्तीने दसुऱ्या देशांत राहावे
लागेल. पण ते लोक माझे स्मरण ठेवतील. मी त्यांचे ह्दयपिरवतर्न केले.
म्हणून त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्याबद्दल ते स्वतःचीच घृणा करतील.
भूतकाळात, त्यांनी माझ्याकडे पाठ िफरिवली, माझा त्याग गेला.
आपल्या नवऱ्यला सोडून दसुऱ्या पुरुषांच्या मागे लागणाऱ्या बाईप्रमाणे,
ते त्या गिलच्छ मूतीर्ंच्या मागे लागले. त्यांनी भयकंर कृत्ये केली. 10 पण
‘मीच परमेश्वर आहे’ हे त्यांना कळेल. त्यांना हेही कळेल की मी एखादी
गोष्ट करायचे ठरिवले, की ती करणारच. त्याचे वाईट मीच केले, हे त्यांना
समजेल.”

11 नतंर परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “टाळ्या वाजवून आिण
तुझे हातपाय आपटून इस्राएलच्या लोकांनी केलेल्या दषु्कृत्यांिवरुद्ध
बोल. ते रोगराईने व उपासमारीने मरतील अशी त्यांना ताकीद दे. ते
यदु्धात कामी येतील, असे त्यांना सांग. 12 दरूचे लोक रोगराईने मरतील.
ह्या जागेच्या आसपासचे लोक लढाईत मरतील. मगच माझा राग शांत
होईल. 13 आिण तेव्हाच तुम्हाला मीच परमेश्वर आहे हे कळेल, जेव्हा
तुमची प्रेते, तुमच्या घाणेरड्या मूतीर् आिण तुमच्या वेदी यांच्यापुढे
पडतील, तेव्हाच तुम्हाला मी परमेश्वर असल्याचे समजून येईल. उंच
टेकड्या, पवर्त, िहरवी झाडे, दाट पालवीची एलाची झाडे अशा िठकाणी
म्हणजेच तुमच्या पूजेच्या प्रत्येक िठकाणी प्रेते पडतील. ह्या सवर् िठकाणी
तुम्ही बळी अपर्ण केले आिण घाणेरड्या मूतीर्ंपुढे सुवािसक धूप जाळला.
14 पण मी माझा हात उगारीन व तुला आिण तुझ्या लोकांना िशक्षा
करीन. मी मग ते लोक कुठेंही राहात असोत, ह्या देशांचा नाश करीन. तो
मग िदबला वाळवंटा पेक्षा ओसाड होईल. तेव्हाच त्यांना मीच परमेश्वर
आहे हे कळून येईल.”

मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. 2 तो म्हणाला,
“मानवपुत्रा, हा आहे परमेश्वराचा, तुझ्या प्रभूचा, इस्राएलच्या
भूमीसाठी संदेश.
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“शेवट येत आहे.
संपूणर् देशाचा नाश होईल.

3 आता तुमचा अतंकाळ येत आहे.
मी तुमच्यावर िकती रागावलो आहे ते दाखवीन.
तुम्ही केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल मी तुम्हाला िशक्षा करीन.
तुम्ही केलेल्या भयकंर कृत्यांची िंकमत मी तुम्हाला मोजायला लावीन.
4 मी तुम्हाला अिजबात दया दाखिवणार नाही.
मला तुमच्याबद्दल वाईट वाटणार नाही.
तुमच्या दषु्कृत्यांबद्दल
मी तुम्हाला सजा देत आहे.
तुम्ही फारच भयकंर कमेर् केलीत.
आता तुम्हाला कळेल की मीच देव आहे.”
5 नतंर परमेश्वराने, माझ्या प्रभुने पुढील गोष्टी सांिगतल्या.

“एकापाठोपाठ एक अिरष्ट येईल. 6 शेवट येत आहे. तो लवकरच येईल.
7 इस्राएलवासीयांनो, तुम्ही िशटीचा आवाज ऐकत आहात ना? शत्रू येत
आहे. िशके्षची ती वेळ लवकरच येत आहे. पवतार्ंवरुन शत्रूचा आवाज
अिधकािधक वाढत चालला आहे. 8 आता लवकरच, तुम्हाला, मी
िकती रागावलो आहे, ते कळेल. मी माझा सगळा राग तुमच्यावर काढीन.
तुम्ही केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल मी तुम्हाला िशक्षा करीन. तुम्ही केलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल मी तुम्हाला िशक्षा करीन. तुम्ही केलेल्या भयकंर कमार्ंची
िंकमत मी तुम्हाला मोजायला लावीन. 9 मी तुम्हाला अिजबात दया
दाखिवणार नाही. मला तुमच्याबद्दल वाईट वाटणार नाही. तुम्ही
केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल मी तुम्हाला िशक्षा करत आहे. तुम्ही फारच
भयानक कृत्ये केली. आता तुम्हाला कळेल की तुम्हाला दणका देणारा
मी तुमचा परमेश्वर आहे.

10 “रोप उगवते व वाढते आिण त्याला फुले येतात, त्याप्रमाणे िशके्षची
ती वेळ आली आहे. देवाने खूण केली आहे. शत्रू तयार झाला आहे.
िशके्षला सुरवात होत आहे. हातातील काठीला अकुंर फुटले आहेत.
गिर्वष्ठ राजा (नबुखद्नेस्सर) अिधक तयार झाला आहे. 11 तो िंहसक
माणूस त्या दषु्टांना िशक्षा करायला सज्ज झाला आहे. इस्राएलमध्ये खूप
लोक आहेत पण तो त्यांच्यातला नाही. तो त्या गदीर्तला एक नाही. तो
कोणी त्या लोकांचा मोठा नेता नाही.

12 “ती िशके्षची वेळ आली आहे. तो िदवस जवळच आहे. िवकत
घेणाऱ्यांना आनदं होणार नाही, िवकणाऱ्यांना खेद वाटणार नाही. का?
कारण प्रत्येकालाच ती भयकंर िशक्षा भोगावी लागले. 13 स्वतःची
मालमत्त िवकणाऱ्या लोकांना ती कधीच परत िमळणार ना. एखादा जरी
िजवंत रािहला, तरी त्याला ती िमळणार नाही. का? कारण हा दृष्टान्त
सवर् लोकांसाठी आहे. त्यामुळे एखादा िजवंत रािहल्यास, बाकीच्यांना
काही आनदं होणार नाही.

14 “ते तुतारी फंुकून लोकांना सावध करतील. लोक लढायला सज्ज
होतील पण ते लढण्यास पुढे सरसावणार नाहीत. का? कारण मी
सगळ्यांना माझ्या कोपाची तीव्रता दाखवून देईन. 15 शत्रू नगरीबाहेर
तलवार घेऊन सज्ज आहे. रोगराई व उपासमार नगरीत आहेत. एखादा
बाहेर गेला, तर शत्रू सिैनक त्याला ठार करील आिण ते नगरीत रािहले
तर, उपासमार व रोगराई त्यांचा नाश करील.

16 “पण काही लोक िनसटतील ते पवतार्कडे धाव घेतील. पण त्यांना
सुख लागणार नाही. पण स्वतःच्याच पापांमुळे ते द:ुखी होतील. ते
रडतील आिण द:ुखाने पारव्याप्रमाणे घुमतील. 17 लोक इतके दमलेले
व द:ुखी कष्टी असतील की ते हात उचलू शकणार नाहीत, त्यांचे पाय
पाण्याप्रमाणे होतील. 18 ते शोकप्रदशर्क कपडे घालतील आिण
अितशय भयभीत होतील. प्रत्येक चेहरा लिज्जत झालेला तुम्हाला
िदसेल. द:ुख प्रकट करण्यासाठी ते आपली डोकी भादरतील. 19 ते
त्यांच्याजवळील चांदीच्या मूतीर् रस्त्यावर टाकतील. सोन्याच्या मूतीर्
त्यांना घाणेरड्या िंचध्यांप्रमाणे वाटतील. का? कारण परमेश्वराच्या
क्रोधाग्नीतून त्या मूतीर् त्यांना वाचवू शकणार नाहीत. त्या मूतीर् म्हणजे
फक्त लोकांचे पतन व्हावे (पाप करावे) म्हणून रचलेले सापळे होते. त्या
लोकांना त्यांच्या मूतीर् अन्न देणार नाहीत व स्वतःचेही पोट भरणार
नाहीत.

20 “त्या लोकांनी आपल्या संुदर दािगन्यांचा उपयोग करुन मूतीर्
घडिवली. त्यांना त्याचा अिभमान वाटत होता. त्यांनी भयानक मूतीर्

बनिवल्या. त्यांनी अशा घाणेरड्या वस्तू तयार केल्या. म्हणून मी (देव)
त्यांना घाणेरड्या लक्तराप्रमाणे दरू फेकून देईन. 21 त्यांना मी
परकीयांच्या हाती सोपवीन. ते परके त्यांची टर उडिवतील. ते काहींना
ठार करतील तर काहींना कैद करतील. 22 मी तोंड िफरवीन,
त्यांच्याकडे पाहणारसुद्धा नाही. ते परके लोक माझ्या मिंदराचा िवध्वंस
करतील. त्या पिवत्र मिंदराच्या गाभाऱ्यात ते िशरतील आिण मिंदर
अपिवत्र करतील.

23 “कैद्यांसाठी बेड्या तयार करा. का? कारण पुष्कळ लोकांना,
दसुऱ्यांना ठार मारल्याबद्दल, िशक्षा केली जाईल. नगरीच्या प्रत्येक जागी
िंहसा होईल. 24 मी दसुऱ्या राष्ट्र ांतून दषु्ट लोक आणीन. ते इस्राएलच्या
लोकांची सवर् घर ेबळकावतील. तुमचे गवार्चे घर मी खाली करीन. तुमची
पूजास्थाने दसुऱ्या राष्ट्र ांतील लोक ताब्यात घेतील.

25 “तुम्ही भीतीने कापाल. तुम्ही शांतीचा शोध घ्याल पण ती कोठेच
िमळणार नाही. 26 एकामागून एक वाईट गोष्टी तुम्ही ऐकाल. तुमच्या
कानावर फक्त वाईट बातम्याच पडतील. तुम्ही संदेष्ट्याला शोधून
दृष्टान्ताबद्दल िवचारायला पाहाल, पण तुम्हाला असा कोणीच भेटणार
नाही. याजकाजवळ तुम्हाला िशकिवण्यासारखे काहीच नसेल.
वडीलधारी मडंळी (नेते) तुम्हाला योग्य सल्ला देणार नाहीत. 27 तुमचा
राजा मृतांसाठी रडत असेल. नेते शोकप्रदशर्क कपडे घालतील. सामान्य
लोकांची घाबरगंुडी उडेल. का? कारण त्यांच्या कमार्ंचे फळ मी त्यांना
देईने. मी त्यांची िशक्षा ठरवीन, आिण ती अमंलात आणीन. मगच त्या
लोकांना मीच परमेश्वर असल्याचे कळून येईल.”

एके िदवशी मी (यहेज्केल) माझ्या घरात बसलो होतो व
यहुदातील वडीलधारी लोक (नेते) माझ्यासमोर बसले होते.
परागदंा काळातील सहाव्या वषार्च्या सहाव्या मिहन्याच्या

(सप्टेंबरच्या) पाचव्या िदवसाची ही गोष्ट आहे. एकदम माझ्यावर
परमेश्वराचे, सामथ्यर् आले. 2 ज्वालेप्रमाणे काहीतरी मला िदसले. ते
मनुष्याकृतीप्रमाणे िदसत होते. कमेरखाली अग्नीप्रमाणे िदसत होते.
कमरवेरचा भाग तप्त धातूप्रमाणे तेजस्वी व चमकदार होता. मग मला
हातासारखे काहीतरी िदसले. तो हात पुढे आला आिण त्याने माझे केस
पकडले. मग वाऱ्याने मला वर उचलले व देवाच्या दृष्टान्यातच त्या
हाताने मला यरुशलेमला नेले. त्याने मला उत्तरकेडच्या आतील
दाराजवळ नेले. देवाला ज्याचा मत्सर वाटत होता, तो पुतळा तेथेच
होता. 4 पण इस्रएलच्या देवाची प्रभाही तेथे होती. खबार कालव्याजवळ
मला झालेल्या दृष्टान्तातील प्रभेप्रमाणेच ही प्रभा होती.

5 देव माझ्याशी बोलला. तो म्हणाला, “मानवपुत्रा, उत्तरकेडे पाहा”
म्हणून मी उत्तरकेडे पािहले तो काय, उत्तरकेडच्या वेदी-प्रवेशद्वाराजवळ
देवाच्या मत्सराला कारणीभूत झालेला तो पुतळा उभा होता.

6 मग देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, इस्राएलचे लोक िकती भयानक
गोष्टी करीत आहेत, हे तू पाहतोस ना? त्यांनी ही गोष्ट अगदी माझ्या
मिंदरालगत उभी केली. आिण जर तू माझ्याबरोबर आलास, तर तुला
आणखी भयानक गोष्टी िदसतील.”

7 मग मी मिंदराच्या चौकाच्या प्रवेशद्वाराकडे गेलो. तेथे िंभतीत मला
एक िछद्र िदसले. 8 देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, त्या िंभतीला िछद्र
पाड.” मी तसेच केले. तेथे मला एक दार िदसले.

9 मग देव मला म्हणाला, “लोक येथे भयकंर पाप करीत आहेत ते
जाऊन पाहा.” 10 म्हणून मी आत जाऊन पािहले ज्यांचा िवचारही
अमगंळ वाटावा अशा सवर् प्रकारच्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या व पशंूच्या
मूतीर् तेथे होत्या. त्याच घाणेरड्या मूतीर्ंची इस्राएलचे लोक पूजा करीत
होते. प्रत्येक िंभतीवर त्या प्राण्यांची िचत्रे कोरलेली होती.

11 नतंर माझ्या लक्षात आले की तेथे शाफानचा मुलगा याजन्या व
सत्तर वडीलधारी नेते इतर लोकांबरोबर पूजा करीत होते. ते लोकांच्या
अगदी पुढेच होते. प्रत्येक नेत्याच्या हातात धूपदान होते. धूपाचा सुवास
आसमतंात दरवळला होता. 12 देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा,
इस्राएलचे वडीलधार ेअधंारात काय करीत आहेत. हे तुला िदसतेच ना?
प्रत्येक माणसाला त्याच्या खोट्या देवासाठी वेगळी खोली आहे. ते लोक
मनाशी म्हणतात ‘परमेश्वर आम्हाला पाहू शकत नाही. परमेश्वराने ह्या
देशाचा त्याग केला.’” 13 नतंर देव म्हणाला, “जर तू माझ्याबरोबर
आलास, तर हे लोक आणखी भयकंर कृत्ये करीत असल्याचे तुला
िदसेल.”
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14 मग देवाने मला परमेश्वराच्या मिंदराच्या प्रेवेशद्वाराकडे नेले. हे द्वार
उत्तरलेा होते. तेथे िस्त्रया बसून रडत होत्या. त्या खोटा देव तम्मुज
याच्यासाठी शोक करीत होत्या.

15 देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ह्या भयकंर गोष्टी बघतो आहेस
ना? माझ्याबरोबर ये म्हणजे तुला ह्यापेक्षा वाईट गोष्टी िदसतील.” 16 मग
त्याने मला परमेश्वराच्या मिंदरातील आतल्या अगंणात नेले. तेथे
पचंवीसजण नतमस्तक होऊन पूजा करीत होते. ते द्वारमडंप व वेदी
यांच्यामध्ये होते. पण त्यांची तोंडे चुकीच्या िदशेला होती.
पिवत्रस्थळाकडे त्यांच्या पाठी होत्या. ते नतमस्तक होऊन सूयार्ची पूजा
करीत होते.

17 मग देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, हे पाहतो आहेस ना? यहुदाच्या
लोकांना माझे मिंदर अशी भयकंर कृत्ये करण्याएवढे क्षुद्र वाटते. हा देश
िंहसेने भरला आहे. ते मला संतापिवणारी कृत्ये सतत करीत आहेत.
पाहा! खोट्या देवाप्रमाणेच चंद्राला मान देण्यासाठी नाकांत नथनी
घालीत आहेत. 18 मी माझा राग त्यांच्यापाशी प्रकट करीन. मी त्यांना
अिजबात दया दाखिवणार नाही. मला त्यांच्याबद्दल वाईट वाटणार नाही.
ते मला हाका मारतील पण मी त्यांचे मुळीच ऐकणार नाही.”

मग देव नगरीला िशक्षा करणाऱ्या लोकांच्या नेत्यांशी मोठ्याने
बोलला. प्रत्येक नेत्याच्या हातात स्वतःची िवध्वंसक शस्त्रे
होती. 2 नतंर मी वरच्या प्रवेशद्वाराकडून सहा माणसांना

येताना पािहले. हे प्रवेशद्वार उत्तरलेा होते. प्रत्येकाच्या हातात
प्राणघातक शस्त्रे होती. एकाने तागाचे कपडे घातले होते. त्याच्या
कमरलेा लेखणी आिण दौत होती. ते लोक मिंदरातील काशाच्या
वेदीपाशी जाऊन उभे रािहले. 3 करुब दतूांवर असणारी देवाची प्रभा
फाकली आिण मिंदराच्या दारापयर्ंत गेली. उंबरठ्यावर ती थांबली. मग
ितने तागाचे कपडे घातलेल्या व लेखणी व दौत जवळ असलेल्या
माणसाला हाक मारली.

4 मग परमेश्वर (म्हणजेच प्रभा) त्याला म्हणाला, “यरुशलेम नगरीत
फीर आिण लोक करीत असलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल द:ुखी आिण अस्वस्थ
असलेल्या प्रत्येकाच्या कपाळावर खूण कर.”

5 मग देव इतरांशी बोलताना मी ऐकले, “तुम्ही त्या माणसाच्या मागे
जावे. ज्यांच्या कपाळावर खूण नाही त्यांना तुम्ही ठार केलेच पािहजे. मग
ते वडीलधारी (नेते) असोत वा तरुण तरुणी असोत िंकवा मुले व त्यांच्या
आया असोत. कपाळावर खूण नसलेल्या प्रत्येकाला तुम्ही मारलेच
पािहजे. अिजबात दया दाखवू नका. कोणाचीही कीव करु नका. माझ्या
मिंदरापासूनच सुरवात करा.” मग त्यांनी मिंदरा समोर असलेल्या वडील
धाऱ्यांपासूनच (नेत्यांपासूनच) सुरवात केली.

7 देव त्यांना म्हणाला, “ही जागा अस्वच्छ करा. हे अगंण प्रेतांनी भरा!
आता जा.” म्हणून मग ते नगरीत गेले आिण त्यांनी लोकांना ठार केले.

8 ती माणसे लोकांना मारायला गेली असताना, मी तेथेच थांबलो. मी
वाकून नमस्कार केला आिण आक्रोश करुन म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्या
प्रभू, यरुशलेमवरचा तुझा राग दाखिवण्यासाठी इस्राएलात शेष
रािहलेल्या प्रत्येकाला तू ठार मारणार आहेस का?”

9 देव म्हणाला, “इस्राएल आिण यहुदाच्या लोकांनी अनतं पापे केली
आहेत, ह्या देशात सगळीकडे खून होत आहेत. ही नगरी अपरांधानी
भरुन गेली आहे. का? कारण लोक मनाशीच म्हणतात, ‘देवाने ह्या
देशाचा त्याग केला. आम्ही काय करीत आहोत, हे त्याला िदसू शकत
नाही.’ 10 मी अिजबात दया दाखिवणार नाही. त्या लोकांबद्दल मला
वाईट वाटणार नाही. त्यांनी स्वतःवरच संकट ओढवून घेतले आहे. मी
फक्त त्यांना योग्य अशी िशक्षा देत आहे.”

11 मग तागाचे कपडे घातलेला व लेखणी आिण दौत जवळ असणारा
माणूस म्हणाला, “तुझ्या आजे्ञचे मी पालन केले.”

मग मी करुब दतूांवर असलेल्या वाडग्याकडे पािहले. तो
इदं्रनीलाप्रमाणे िनतळ िनळा िदसत होता. आिण त्यावर
िंसहासनासारखे काहीतरी होते. 2 नतंर िंसहासनावर जो

बसलेला होता तो तागाचे कपडे घातलेल्याला देव म्हणाला, “करुब
दतूाच्या खाली असलेल्या चाकांच्या मधल्या जागेत पाऊल टाक.
त्यांच्या मधून थोडे िनखार ेघे. व ते यरुशलेमवर िभरकावून दे.”
तो माणूस माझ्या जवळून पुढे गेला. 3 तो करुबाकडे गेला तेव्हा करुब

मिंदराच्या दिक्षणेकडील भागात उभे होते. ढगाने आतले अगंण व्यापले.

4 मग करुब दतूांवरुन परमेश्वराची प्रभा फाकली आिण मिंदराच्या
उंबरठ्यापयर्ंत पोहोचली. मग ढगाने मिंदरच व्यापले आिण परमेश्वराच्या
प्रभेतून िनघालेल्या तेजस्वी प्रकाशाने सवर् अगंणच व्यापले. 5 मग
करुबांच्या पखंाचा आवाज ऐकला. सवर्शिक्तमान देव बोलू लागताच
होणाऱ्या गडगडाटी आवाजासारखा तोही आवाज प्रचंड होता. बाहेरच्या
अगंणापयर्ंत तो सहज ऐकू येऊ शकत होता.

6 करुबांच्या मध्ये असलेल्या चाकातल्या दरम्यान जाऊन िनखारे
आणण्याची आज्ञा देवाने तागाचे कपडे घातलेल्या माणसाला िदली. मग
तो त्या ढगात िशरला व एका चाकाजवळ उभा रािहला. 7 मग एका
करुबाने हात लांब करुन, त्यांच्यामधील काही धगधगते िनखार ेउचलले
आिण त्या माणसाच्या हाती िदले. मग तो माणूस िनघून गेला. 8

(करुबांच्या पखंाखाली माणसाच्या हाताप्रमाणे िदसणारा अवयव होता.)
9 मग तेथे चार चाके असल्याचे माझ्या लक्षात आले. प्रत्येक

करुबाजवळ एक चाक होते. ती चाके िनतळ तृणमण्याप्रमाणे िदसत
होती. 10 ती चारही चाके सारखीच होती. चाकात चाक असल्याप्रमाणे
ती िदसत होती. 11 ती चालताना कोठत्याही िदशेने जात. पण करुब
चालताना कोणत्याही बाजूला वळत नसत. ज्या बाजूस त्यांचे डोके होते,
त्या बाजूसच ते जात. ते इकडे ितकडे वळत नसत. 12 त्यांच्या
सवार्ंगावर म्हणजेच पाठींवर, हातांवर, पखंांवर डोळे होतेच पण
त्यािशवाय चाकांवरही डोळे होते. 13 “चाकांच्या मधली जागा” असे त्या
चाकांना म्हटलेले मी ऐकले.

14 प्रत्येक करुब दतूाला चार तोंडे होती. पिहले करुबाचे तोंड, दसुरे
माणसाचे तोंड, ितसर ेिंसहाचे तोंड व चवथे गरुडाचे तोंड खबार
कालव्याजवळच्या दृष्टान्तात मी पािहलेले प्राणी म्हणजे करुब दतूच
होते.
मग करुब हवेत उडाले. 16 आिण चाकेही त्यांच्याबरोबर वर गेली.

जेव्हा करुब पखं पसरुन हवेत उडत, तेव्हा चाके िदशा बदलत नसत.
17 करुब हवेत उडाले, तर चाकेही उडत. ते िस्थर उभे रािहले, तर
चाकेही िस्थर राहात. का? कारण प्राण्यांचा वारा (शक्ती) त्यांच्यात होता.

18 मग परमेश्वराची प्रभा मिंदराच्या उंबरठ्यावरुन करुबांच्या वर
जाऊन थांबली. 19 मग करुबांनी पखं पसरले व ते हवेत उडाले. मी
त्यांना मिंदर सोडून जाताना पािहले. चाकेही त्यांच्याबरोबर गेली मग ते
देवाच्या मिंदराच्या पूवेर्कडच्या प्रवेशद्वाराशी थांबले. इस्राएलच्या देवाची
प्रभा त्यांच्या वरच्या बाजूला होती.

20 मग मी खबार कालव्याजवळ इस्राएलच्या देवाच्या प्रभेखाली
पािहलेल्या प्राण्याला ओळखले आिण माझ्या लक्षात आले की ते प्राणी
म्हणजे करुब दतूच होते. 21 प्रत्येक प्राण्याला चार तोंड व चार पखं
होते. पखंाखाली मानवी हाताप्रमाणे िदसणारा अवयव होता. 22 खबार
कालव्याजवळ पािहलेल्या चार तोंडाप्रमाणेच करुब दतूांची तोंडे होती. ते
जात असलेल्या िदशेकडेच सरळ पाहात होते.

मग वाऱ्याने मला परमेश्वराच्या मिंदराच्या पूवर्-द्वाराजवळ
नेले. ह्या दाराचे तोंड उगवतीला होते. त्या प्रवेशद्वाराच्या
तोंडाशी मी पचंवीस लोकांना पािहले. त्यांत अज्जूरचा मुलगा

याजन्या आिण बनायाचा मुलगा पलट्या हेही होते. हे लोकांचे नेते होते.
2 मग देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ह्या नगरीत दषु्ट बेत करणारे

लोक हेच होत. हे लोक इतर लोकांना वाईट गोष्टी करायला सांगतात. 3

ते म्हणतात, ‘आपण आपली घर ेपुन्हा लवकरच बांधू. भांड्यातील
मांसाप्रमाणे आपण येथे सुरिक्षत आहोत.’ 4 ते खोटे बोलत आहेत.
म्हणून तू माझ्यावतीने लोकांशी बोल. ̶मानवपुत्रा, लोकांना संदेश सांग.”

5 मग परमेश्वराचा आत्मा माझ्यात उतरला. तो मला म्हणाला, “ह्या
गोष्टी मी सांिगतल्या आहेत असे त्यांना सांग. इस्राएलच्या कुटंुिबयांनो,
तुम्ही फार मोठे बेत करीत आहात. पण तुमच्या मनांत काय आहे ते मी
जाणतो. 6 ह्या नगरीत तुम्ही पुष्कळांना ठार केले, रस्ते प्रेतांनी झाकून
टाकले. 7 आता परमेश्वर, आपला प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो: ‘ती प्रेते
म्हणजे मांस व नगरी म्हणजे भांडे आहे. तो (नबुखद्नेस्सर) येईल आिण
ह्या सुरिक्षत भांड्यातून तुम्हाला बाहेर काढील. 8 तुम्ही तलवारीला
घाबरता. पण मी तलवारीलाच तुमच्यावर आणीत आहे.’” परमेश्वराने,
आमच्या प्रभूने, ह्या गोष्टी सांिगतल्या. मग त्या घडतीलच.

9 देव असेही म्हणाला, “मी तुम्हा लोकांना या नगरीतून बाहेर काढीन,
व परक्यांच्या हाती देईन. मी तुम्हाला िशक्षा करीन. 10 तुम्ही तलवारीने
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मराल. मी तुम्हाला इस्राएलमध्येच िशक्षा करीन. म्हणजे तुम्हाला कळेल
की िशक्षा करणारा मीच एक आहे. मीच परमेश्वर आहे. 11 हो! ही जागा
म्हणजे अन्न िशजिवण्याचे भांडे होईल. त्यातील मांस तुम्ही असाल. मी
तुम्हाला इस्राएलमध्येच िशक्षा करीन. 12 मगच तुम्हाला ‘मी परमेश्वर
आहे’ हे कळेल. तुम्ही मोडलात तो माझा कायदा होता. तुम्ही माझ्या
आज्ञा पाळल्या नाहीत. तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या
राष्ट्र ाप्रमाणे जगण्याचे ठरिवले.”

13 मी भिवष्यावाणी संपवताच बनायाचा मुलगा पलट्या मेला. मी
जिमनीवर पडलो. डोके टेकवून मी मोठ्याने ओरडलो, “हे परमेश्वरा,
माझ्या प्रभु, तू इस्राएलच्या अवशेषाचा पूणर् िवध्वंस करणार आहेस!”

14 पण मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 15 “मानवपुत्रा,
हा देश ज्यांना सक्तीने सोडावा लागला त्या इस्राएलच्या कुटंुबीयांचे,
तुझ्या भाऊबदंाचे स्मरण कर. ते येथून दरू असलेल्या देशात राहतात.
पण मी त्यांना परत आणीन. पण यरुशलेममध्ये राहणार ेलोक म्हणतात,
‘परमेश्वरापासून दरू राहा ही भूमी आम्हाला िदलेली आहे ती आमची
आहे.’

16 “म्हणून त्या लोकांना पुढील गोष्टी सांग; परमेश्वर, आमचा प्रभू,
म्हणतो, ‘मी माझ्या लोकांना दरूच्या देशांत सक्तीने घालिवले, हे खरे
आहे. मी त्यांना पुष्कळ देशांत िवखरुले, त्या देशांतील मुक्कामाच्या
अल्पकाळात मीच त्यांचे मिंदर होईन. 17 म्हणून, परमेश्वर, त्यांचा प्रभू,
त्यांना परत आणेल हे तू त्याना सांिगतले पािहजे. मी तुम्हाला इतर
राष्ट्र ांत िवखरुले पण तुम्हाला एकत्र करीन आिण परत आणीन.
इस्राएलची भूमी मी तुम्हाला परत देईन. 18 आिण जेव्हा माझे लोक
परत येतील, तेव्हा ते इथे असलेल्या त्या सवर् भयकंर घाणेरड्या मूतीर्चा
नाश करतील. 19 ते सवर्जण एकच व्यक्ती असल्याप्रमाणे, मी त्यांच्यात
ऐक्य िनमार्ण करीन. मी त्यांच्यात नवीन आत्मा ओतीन. त्यांचे दगडाचे
ह्दय काढून घेऊन ितथे मी खर ेह्दय बसवीन. 20 मग ते माझे िनयम
पाळतील, माझ्या आज्ञांचे पालन करतील. मी सांगतो, त्याच गोष्टी ते
करतील. ते खऱ्या अथार्ने माझी माणसे होतील व मी त्यांचा देव होईन.’”

21 मग देव पुढे म्हणाला, “पण सध्या, त्यांचे मन त्या भयानक,
गिलच्छ मूतीर्ंचेच झाले आहे. त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल िशक्षा केलीच
पािहजे.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला, 22 ह्यानतंर करुब दतूांनी
पखं पसरले व ते हवेत उडाले. चाकेही त्यांच्याबरोबर गेली. इस्राएलच्या
देवाची प्रभा त्यांच्यावर होती. 23 परमेश्वराची प्रभा वर गेली व ितने
यरुशलेम सोडले. ती क्षणभरच यरुशलेमच्या पूवेर्कडच्या टेकडीवर
थांबली. 24 मग वाऱ्याने मला उचलून परत बाबेलला खास्द्यांच्या देशात
आणले. इस्राएलच्या ज्या लोकांना बळजबीने इस्राएल सोडावे लागले
होते, त्यांच्यात त्याने मला आणले, मग, दषु्टान्तामध्येच, देवाच्या
चतैन्याने मला सोडले व ते हवेत उंच गेले. मी हे सवर् दृष्टान्तात पािहले.
25 मी परागदंा झालेल्या लोकांशी बोललो. परमेश्वराने मला
दाखािवलेल्या सवर् गोष्टी मी त्यांना संिगतल्या.

मग मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, तू बडंखोर लोकांच्यात राहतोस. ते नेहमीच
माझ्यािवरुध्द जातात. मी त्यांच्याकिरता केलेल्या गोष्टी

पाहण्यासाठी त्यांना डोळे आहेत. पण ते त्यांचा उपयोग करीत नाहीत.
(ते ह्या गोष्टी पाहातच नाहीत.) मी करायला सािगतलेल्या गोष्टी
ऐकण्यासाठी त्यांना कान आहेत, पण ते माझ्या आज्ञा ऐकत नाहीत.
का? कारण ते बडंखोर आहेत. 3 म्हणून, मानवपुत्रा, सामान बांध, देशी
जात असल्याचे नाटक कर. लोक तुला पाहत असताना हे कर. कदािचत
ते तुला पाहतील पण ते फार बडंखोर आहेत.

4 “तुझे सामान भरिदवसा बाहेर काढ म्हणजे लोकांना ते िदसू शकेल.
संध्याकाळी, तू दरूच्या देशात कैदी म्हणून जात असल्याचे नाटक कर.
5 लोक पाहात असतानाच िंभतीला एक भोक पाड आिण त्यातून
पिलकडे जा. 6 रात्री सामान पाठीवर टाकून चालू लाग. तू कोठे जात
आहेस हे िदसू नये म्हणून तोंड झाकून घे. लोक पाहू शकतील अशाच
तऱ्हेने तू या गोष्टी केल्या पािहजेस. का? कारण मी तुझा उपयोग करुन
(तुझ्याकडून) इस्राएलच्या लोकांपुढे एक उदाहरण घालून देत आहे.”

7 म्हणून मी (यहेज्केलने) देवाच्या आजे्ञप्रमाणे सवर् केले. िदवसा मी
माझे सामान बांधले व मी दरू देशी जात असल्याचे दाखिवले. त्या
िदवसाच्या सांध्याकाळी, मी हाताने िंभतीत भोक पाडले व रात्री सामान

खांद्यावर टाकून गाव सोडले. सवर् लोक मला पाहत आहेत असे पाहूनच
मी हे सवर् केले.

8 दसुऱ्या िदवशी सकाळी, परमेश्वर माझ्याशी बोलला. तो म्हणाला,
9 “मानवपुत्रा, तू काय करीत आहेस असे त्या इस्राएलच्या बडंखोर
लोकांनी तुला िवचारले का? 10 परमेश्वराने, त्यांच्या प्रभूने, त्यांना पुढील
गोष्टी सांिगतल्या आहेत असे त्यांना सांग. हा द:ुखद संदेश यरुशलेमच्या
नेत्यांबद्दल आिण इस्राएलमध्ये राहणाऱ्या सवर् लोकांबद्दल आहे. 11

त्यांना सांग, ‘मी (यहेज्केल) तुम्हा लोकांसाठी एक उदाहरण आहे. मी
केलेल्या सवर् गोष्टी खर,े म्हणजे तुमच्याबाबतीत घडणार आहेत.’
तुम्हाला खरोखरच कैदी म्हणून दरूच्या देशांत जाणे भाग पडेल. 12 मग
तुमचा नेता िंभतीला िंखडार पाडेल व रात्रीच्या वेळी गुपचूपपणे पसार
होईल. लोकांनी ओळखू नये म्हणून तो आपला चेहरा झाकून घेईल.
जाताना तो काहीही बघू शकणार नाही. 13 तो पळून जायचा प्रयत्न
करील पण मी (देव) त्याला पकडीन. तो माझ्या सापळ्यात अडकला
जाईल. मी त्याला बाबेलमध्ये, खास्द्यांच्या देशात आणीन. पण त्याला
कोठे नेले जात आहे, हे तो पाहू शकणार नाही. शत्रू त्याचे डोळे काढून
त्याला आंधळा करतील. मग तो तेथेच मरले. 14 मी राजाच्या माणसांना
इस्राएलच्या भोवतालच्या परक्या देशांमधून राहण्यास भाग पाडीन, व
त्याचे सनै्य वाऱ्यावर सोडीन. शत्रूचे सिैनक त्यांचा पाठलाग करतील.
15 मग त्या लोकांना मीच देव आहे हे कळेल. मीच त्यांना राष्ट्र ां-राष्ट्र ांतून
िवखरुले हे त्यांना कळून चुकेल. मी त्यांना सक्तीने दसुऱ्या देशांत जायला
लावले, हे त्यांना समजेल.

16 “पण मी काही लोकांना िजवंत राहू देईन. ते रोगराईने वा
उपासमारीने अथवा तलवारीने मरणार नाहीत. त्यांनी माझ्यािवरुद्ध ज्या
भयकंर गोष्टी केल्या, त्या इतरांना ह्या लोकांनी सांगाव्या, म्हणून मी
त्यांना िजवंत ठेवीन. मग मीच परमेश्वर आहे हे समजेल.”

17 मग परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. तो म्हणाला, 18

“मानवपुत्रा, तू फार घाबरल्याचे नाटक कर. जेवताना तू थरथर कापले
पािहजेस. तू काळजीत असल्याचे दाखव. पाणी िपतानाही भ्याल्याचे
सोंग कर. 19 सामान्य माणसांना तू हे सांिगतले पािहजेस ‘यरुशलेममध्ये
व इस्राएलच्या इतर भागांत राहणाऱ्या लोकांना परमेश्वर, आमचा प्रभू,
पुढील गोष्टी सांगतो. खाता-िपताना तुम्ही काळजीने व भयाने पछाडले
जाल. का? कारण तुमच्या देशातील सवर् गोष्टींचा नाश होईल. तेथे
राहणाऱ्या सवार्ंशी शत्रू अत्यतं कू्ररपणे वागेल. 20 आता तुमच्या गावांत
खूप लोक राहात आहेत. पण त्या सवर् गावांचा नाश होईल. तुमच्या
संपूणर् देशाचाच नाश होईल. मगच मीच परमेश्वर आहे हे तुमच्या लक्षात
येईल.’”

21 मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 22 “मानवपुत्रा,
इस्राएल देशाबद्दल लोक पुढील गीत का म्हणतात?
‘संकटे लवकर येणार नाहीत.
दृष्टान्त खर ेहोणार नाहीत.’
23 “परमेश्वर, त्यांचा प्रभू, हे गीत बदं करील असे त्यांना सांग. ह्या पुढे

ते इस्राएलबद्दल असे काही म्हणणार नाहीत. त्याऐवजी ते पुढील गीत
म्हणतील.
‘लवकरच संकटे येतील
दृष्टान्त खर ेठरतील.’
24 “ह्या पुढे इस्राएलला खोटे दृष्टान्त िदसणार नाहीत, हे मात्र अगदी

खर ेआहे. खोटेनाटे सांगणार ेजादगूार तेथे असणार नाहीत. 25 का?
कारण मी परमेश्वर आहे. माझ्या मनाप्रमाणे मी सांगतो व तेच घडेल. मी
त्यास िवलबं होऊ देणार नाही. संकटे वेगाने येत आहेत. तुमच्याच
आयषु्यात ती येतील. बडंखोरांनो, मी जे म्हणतो, ते घडवून आणतो.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

26 नतंर मला पुन्हा परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 27

“मानवपुत्रा, तुला झालेला दृष्टान्त प्रत्यक्षात यायला खूप अवधी आहे
असे इस्राएलच्या लोकांना वाटते. येथून पुढे अनेक वषार्ंनी घडणाऱ्या
गोष्टींबद्दल तू बोलत आहेस, असा त्यांचा समज आहे. 28 म्हणून तू
त्यांना ह्या गोष्टी सांिगतल्या पािहजेस. ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, मी
या पुढे अिजबात उशीर करणार नाही. मी जे घडेल असे म्हणतो, ते
घडेलच.’” देव, माझा प्रभू, असे म्हणाला.
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त्यानतंर परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, माझ्यावतीने इस्राएलच्या संदेष्ट्यांशी बोल. ते
संदेष्टे खर ेम्हणजे माझ्यावतीने बोलत नसून त्यांना पािहजे

ते सांगतात म्हणून तू त्यांच्याशी बोल. त्यांना पुढील गोष्टी सांग.
‘परमेश्वराकडून आलेला हा संदेश ऐका. 3 परमेश्वर, माझा प्रभू, असे
म्हणतो की दषु्ट संदेष्ट्यांनो, तुमचे वाईट होईल. तुम्ही दृष्टान्तांत
पािहलेल्या गोष्टी लोकांना न सांगता, तुमच्या मनाचेच सांगता.

4 “‘इस्राएल, ओसाड, पडक्या वास्तंूतून धावणाऱ्या कोल्ह्यांप्रमाणे
तुझे संदेष्टे असतील. 5 नगरीच्या तटबदंीच्या भगदाडांजवळ तू सिैनक
ठेवले नाहीस वा इस्राएलवासीयांच्या रक्षणासाठी िंभतही बांधली नाहीस.
तेव्हा परमेश्वराने तुला िशक्षा करायची वेळ येताच, तू यदु्धात हरशील.

6 “‘खोट्या संदेष्ट्यांनी दृष्टान्त पािहल्याचे सांिगतले. ते जाद ूकरतात
आिण भिवष्यात घडणाऱ्या गोष्टी सांगतात. पण ते खोटे बोलतात. त्यांना
परमेश्वराने पाठिवल्याचे ते सांगतात. पण ते खोटे आहे. खोटे खर ेठरावे
म्हणून ते अजूनही वाट पाहत आहेत.

7 “‘खोट्या संदेष्ट्यांनो, तुम्ही पािहलेले दषु्टान्त खर ेनाहीत. तुम्ही
जाद ूकेली व असे घडेल म्हणून सांिगतले. पण तुम्ही खोटे बोललात,
परमेश्वराने असे सांिगतले असे तुम्ही म्हणालात. पण मी तुमच्याशी
बोललोच नाही.’”

8 पण आता परमेश्वर, माझ्या प्रभु, खरोखरच बोलेल. तो म्हणतो,
“तुम्ही खोट्या गोष्टी सांिगतल्या, तुम्ही खोटे दषु्टान्त पािहले. म्हणून मी
(देव) तुमच्यािवरुद्ध आहे.” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, असे म्हटले. 9

परमेश्वर म्हणतो, “खोटे दृष्टान्त पाहणाऱ्या आिण खोटे बोलणाऱ्या
संदेष्ट्यांना मी िशक्षा करीन. माझ्या लोकांतून मी त्यांना बाजूला काढीन.
इस्राएलच्या वंशजांच्या नामावळीत त्यांची नावे असणार नाहीत. ते
इस्राएलच्या भूमीत परत येणार नाहीत. मगच तुम्हाला मी परमेश्वर व प्रभू
असल्याचे कळेल.

10 “ते खोटे संदेष्टे पुन्हा पुन्हा माझ्या लोकांशी खोटे बोलले. त्यांनी
‘शांती प्रस्थािपत होईल.’ असे सांिगतले. पण तेथे शांती नाही. िंभतीची
चांगली दरुुस्ती करुन लोकांनी लढायला सज्ज होण्याची जरुरी आहे. पण
त्याऐवजी लोक िंभतीना फक्त िगलावा करतात. 11 मी त्यांच्यावर
गारांचा वषार्ंव करीन आिण मुसळधार पाऊस (शत्रू-सनै्य) पाडीन, असे तू
त्यांना सांग. जोराचे वार ेवाहतील आिण तुफान येईल. मग तटबदंी
पडेल. 12 िंभत पडेल आिण लोक संदेष्ट्यांना िवचारतील ‘तुम्ही
िगलावा केला होता, त्याचे काय झाले?’” 13 परमेश्वर, माझा प्रभू,
म्हणतो, “मी तुमच्यावर रागावलो आहे म्हणून मी वादळ उत्पन्न करीन,
मुसळधार पाऊस पाडीन, गारांचा वषार्व करीन आिण तुमचा संपूणर् नाश
करीन. 14 तुम्ही िंभतीला िगलावा करता. पण संपूणर् तटबदंीच मी
उद्ध्वस्त करीन. ती मी जमीनदोस्त करीन. ती तुमच्या अगंावर पडेल
आिण मग तुम्हाला कळून चुकेल की मीच परमेश्वर आहे. 15 मी माझा
सगळा राग त्या तटबदंीवर व ितच्यावर िगलावा देणाऱ्या लोकांवर ओतून
टाकीन. मग मी म्हणेन ‘आता िंभतही नाही आिण ितच्यावर िगलावा
करणारहेी रािहले नाहीत.’

16 “ह्या सवर् गोष्टी इस्राएलच्या खोट्या संदेष्ट्यांबाबत घडतील. ते
यरुशलेमच्या लोकांशी बोलतात. ते शांतीचे भाकीत करतात. पण शांती
िमळत नाही.” परमेश्वराने, माझ्या प्रभुने, हे सांिगतले.

17 देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, इस्राएल मधील स्त्री संदेष्ट्यांकडे पाहा.
त्या माझ्यावतीने बोलत नाहीत. त्या त्यांच्या मनाचेच सांगतात. म्हणून
तू माझ्यावतीने त्यांच्यािवरुद्ध बोल. तू त्यांना पुढील गोष्टी सांिगतल्या
पािहजेस. 18 ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, ह्या गोष्टी सांगतो. िस्त्रयांनो, तुमचे
वाईट होईल. तुम्ही कापडाच्या पट्ृया करुन लोकांना बांगड्यांप्रमाणे
घालायला देता, डोक्याला बांधण्यासाठीही िवशेष प्रकारचे पट्टे करुन
देता. तुम्ही लोकांना सांगता की ह्या गोष्टीमध्ये तुमच्या आयषु्याचे
िनयतं्रण करण्याची जादचूी शक्ती आहे. स्वतःला जगिवण्यासाठी तुम्ही
लोकांना अशा रीतीने जाळ्यात पकडता! 19 तुम्ही मला लोकांच्यापुढे
क्षुद्र बनिवता. तुम्ही ओजंळभर सातू व भाकरीच्या काही तुकड्यांसाठी
त्यांना माझ्यािवरुद्ध िफरिवता. माझ्या लोकांशी तुम्ही खोटे बोलता. त्या
लोकांना खोटे आवडते. तुम्ही ज्यांनी जगायला पािहजे त्यांना मारता
आिण ज्यांनी मरायला पािहजे, त्यांना जगिवता. 20 म्हणून परमेश्वर,
प्रभू, तुम्हाला पुढील गोष्टी सांगतो, तुम्ही बांगड्यासारखे कापडी पट्टे

करुन लोकांना सापळ्यात पकडू बघता पण मी त्यांना मुक्त करीन.
तुमच्या हातातील ते कापडी पट्टे मी फाडून टाकीन, म्हणजे ते लोक
िंपजऱ्यातून सोडून िदलेल्या पाखराप्रमाणे स्वततं्र होतील. 21 मी
डोक्याला बांधायचे पट्टे तोडीन आिण माझ्या माणसांना तुमच्या
पकडीतून सोडवीन. तुमच्या सापळ्यातून ते िनसटतील आिण मगच
तुम्हाला कळेल की मी परमेश्वर आहे.

22 “‘तुमचे संदेष्टे खोट्या गोष्टी सांगतात. सज्जनांना त्याचा त्रास होतो.
मला हे पसंत नाही. तुम्ही वाईट लोकांना पिंठबा देता, त्यांना उत्तेजन
देता. त्यांना त्यांचे मागर् बदलायला सांगत नाही. त्यांचे जीव वाचवायचा
प्रयत्न करीत नाही. 23 तेव्हा ह्यापुढे तुम्हाला तुमचे िनरथर्क दृष्टान्त
िदसणे बदं होईल तुम्ही जादहूी करणार नाही. तुमच्यापासून मी माझ्या
लोकांचे रक्षण करीन. मग तुम्हाला कळेल की मीच खरा परमेश्वर आहे.’”

इस्राएलमधील काही वडीलधारी माणसे (नेते) माझ्याकडे
आले. माझ्याशी बोलण्यासाठी ते बसले. 2 मला परमेश्वराचा
संदेश आला. तो म्हणाला, 3 “मानवपुत्रा, हे लोक तुझ्याशी

बोलायला आले आहेत. मला तू त्यांचा िहताच्या गोष्टी िवचाराव्यास अशी
त्यांची इच्छा आहे. पण अजूनही त्यांच्याजवळ त्या अमगंळ मूतीर् आहेत.
त्यांना पाप करायला लावणाऱ्या ह्या गोष्टी त्यांनी जवळ बाळगल्या
आहेत. ते अजूनही त्यांची पूजा करतात. मग ते सल्ला िवचारण्यासाठी
माझ्याकडे कशाला येतात? मी त्यांच्या प्रश्र्ननंा उत्तर द्यावे का? नाही!
4 पण उत्तर मी त्यांना देईन. मी त्यांना िशक्षा करीन. तू ह्या गोष्टी त्यांना
सांगच. ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो: जर कोणी इस्राएली
संदेष्ट्यामाफर् त मला सल्ला िवचारु लागला, तर संदेष्ट्याऐवजी मीच
त्याच्या प्रश्र्नाला उत्तर देईन. जरी त्याच्याजवळ त्या घाणेरड्या मूतीर्
असल्या, त्याला पापाला प्रवृत करणाऱ्या गोष्टी त्याने जवळ बालगल्या
आिण त्यांची तो अजूनही पूजा करीत असला, तरी मी त्याच्या प्रश्र्नाला
उत्तर देईन. त्याच्याजवळ त्या अमंगळ मूतीर् असल्या, तरी मी त्याच्याशी
बोलेन. 5 का? कारण मला त्यांच्या हृदयात हात घालायचा आहे. त्या
गिलच्छ मूतीर्साठी त्यांनी माझा त्याग केला असला तरी, मी त्यांच्यावर
प्रेम करतो, हे मला त्यांना दाखवायचे आहे.’

6 “म्हणून इस्राएलच्या लोकांना पुढील गोष्टी सांग. ‘परमेश्वर, माझा
प्रभु, म्हणतो, त्या अमगंळ मूतीर्चा त्याग करुन माझ्याकडे परत या. त्या
भयानक खोट्या देवांपासून दरू व्हा. 7 एखादा इस्राएली वा
इस्राएलमध्ये राहणारा परका िहताच्या गोष्टीसाठी संदेष्ट्याकडे जाऊन
माझा सल्ला काय आहे ते िवचारू लागला, तर मी त्याला सल्ला देईन.
त्याच्याजवळ जरी त्या घाणेरड्या मूतीर् असल्या, त्याला पाप करायला
लावणाऱ्या गोष्टी त्याने जवळ बाळगल्या आिण तो त्यांची अजूनही पूजा
करीत असला, तरी मी त्याच्या प्रश्र्नाला उत्तर देईन. आिण माझे उत्तर
असे असेल. 8 मी त्याच्याकडे पाठ िफरवीन. मी त्याचा नाश करीन. तो
इतरांसाठी एक उदाहरण होईल. लोक त्याला हसतील. माझ्या लोकांतून
मी त्याला बाजूला काढीन. मगच तुम्हाला कळेल की मीच परमेश्वर आहे.
9 जर एखाद्या संदेष्ट्याने चुकीचे उत्तर िदले, तर मी, देवाने त्याला तसे
करण्यास भाग पाडले आहे. मी त्याच्यािवरुद्ध माझे सामथ्यर् वापरीन. मी
त्याचा नाश करीन आिण माझ्या माणसांतून इस्राएल लोकातून त्याला
काढून टाकीन. 10 म्हणजेच सल्ला िवचारणारा, आिण त्याला उत्तर
देणारा (संदेष्टा) ह्या दोघांनाही सारखीच िशक्षा होईल. 11 का? म्हणजे
तो संदेष्टा माझ्या माणसांना माझ्यापासून दरू नेणार नाही, माझे लोकही
पापांत बरबटणार नाहीत. मग ते माझे खास लोक होतील, आिण मीच
त्यांचा देव असेन.’” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

12 मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 13 “मानवपुत्रा,
माझा त्याग करणाऱ्या आिण पाप करणाऱ्या राष्ट्र ांला मग ते राष्ट्र  कोणतेही
असो मी िशक्षा करीन. त्यांचा अन्न पुरवठा मी बदं करीन. मी कदािचत्
देशात दषु्काळ पाडीन व लोक व प्राणी यांना देशातून बाहेर काढीन. 14

नोहा, दानीएल व इयोब हे ितथले असले, आिण तरीसुध्दा मी त्या
देशाला िशक्षा करीन. आपल्या चांगुलपणाने फारतर ते स्वतःचा जीव
वाचवू शकत असले तरी त्या देशाला वाचवू शकत नाही.” परमेश्वर, माझा
प्रभू, असे म्हणाला.

15 देव म्हणाला, “अथवा, कदािचत् मी िंहस्र प्राणी त्या देशात सोडीन
आिण ते सवर् लोकांना ठार मारतील. त्या िंहस्र प्राण्यांमुळे कोणीही त्या
देशामधून प्रवास करणार नाही. 16 जर नोहा, दानीएल व इयोब तेथे
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राहात असते, तर मी त्यांचे रक्षण केले असते. ते ितघे स्वतः चे प्राण
वाचवू शकले असते. पण माझ्या प्राणाची शपथ घेऊन मी प्रितज्ञा करतो
ते इतरांचे प्राण वाचवू शकले नसते. त्यांच्या मुला-मुलींनाही ते वाचवू
शकले नसते. पापी देशाचा नाश केला जाईल.” परमेश्वर माझा प्रभू, हे
म्हणाला.

17 देव म्हणाला, “िंकवा मी कदािचत् त्या देशावर चढाई करण्यासाठी
शत्रूसनै्य पाठवीन. ते सिैनक त्या देशाचा नाश करतील. मी तेथील सवर्
माणसांना व प्राण्यांना देशाबाहेर हालवीन. 18 जर नोहा, दानीएल व
इयोब तेथे राहत असते, तर मी त्या ितघा सज्जानांना वाचिवले असते. ते
स्वतःचा प्राण वाचवू शकले असते पण माझी शपथ घेऊन वचन देतो की
ते इतरांना म्हणजेच त्यांच्या मुलामुलींनासुध्दा वाचवू शकले नसते. त्या
पापी देशाचा नाश केला जाईल” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, ह्या गोष्टी
सांिगतल्या.

19 देव म्हणाला, “वा मी त्या देशात कदािचत् रोगराई पसरवीन. मी
माझ्या क्रोधाचा त्यांच्यावर वषार्व करीन. मी त्या देशातील सवर् लोकांचा
व प्राण्यांचा मुक्काम तेथून हालवीन. 20 तेथे जर नोहा, दानीएल व इयोब
राहात असते, तर ते सज्जन असल्यामुळे मी त्यांना वाचिवले असते. ते
ितघे स्वतःचे प्राण वाचवू शकले असते. पण माझी शपथ घेऊन वचन
देतो की ते इतराना म्हणजे त्यांच्या मुलामुलींना सुद्धा वाचवू शकले
नसते.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

21 मग परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला, “यरुशलेमाची िस्थती िकती
वाईट होणार त्याचा िवचार कर. शत्रू सिैनक, उपासमार, रोगराई आिण
िंहस्र प्राणी या चारही िशक्षा मी त्यांना करीन. त्या देशातील सवर्
माणसांना व प्राण्यांचा मी नाश करीन. 22 काही लोक त्या देशातून
िनसटतील, ते आपल्या मुलांमुलीना घेऊन, मदतीसाठी तुझ्याकडे
येतील. मग ते लोक खरोखर िकती वाईट आहेत, हे तुला कळेल आिण
यरुशलेमवर मी आणलेली सवर् संकटे पाहून तुला बरचे वाटेल. 23 ते
कसे जगतात आिण कोणत्या वाईट गोष्टी करतात हे तू पािहल्यावर,
त्यांना िशक्षा करण्यास सबळ कारण आहे, हे तुला पटेल.” परमेश्वर,
माझा प्रभू, असे म्हणाला.

मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, रानातील झाडांच्या लहान लहान फांद्यांपेक्षा
द्राक्षवेलींचे तुकडे चांगले का? नाही. 3 द्राक्षवेलीच्या

लाकडाचा कशासाठी उपयोग होतो का? नाही. ताटल्या अडकवून
ठेवण्यासाठी त्याच्यापासून खुटं्या बनिवता येतात का? नाही. 4 लोक
त्या लाकडाला फक्त आगीत टाकतात, काही काटक्या टोकाकडून जळू
लागतात, मध्यावर काळ्या पडतात, पण त्या काही पूणर्पणे जळत
नाहीत. त्या जळक्या काटक्यांचा काही उपयोग आहे का? 5 ते लाकूड
जळण्यापूवीर् जर तुम्ही त्या लाकडाचा उपयोग करु शकत नसाल, तर ते
लाकूड जळल्यावर नक्कीच त्याचा काही उपयोग होणार नाही. 6

म्हणजेच द्राक्षवेलींच्या काटक्या ह्या रानातल्या झाडांच्या फांद्याप्राणेच
आहेत. लोक त्या िवस्तवात टाकतात आिण त्या जळून जातात.
त्याचप्रमाणे, यरुशलेमच्या लोकांना मी आगीत टाकीन.” परमेश्वर, माझा
प्रभू, असे म्हणाला, 7 “मी त्या लोकांना िशक्षा करीन. पण काही लोक
त्या अधर्वट जळालेल्या काटक्यांप्रमाणे असतील. त्यांना िशक्षा होईल.
पण त्यांचा संपूणर् नाश होणार नाही. ‘मीच त्यांना िशक्षा केली’ हे तुम्हाला
िदसून येईल व मगच तुम्हाला कळेल की मीच परमेश्वर आहे. 8 त्या
लोकांनी खोट्या देवांसाठी माझा त्याग केला, म्हणून मी त्या देशाचा
नाश करीन.” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, ह्या गोष्टी सांिगतल्या

मला मग परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, यरुशलेमच्या लोकांना त्यांनी केलेल्या भयकंर
कृत्यांबद्दल सांग. 3 ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, यरुशलेमला

पुढील गोष्टी सांगतो, असे तू त्याना सांिगतले पािहजे. तुझ्या इितहासावर
नजर टाक. कनानमध्ये तुझा जन्म झाला. तुझे वडील अमोरी व आई
िहत्ती होती. 4 यरुशलेम, तू जन्मलीस तेव्हा तुझी नाळ कापायला
कोणीही नव्हते. कोणीही मीठ टाकून तुला आंघोळ घातली नाही वा तुला
दपुट्यात गंुडाळले नाही. 5 यरुशलेम, तू अगदी एकटी होतीस. कोणाला
तुझ्यासाठी वाईट वाटले नाही वा कोणीही तुझी काळजी घेतली नाही. तू
जन्मताच, तुझ्या आईविडलानी तुला शेतात टाकून िदले. त्यावेळी तू
रक्ताने माखलेली होतीस, तुझ्या अगंावर वारही तशीच होती.

6 “‘त्याच वेळी मी तुझ्याजवळून गेलो. मी तुला रक्तात लोळताना व
हातपाय हालिवताना पािहले. तू रक्ताने माखली होतीस. पण मी तुला
म्हणालो, “िजवंत राहा” खरचे, तू रक्ताने माखलेली असूनसुद्धा मी
म्हणालो “िजवंत राहा.” 7 शेतातल्या रोप्याला जगवावे, तसे तुला
जगवायला मी मदत केली. तू वाढत गेलीस आिण तरुणी झालीस. तू
वयात आलीस, तुझ्यात तारुण्याची लक्षणे िदसू लागली. तुझे केसही
वाढू लागले, पण तरीसुद्धा तू िववस्त्रच होतीस, उघडीच होतीस. 8 मी
तुला पाखरले. तू प्रणयोत्सुक झाली होतीस. म्हणून माझे वस्त्र तुला
लपेटून मी तुझी नग्नता झाकली. मी तुला लग्नाचे वचन िदले. मी
तुझ्याबरोबर करार केला आिण तू माझी झालीस.’” परमेश्वर, माझा प्रभू,
असे म्हणाला. 9 “‘मी तुला आंघोळ घातली. तुझ्या अगंावरचे रक्त धुवून
काढले. तुझ्या अगंाला तेल चोळले. 10 मी तुला उत्तम वस्त्रे व मऊ
चामड्याचे जोडे िदले. तुझ्या डोक्याला तागाचा पट्टा गंुडाळला व तुला
रशेमी ओढणी पांघरली. 11 मग मी तुला काही दािगने िदले. तुझ्या
हातात बांगड्या व गळ्यात हार घातला. 12 मी तुला नथ, कणर्भूषणे
आिण संुदर मुकुट देऊन सजिवले. 13 तू तुझ्या सोन्या-चांदीच्या
अलकंारात व ताग, रशेीम यांच्या किशदा काढलेल्या वस्त्रांत फारच संुदर
िदसत होतीस. तू चांगल्यातले चांगले अन्न खाल्लेस. तुझे सौंदयर् अप्रितम
होते. तू राणी झालीस! 14 तुझ्या सौंदयार्ने तुला प्रिसद्धी िमळाली. पण
माझ्यामुळे तू संुदर झालीस!’” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने ह्या गोष्टी
सांिगतल्या.

15 देव म्हणाला, “पण तू आपल्या सौंदयार्वरच िवश्वास ठेवायला
सुरवात केलीस. तू तुझ्या चांगल्या नावाचा उपयोग करुन माझा
िवश्वासघात केलास. येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाबरोबर तू वेश्येप्रमाणे
वागलीस. त्या सवार्ंच्या तू स्वाधीन झालीस. 16 तुझ्या संुदर वस्त्रांचा
उपयोग तू तुझी पूजास्थाने सजिवण्यासाठी केलास. आिण तेथे तू
वेश्येसारखे वतर्न केलेस. तुझ्याजवळ येणाऱ्या प्रत्येकाच्या तू स्वाधीन
झालीस. 17 मग मी तुला िदलेल्या सोन्या चांदीच्या अलकंाराचा उपयोग
तू पुरुषांचे पुतळे बनिवण्यासाठी केलास आिण त्या पुतळ्यांशीही
व्यिभचार केलास. 18 संुदर कापड आणून तू त्या मूतीर्ंना कपडे
िशवलेस. मी तुला िदलेले अत्तर आिण धूप तू त्या मूतीर्ंपुढे ठेवलास. 19

मी तुला भाकरी, मध व तेल िदले. तेही तू त्या मूतीर्ंना िदलेस. तू खोट्या
देवांनी प्रसन्न व्हावे म्हणून सुगांिधत द्रव्ये म्हणून ह्या सवर् गोष्टी त्यांना
अपर्ण केल्यास. त्या खोट्या देवांबरोबर तू वेश्येप्रमाणे वागलीस.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

20 देव म्हणाला, “आपल्याला मुले झाली. पण तू आपली मुले
घेतलीस व त्यांना ठार करुन खोट्या देवांना अपर्ण केलेस. मला फसवून
त्या खोट्या देवांकडे जाताना तू जी दषु्कृत्ये केलीस त्यातील ही फक्त
काहीच होत. 21 तू माझ्या मुलांचा वध केलास आिण अिग्नद्वारा त्यांना
त्या खोट्या देवापयर्ंत पोहोचिवलेस. 22 तू माझा त्याग केलास आिण
अशी दषु्कृत्ये केलीस. तुला तुझ्या बालपणाचे िवस्मरण झाले. मला तू
सापडलीस तेव्हा तू नग्नावस्थेत रक्तात लोळत होतीस हे तुला आठवले
नाही.

23 “ह्या सवर् दषु्कृत्यानतंर हे यरुशलेम, तुझे भले होणार नाही.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो. 24 “ह्या सवर् गोष्टीनतंर, तू त्या
खोट्या देवांना पूजण्यासाठी मातीचा िढगारा रचलास. प्रत्येक रस्त्याच्या
कोपऱ्यावर तू अशी पूजास्थाने बांधलीस. 25 प्रत्येक रस्त्याच्या
सुरवातीला तू मातीचे िढगार ेरचलेस. तू तुझ्या सौंदयार्ला कमीपणा
आणलास, तुझ्या सौंदयार्चा उपयोग तू तुझ्या जवळून जाणाऱ्या
प्रत्येकाला पकडण्यासाठी केलास. त्यांना तुझे पाय िदसावे म्हणून तू
तुझी वस्त्रे वर उचललीस आिण त्यांच्याबरोबर वेश्येसारखी वागलीस.
26 मग मोठे िंलग असलेल्या शेजाऱ्याकडे, िमसरकडे तू गेलीस व मला
संतापिवण्यासाठी त्याच्याबरोबर अनेकदा व्यिभचार केलास. 27 म्हणून
मी तुला िशक्षा केली. तुझ्या भत्तयातील काही भाग (जमीन) मी काढून
घेतला. तुझ्या शत्रूंना म्हणजेच पिलष्ट्यांच्या मुलींना (शहरांना) त्यांना
पािहजे तसे तुझ्याशी वागू िदले. तुझी दषु्कृत्ये पाहून त्यांनासुध्दा
धक्काबसला. 28 मग तू अश्शूरकडे व्यिभचार करण्यासाठी गेलीस. पण
तुझे समाधान होऊ शकले नाही. तुझी कधीच तृप्ती झाली नाही. 29

म्हणून मग तू कनानकडे वळलीस व तेथून खास्द्यांकडे गेलीस. पण
अजूनही तू तृप्त नाहीस. 30 तू खूपच दबुर्ल आहेस. म्हणूनच सवर्
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पुरुषांनी (देशांनी) तुला पापे करायला लावले. तू िनदर्यपणे हुकमत
चालवणाऱ्या वेश्येप्रमाणे वागलीस.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

31 देव म्हणाला, “पण तू पूणर्पणे वेश्यावृत्ती पत्करली नाहीस. तू
प्रत्येक रस्त्याच्या टोकाला मातीचे िढगार ेरचलेस व प्रत्येक रस्त्याच्या
कोपऱ्यावर पूजास्थाने बांधलीस. तू सवर् पुरुषांबरोबर व्यिभचार केलास.
पण तू, वेश्येप्रमाणे, त्यांच्याजवळ मोबदला मािगतला नाहीस. 32

व्यिभचािरणी, तुला स्वतःच्या पतीऐवजी परक्यांबरोबर व्यिभचार
करायला आवडतो. 33 बहुतेक वेश्या पुरुषांना पसेै देण्यास भाग
पाडतात. पण तूच सवर् िप्रयकरांना पसेै िदलेस. तू व्यिभचारासाठी
तुझ्याकडे बोलिवलेल्या सवर् पुरुषांना पसेै िदलेस. 34 तू बहुतेक
वेश्यांच्या अगदी उलट वागलीस. त्या पुरुषांकडून सक्तीने पसेै घेतात,
तर तू तुझ्याबरोबर व्यिभचार करण्यासाठी उलट पुरुषांनाच पसेै देतेस.”

35 वारांगने, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐक. 36 परमेश्वर, माझा
प्रभू, असे म्हणतो, “तू पसैा खचर् केलास आिण तुझ्या िप्रयकरांना आिण
घाणेरड्या देवांना तुझे नग्न शरीर पाहू िदलेस, तुझ्याबरोबर व्यािभचार
करु िदलास. तुझ्या मुलाना ठार मारुन त्यांचे रक्त खोट्या देवांना भेट
म्हणून िदलेस. 37 म्हणून मी तू ज्यांच्यावर प्रेम केलेस, त्या तुझ्या सवर्
िप्रयकरांना आिण ज्यांचा तू ितरस्कार करतेस त्यांना, एकत्र आणीन
आिण तुझे नग्न शरीर पाहू देईन. तुझे संपूणर् नग्न शरीर ते पाहतील. 38

मग मी तुला िशक्षा करीन. खनुी व व्यिभचाराचे पाप केलेल्या स्त्रीप्रमाणे
मी तुला िशक्षा करीन. क्रोधािवष्ट व मत्सरी पतीकडून व्हावी, तशी िशक्षा
तुला होईल. 39 मी त्या तुझ्या िप्रयकरांच्या हाती तुला देईन. ते तुझे
मातीचे िढगार ेउद्ध्वस्त करतील. तुझी पूजास्थाने जाळतील. तुझी वस्त्रे
फाडतील आिण तुझे संुदर अलकंार घेतील. मला तू ज्या अवस्थेत
सापडलीस, त्याच अवस्थेत (उघडी व नग्न) तुला ते सोडतील. 40 तुला
ठार करण्यासाठी लोकांना जमवून ते तुझ्यावर दगड फेकतील. मग
तलवारीने तुझे तुकडे तुकडे करतील. 41 ते तुझे घर (मिंदर) जाळतील.
इतर िस्त्रयांना कळावे म्हणून ते तुला िशक्षा करतील. मी तुला वेश्येप्रमाणे
वागू देणार नाही. तुझ्या िप्रयकरांना पसेै देऊ देणार नाही. 42 मग माझा
राग व मत्सर िनवळेल मी शांत होईन. पुन्हा कधीही रागावणार नाही. 43

हे सवर् का घडल?ं कारण बालपणी काय घडले ह्याचे तुला िवस्मरण
झाले. तू वाईट गोष्टीबद्दल मला तुला िशक्षा करावी लागली. पण तू
त्याहून भयकंर गोष्टी करण्याचा बेत केलास.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे
म्हणाला.

44 “तुझ्याबद्दल बोलणाऱ्या सवर् लोकांना आता आणखी एक गोष्ट
सांगायला िमळेल. ‘ती म्हणजे, खाण तशी माती (जशी आई, तशी लेक)’
45 तू तुझ्या आईची मुलगी शोभतेस खरी! पतीची िंकवा मुलांची तुला
पवार् नाही. तू अगदी तुझ्या बिहणीप्रमाणे आहेस. तुम्ही दोघीनी ही
तुमच्या पतींचा व मुलांचा ितरस्कार केला. तू तुझ्या आईविडलांसारखी
आहेस. तुझी आई िहत्ती तर वडील अमोरी होते. 46 तुझी मोठी बहीण
शोमरोन होय. ती तुझ्या उत्तरलेा ितच्या मुलींबरोबर (गावांसह) राहत
होती. तुझी धाकटी बहीण सदोम ही तुझ्या दिक्षणेला ितच्या मुलींसह
(गावांसह) राहत होती. 47 त्यांनी केलेली भयकंर कृत्ये तू केलीसच पण
त्यांच्यापेक्षाही वाईट कृत्ये केलीस. 48 मी परमेश्वर व प्रभू आहे. मी
िजवंत आहे. माझ्या प्रितजे्ञवर सांगतो की सदोम व ितच्या मुलींनी,
तुझ्याइतकी व तुझ्या मुलींइतकी दषु्कृत्ये कधीच केली नाहीत.”

49 देव म्हणाला, “तुझी बहीण सदोम आिण ितच्या मुली गिर्वष्ठ होत्या.
त्यांना अन्नधान्याची िवपुलता होती आिण त्यांच्याजवळ भरपूर वेळ
होता. पण त्यांनी गिरबांना असहाय्य लोकांना मदत केली नाही. 50

सदोम व ितच्या मुली अती गिर्वष्ट झाल्या, आिण त्यांनी माझ्या समोर
भयानक गोष्टी करण्यास सुरवात केली. मी ते पाहताच त्यांना िशक्षा
केली.”

51 देव म्हणाला, “शोमरोनने तुझ्याहून अधीर्सुद्धा दषु्कृत्ये केली
नाहीत. तू ितच्यापेक्षा खूपच जास्त भयानक कृत्ये केलीस. तू तुझ्या
बिहणीपेक्षा खूपच जास्त पाप केलेस. तुझ्या तुलनेत सदोम व शोमरोन
बऱ्याच म्हणायच्या. 52 तेव्हा आता तुला अपमान सहन केलाच पािहजे.
तुझ्या बिहणींना तुझ्या तुलनेत, तूच चांगले ठरिवले आहेस. तू भयकंर
गोष्टी केल्या आहेस, तेव्हा तुला लिज्जत व्हावेच लागेल.”

53 देव म्हणाला, “मी सदोम आिण ितच्या भोवतीच्या गावांचा नाश
केला. मी शोमरोनचा आिण त्याच्या भोवतालच्या गावांचाही नाश केला,

आिण आता, यरुशलेम, मी तुझा नाश करीन. मी ती शहर ेपुन्हा वसवीन.
यरुशलेम, तुलासुध्दा मी पुन्हा वसवीन. 54 मी तुझे सांत्वन करीन. मग
तू स्वतः केलेली दषु्कृत्ये आठवून लिज्जत होशील. 55 तेव्हा तुझी आिण
तुझ्या बिहणींची पुन्हा उभारणी होईल. सदोम व ितच्याभोवतालची गावे,
शोमरोन व ितच्या आजुबाजूची गावे आिण तू व तुझ्या सभोवतीची गावेही
पुन्हा वसिवली जातील.”

56 देव म्हणाला, “पूवीर् तू गिर्वष्ठ होतीस. तेव्हा तू आपल्या बिहणीची
सदोमची, चेष्टा केलीस. पण आता तू पुन्हा तसे करणार नाहीस. 57

तुला िशक्षा होण्याआधी, तुझे शेजारी तुझी थट्टा करण्याआधी, तू अशी
वागलीस. अरामच्या आिण पिलष्ट्यांच्या मुली आता तुझी चेष्टा करीत
आहेत. 58 तू केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल तुला द:ुख भोगलेच पािहजे.”
परमेश्वर असे म्हणाला.

59 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “तू मला जसे वागवलेस,
तसेच मी तुला वागवीन. तू आपल्या लग्नाचे वचन मोडलेस.
आपल्यातील कराराचा मान राखला नाहीस. 60 पण आपण केलेल्या
कराराची मला आठवण असेल. मी तुझ्याबरोबर करार केला होता. आिण
तो कायम चालू राहणार आहे. 61 मी तुझ्या बिहणींना तुझ्याकडे आणीन
आिण त्यांना तुझ्या मुली करीन. हे आपल्या करारात नव्हते, पण मी हे
तुझ्यासाठी करीन. मग तुला तुझ्या दषु्कृत्यांचे स्मरण होऊन लाज
वाटेल. 62 मग मी तुझ्याबरोबर माझा करार करीन. मग तुला कळेल की
मीच परमेश्वर आहे. 63 मी तुझ्याशी चांगले वागीन. मग तू माझे स्मरण
ठेवशील आिण तू केलेल्या वाईट कृत्यांची तुला लाज वाटेल. तू जे काय
केलेस, त्याबद्दल मी तुला क्षमा करीन. मग तुला पुन्हा लिज्जत व्हावे
लागणार नाही.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला. 2

“मानवपुत्रा, इस्राएलच्या लोकांना पुढील कहाणी सांग व
त्यांना त्याचा अथर् िवचार. 3 त्यांना सांग:

“‘मोठे पखं असलेला एक प्रचंड गरुड (नबुखद्नेस्सर) लबानोनला
आला.
त्याला खूप िपसे होती व त्यावर िठपके होते.

4 त्याने मोठ्या गधंसरुचा शेडा (लबानोन)
तोडून कनानला आणला.
व्यापाऱ्यांच्या गावात त्याने एक फांदी लावली.
5 मग त्या गरुडाने कनानमधील काही बीज (लोक)
सुपीक जिमनीत नदीकाठी पेरले.

6 बीज अकुंरले आिण द्राक्षवेल तरारली.
ती वेल उत्तम होती.
ती उंच नव्हती,
पण ितचा िवस्तार मोठा होता.
ितला फांद्या फुटल्या
व लहान वेलीचा वाढून मोठा वेल झाला.

7 मग मोठे पखं असलेल्या, दसुऱ्या मोठ्या गरुडाने हा वेल पािहला.
त्या गरुडला खूप िपसे होती.
ह्या नव्या गरुडाने आपली काळजी घ्यावी,
असे द्राक्षवेलीला वाटत होते.
म्हणून ितने आपली मुळे गरुडाकडे वळिवली.
ितच्या फांद्या त्याच्या िदशेने पसरल्या.
ज्या मळ्यात ती वेल लावली होती, त्या मळ्यापासून फांद्या वाढून दरू

गेल्या.
नव्या गरुडाने आपल्याला पाणी द्यावे असे द्राक्षवेलीला वाटले.
8 ती द्राक्षवेल सुपीक मळ्यात लावली होती.
ितच्या जवळपास पुष्कळ पाणी होते.
ितला खूप फांद्या फुटून चांगली फळे धरु शकली असती.
ती एक उत्तम वेल झाली असती.’”

9 परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला:
“ती वेल यशस्वी होईल असे तुम्हाला वाटते का?
नाही! नवा गरुड तो उपटून टाकील.
पक्षी ितची मुळे तोडेल
व तो सवर् द्राके्ष खाऊन टाकील.
मग कोवळी पाने सुकून गळून पडतील.

यहेज्केल 16:31 535 यहेज्केल 17:9
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ती वेल सुकत जाईल.
ितला मुळापासून उपटण्यास बळकट हातांची
व सामथ्यर्वान राष्ट्र ांची गरज लागणार नाही.

10 जेथे लावली आहे तेथेच ती वेल चांगली वाढेल का?
नाही! पूवेर्च्या गरम वाऱ्याने ती सुकेल व मरले.
जेथे लावली तेथेच ती मरले.”
11 परमेश्वराचा आवाज मला ऐकू आला. तो म्हणाला, 12

“इस्राएलच्या लोकांना ह्या गोष्टीचा अथर् समजावून सांग. ते नेहमीच
माझ्यािवरुद्ध जातात. त्यांना पुढील गोष्टी सांग. पिहला गरुड म्हणजे
बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर होय. तो यरुशलेमला आला आिण त्याने
राजाला व इतर नेत्यांना आपल्याबरोबर बाबेलला नेले. 13 मग
नबुखद्नेस्सरने राजघराण्यातील एका माणसाबरोबर करार केला. त्याने
त्याच्याकडून सक्तीने वचन घेतले. त्या माणसाने नबुखद्नेस्सराशी िनष्ठेन
राहण्याचे वचन िदले. नबुखद्नेस्सरने मग त्याला यहूदाचा नवा राजा
केला. मग त्याने यहूदातील सवर् सामथ्यर्वान पुरुषांना यहूदापासून दरू
नेले. 14 त्यामुळे यहूदा हे दबुर्ल झाले आिण ते नबुखद्नेस्सरािवरुद्ध बडं
करु शकले नाही. यहूदाच्या नव्या राजाबरोबर नबुखद्नेस्सरने केलेला
करार लोकांना सक्तीने पाळावा लागला. 15 पण शेवटी कसेही करुन ह्या
नव्या राजाने नबुखद्नेस्सरािवरुद्ध बडं करण्याचा प्रयत्न केलाच. त्याने
आपले दतू पाठवून िमसरकडे मदत मािगतली त्यांना पुष्कळ घोडे व
सिैनक मािगतले. यहूदाचा नवा राजा ह्यात यशस्वी होईल, असे तुम्हाला
वाटते का? नव्या राजाकडे करार मोडून िशके्षतून सुटका करुन
घेण्याइतके सामथ्यर् आहे, असे तुम्हाला वाटते का?”

16 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “मी माझ्या प्राणाची शपथ घेऊन
सांगतो की नवा राजा बाबेलमध्येच मरले. नबुखद्नेस्सरने ह्या माणसाला
यहूदाचा नवा राजा केले. पण त्या माणसाने नबुखद्नेस्सरला िदलेले वचन
मोडले. त्याने कराराकडे दलुर्क्ष केले. 17 आिण िमसरचा राजा यहूदाच्या
नव्या राजाचे रक्षण करु शकणार नाही. तो कदािचत् मोठे सनै्य पाठवील,
पण िमसरची प्रचंड शक्ती यहूदाला वाचवू शकणार नाही. नबुखद्नेस्सरचे
सनै्य नगरी हस्तगत करण्यासाठी मातीचे रस्ते व िंभती बांधील खूप
लोक मरतील. 18 पण यहूदाच्या राजाला पळून जाता येणार नाही. का?
कारण त्याने कराराकडे दलुर्क्ष केले. नबुखद्नेस्सरला िदलेले वचन त्याने
मोडले.” 19 परमेश्वर, माझा प्रभू, अशी प्रितज्ञा करतो, “माझ्या
प्राणाशपथ मी यहूदाच्या राजाला िशक्षा करीन. का? कारण त्याने माझ्या
तािकदींकडे लक्ष िदले नाही. त्याने आमचा करार मोडला. 20 मी
सापळा रचीन व त्यात तो पकडला जाईल. मग मी त्याला बाबेलला
आणून िशक्षा करीन. तो माझ्यािवरुद्ध गेला म्हणून मी त्याला िशक्षा
करीन. 21 मी त्याच्या सनै्याचा नाश करीन. त्याचे चांगले सिैनक मी नष्ट
करीन. वाचलेल्या लोकांना मी वाऱ्यावर सोडून देईन. मग तुम्हाला
समजेल की मी परमेश्वर आहे. आिण मी ह्या गोष्टी तुम्हाला सांिगतल्या
होत्या.”

22 परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला,
“उंच गधंसरुची एक फांदी मी तोडून घेईन.
शेड्याची डहाळी मी घेईन
आिण मी स्वतः उंच पवर्तावर ती लावीन.

23 मी स्वतः, ती फांदी, इस्राएलच्या उंच पवर्तावर लावीन.
मग त्या फांदीचा वृक्ष होईल.
त्याला फांद्या फुटून फळे येतील.
तो एक संुदर गधंसरुचा वृक्ष असेल.
त्याच्या फांद्यांवर खूप पक्षी बसतील.
त्याच्या सावलीला खूप पक्षी राहतील.

24 “मग दसुऱ्या झांडाना समजेल की
मी उंच वृक्ष जमीनदोस्त करतो
आिण लहान झांडांचे उंच वक्ष करतो.
मीच िहरवीगार झाडे सुकवून टाकतो,
व सुकलेल्या झाडांना पालवी फुटिवतो.
मी परमेश्वर आहे.
मी बोलतो, तेच करतो.”

परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. तो म्हणाला, 2

“आईविडलांनी आंबट द्राके्ष खाल्ली. त्याची आंबट चव मात्र
मुलांनी घेतली. ही म्हण तुम्ही नेहमी म्हणता. ते का?

‘तुम्ही पाप करु शकता, भिवष्यकाळात कोणालातरी
त्याची िशक्षा िमळेल, असे तुम्हांला वाटते.’”
3 पण परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “माझ्या प्राणांची शपथ घेऊन

प्रितज्ञा करतो की इस्राएलच्या लोकांना ह्यापुढे ही म्हण खरी वाटणार
नाही. 4 मी सवार्ंना सारखेच वागवीन, मग ते आईवडील असोत वा मूल.
जो पाप करील, तो मरले.

5 “जर माणूस सज्जन तर तो जगेल. तो सवार्ंशी चांगलेच वागतो. 6 तो
डोंगरावर जात नाही व खोट्या देवांना दाखवलेले नवेैद्य खात नाही,
इस्राएलमधील अमगंल मूतीर्ची तो प्राथर्ना करीत नाही. तो शेजाऱ्याच्या
बायकोबरोबर व्यिभचार करीत नाही, आपल्या स्वतःच्या बायकोच्या
मािसक पाळीच्या वेळी ितच्याजवळ जात नाही. 7 तो सज्जन लोकांचा
फायदा घेत नाही, कजर् देताना गहाण ठेवलेल्या वस्तू, तो कजार्ची
परतफेड होताच कजर्दाराला परत करतो. तो सज्जन भुकेलेल्यांना अन्न
देतो, गरजंूना कपडे देतो. 8 एखाद्याला पसेै उसने िदल्यावर, तो त्यावर
व्याज घेत नाही. तो कपट करीत नाही. तो सवार्ंशीच चांगला वागतो.
लोक त्याच्यावर िवश्वास ठेवू शकतात. 9 तो सज्जन माझे िनयम पाळतो,
माझ्या िनणर्यांवर िवचार करतो, तो न्यायी आिण िवश्वासनीय होण्याचे
िशकतो. तोच चांगला माणूस होय, म्हणूनच तो जगेल.

10 “पण त्या सज्जनाचा मुलगा कदािचत् ह्या सवर् चांगल्या गोष्टी
करणार नाही. तो मुलगा कदािचत् चोरी करीत असेल व लोकांना ठार
मारीत असेल. 11 तो मुलगा पुढील वाईट गोष्टी करत असेल. तो
डोंगरावर जाऊन खोट्या देवांना दाखिवलेला नवेैद्य खात असेल, तो दषु्ट
मुलगा शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर, व्यिभचाराचे पाप करीत असेल. 12

तो गरीब असहाय्य लोकांना वाईट वागणूक देत असेल, लोकांचा गरै
फायदा घेत असेल, गहाण ठेवलेल्या वस्तू कजर्फेडीनतंर कजर्दाराला
परत करीत नसेल, तो त्या अमगंल मूतीर्ची प्राथर्ना करीत असले आिण
आणखी काही भयकंर गोष्टी करीत असेल. अशा िकतीतरी वाईट गोष्टी
तो करीत असेल. 13 एखाद्या गरजूला उसने पसेै िदल्यावर हा दषु्ट
मुलगा, त्या कजर्दाराकडून बळजबरीने व्याज घेत असेल. असा दषु्ट
मुलगा जगणार नाही. त्याने भयकंर गोष्टी केल्याबद्दल, त्याला मृत्यूला
सामोर ेजावे लागले व त्याच्या मरणाला तोच स्वत: जबाबदार असेल.

14 “आता, या दषु्टालाही कदािचत् मुलगा असेल व त्याने विडलांच्या
सवर् वाईट गोष्टी पािहल्या असल्याने तो विडलांप्रमाणे वागण्याचे
कदािचत् टाळेल. असा चांगला मुलगा लोकांशी चांगलेच वागतो. 15 तो
डोंगरावर जात नाही व खोट्या देवांचा प्रसाद खात नाही. तो
इस्राएलमधील घाणेरड्या मूतीर्ची कधी प्राथर्ना करीत नाही. शेजाऱ्याच्या
पत्नीबरोबर व्यिभचाराचे पाप करीत नाही. 16 तो लोकांचा फायदा घेत
नाही. तो कजर्फेडीनतंर गहण ठेवलेल्या वस्तू कजर्दाराला परत करतो,
भुकेलेल्यांना अन्न देतो, गरजंूना कपडे देतो. 17 तो गिरबांना मदत
करतो गरजूला पसेै उसने िदल्यास, त्यावर व्याज घेत नाही. तो माझे
िनयम पाळतो त्याचप्रमाणे वागतो. त्याच्या विडलांच्या पापांसाठी,
चांगल्या मुलाला मृत्यदुडं िमळणार नाही. तो मुलगा िजवंत राहील. 18

वडील कदािचत लोकांना दखुवीत असतील आिण चोरी करीत
असतील. ते त्यांच्या माणसांकिरता काहीच भल्या गोष्टी करीत नसतील
ते त्यांच्या पापांनी मरतील. पण विडलांच्या पापाबद्दल मुलाला िशक्षा
होणार नाही.

19 “तुम्ही कदािचत् िवचाराल ‘विडलांच्या पापाबद्दल मुलाला िशक्षा
का होणार नाही?’ कारण मुलगा प्रामािणक होता व त्याने सत्कृत्ये केली.
त्याने माझ्या आज्ञा काळजीपूवर्क पाळल्या. म्हणून तो जगेल. 20

पाप्यालाच मरण येईल. विडलांच्या पापांबद्दल मुलाला िशक्षा होणार
नाही. तसेच मुलाच्या पापांबद्दल विडलांना िशक्षा होणार नाही. सज्जनाचा
चांगुलपणा फक्त त्याच्या स्वतःचाच असतो. आिण वाईट माणसाचा
वाईटपणा त्याच्या एकट्याचाच असतो.

21 “पण, वाईट माणूस, सुधारला, तर तो मरणार नाही. तो जगेल.
त्याने पूवीर् केलेल्या वाईट गोष्टी तो करण्याचे सोडून देईल व माझे िनयम
काळजीपूवर्क पाळील तो सज्जन व प्रामािणक होईल. 22 तर मग देव
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त्याच्या दषु्कृत्यांचे स्मरण ठेवणार नाही. तो फक्त त्याचा चांगुलपणाच
स्मरले. मग तो माणूस जगेल.”

23 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “वाईट लोकांनी मरावे अशी माझी
इच्छा नाही. त्यांनी आपले मागर् बदलावे. मग ते जगू शकतील.

24 “कदािचत् भला माणूस चांगुलपणा सोडून देईल. वाईट माणसाने
पूवीर् केलेली भयानक दषु्कृत्ये तो करील व सन्मागर् सोडील. (असा
माणूस िजवंत राहील का?) अशा रीतीने, त्या माणसाने वाईट मागार्ला
लागून दषु्कृत्ये केल्यास, त्याच्या पूवीर्च्या सत्कृत्यांची आठवण देव
ठेवणार नाही. तो देवािवरुद्ध वागून पापे करु लागला, हेच देवाच्या लक्षात
राहील. म्हणून तो त्याच्या पापांचे फळ भोगेल. म्हणजेच मरले.”

25 देव म्हणाला, “तुम्ही कदािचत् म्हणाला, ‘देव, आमचा प्रभू न्यायी
नाही’ पण इस्राएलच्या लोकांनो, ऐका. तुम्हीच न्यायी नाही आहात. 26

जर सज्जन िबघडला व दषु्ट झाला, तर त्याने त्याच्या दषु्कृत्याबद्दल मेलेच
पािहजे. 27 पण वाईट माणूस सुधारला व सज्जन आिण प्रामिणक झाला,
तर तो त्याचा जीव वाचवील. तो िजवंत राहील. 28 तो िकती वाईट
होता. हे त्याचे त्यालाच कळेल व तो माझ्याकडे परत येईल. पूवीर्प्रमाणे
वाईट गोष्टी तो करणार नाही. मग तो जगेल. तो मरणार नाही.”

29 इस्राएलचे लोक म्हणाले, “हे न्याय्य नाही. परमेश्वर, आमचा प्रभू,
असा असूच शकत नाही!”
देव म्हणाला, “मी न्यायी आहे तुम्ही लोकच न्यायी नाही आहात. 30

का? इस्राएलच्या लोकांनो, प्रत्येक माणसाच्या कमार्प्रमाणे मी त्या
माणसाचा न्यायिनवाडा करतो.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला,

“म्हणून माझ्याकडे परत या. वाईट गोष्टी करण्याचे सोडून द्या. त्या
भयकंर गोष्टींना, (मूतीर्ंना) तुम्हास पाप करण्यास, प्रवृत्त करु देऊ नका.
31 तुम्ही तयार केलेल्या भयानक गोष्टी (मूतीर्) फेकून द्या. त्यांच्यामुळेच
तुम्ही पाप करण्यास धजावता. तुमचे ह्दयपिरवतर्न व आत्मपिरवतर्न
होऊ द्या. इस्राएलच्या लोकांनो, स्वतःच स्वतःचा मृत्यू का ओढवून
घेता? 32 मला तुम्हाला ठार मारण्याची इच्छी नाही. कृपा करुन परत
या व जगा” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

देव मला म्हणाला, “इस्राएलच्या नेत्यांबद्दल हे शोकगीत तू
गायलेच पािहजेस.

2 “‘तुझी आई िंसहीणीसारखी आहे.
ती तरुण िंसहांबरोबर झोपते.
ती तरुण िंसहाबरोबर झोपली
आिण ितला बरीच िपल्ले झाली.

3 त्यापकैी एक िपल्ल ूउठते त्याची वाढ होऊन
तो शिक्तशाली तरुण िंसह झाला आहे.
तो िशकार करायला िशकला आहे.
त्याने माणसाला मारुन खाल्ले.

4 “‘लोकांनी त्याची गजर्ना ऐकली,
आिण त्यांनी त्याला सापळ्यात पकडले
लोकांनी त्या िंसहाला वेसण घालून िमसरला नेले.
5 “‘ते छावा नेता होईल असे आई िंसहीणीला वाटले.
पण आता ितची पूणर् िनराशा झाली आहे.
मग ितने दसुऱ्या छाव्याला
िशकवून तयार केले.

6 तो तरुण िंसहाबरोबर िशकारीला गेला.
तो, बालवान, तरुण, असा िंसह झाला.
तो स्वतः िशकार करायला िशकला.
त्याने माणसाला मारुन खाल्ले.

7 त्याने राजवाड्यांवर हल्ला केला, व शहरांचा नाश केला.
त्या िंसहाची गजर्ना ऐकताच, त्या देशातील प्रत्येक माणूस

बोलायलासुध्दा घाबरत असे.
8 मग त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांनी त्याच्यासाठी सापळा

लावला,
आिण त्यांनी त्याला पकडले.

9 त्यांनी त्याला वेसण घालून िंपजऱ्यात कोंडले.
त्यांनी त्या िंसहाला सापळ्यात अडकिवले.
मग त्यांनी त्याला बाबेलच्या राजाकडे नेले.
आता, इस्राएलच्या डोंगरातून

त्याची गजर्ना तुम्हाला ऐकू येऊ शकत नाही.
10 “‘पाण्याकाठी लावलेल्या
द्राक्षवेलीसारखी तुझी आई होती.
ितला भरपूर पाणी िमळाल्यामुळे
खूप ताणे फुटले.

11 मग ितच्या फांद्या खूप वाढल्या.
त्या हातातील काठ्यांप्रमाणे
व राजदडंाप्रमाणे झाल्या.

12 तो वेल उंचच उंच वाढली.
ितला खूप फांद्या फुटून ती ढगांपयर्ंत पोहोचली.

13 “‘पण त्या वेलीला मुळापासून उपटून फेकून देण्यात आले.
पूवेर्कडील उष्ण वाऱ्यांमुळे ितची फळे वाळली.
मजबूत फांद्या मोडल्या, आिण त्या फांद्या आगीत टाकल्या गेल्या.

14 आता ती द्राक्षवेल, रुक्ष व िनजर्ल वाळवंटी प्रदेशात लावली आहे.
सवार्ंत मोठ्या फांदीला लागलेली आग पसरली.
त्या आगीने सवर् डहाळ्यांचा व फळाचा नाश केला.
आता हातात धरण्याची काठी व राजदडं उरला नाही.’

हे मृत्यूबद्दलचे शोकगीत, मृत्यूसाठीच, गाियले गेले.”
एक िदवस, इस्राएलमधील काही वडीलधारी नेते परमेश्वराचा
सल्ला िवचाण्यासाठी माझ्याकडे आले. परागदंा अवस्थेतील
काळाच्या सातव्या वषार्च्या पाचव्या मिहन्याच्या (आँगस्ट)

दहाव्या िदवशी ते लोक आले आिण माझ्यापुढे बसले.
2 मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 3 “मानवपुत्रा,

इस्राएलच्या वडीलधाऱ्यांशी (नेत्यांशी) बोल. त्यांना सांग ‘परमेश्वर, माझा
प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो. तुम्ही माझा सल्ला घेण्यासाठी आला आहात
का? जर तसे असेल. तर मी तुम्हाला सल्ला देणार नाही.’ परमेश्वर माझा
प्रभू, असे म्हणाला, 4 मानवपुत्रा, तू त्यांची परीक्षा करशील का? तू
त्यांची पारख करशील का? त्यांच्या विडलांनी केलेल्या भयकंर
गोष्टींबद्दल तू त्यांना सांिगतले पािहजेस. 5 ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो, असे तू त्यांना सािगतले पािहजेस; ज्या िदवशी मी
इस्राएलची िनवड केली, याकोबाच्या वंशाला अिभवचन िदले आिण
अभय देऊन मी त्यांना माझी ओळख िदली. “मीच तुमचा परमेश्वर आहे.
असे वचन मी त्यांना िनसरमध्ये िदले.” 6 त्याच िदवशी, त्यांना
िमसरमधून बाहेर काढून, मी त्यांना देत असलेल्या भूमीकडे घेऊन
जाण्याचेही कबूल केले. ती भूमी अनेक चांगल्या गोष्टीनी भरलेली होती.
सवर् देशांपेक्षा हा देश संुदर होता.

7 “‘इस्राएलच्या लोकांना त्यांच्या भयकंर मूतीर् दरू फेकून देण्यास मी
सांिगतले. िमसरच्या त्या अमगंळ पुतळ्यांबरोबर तुम्ही स्वतःही अमगंळ
होऊ नका, असेही मी त्यांना सांिगतले. “मी परमेश्वर तुमचा देव आहे.”
8 पण त्यांनी माझ्याकडे पाठ िफरिवली व माझे ऐकण्याचे नाकारले,
त्यांनी त्यांच्या त्या भयकंर मूतीर् ऐकल्या नाहीत ते िमसरचे घाणेरडे
पुतळे त्यांनी िमसरमध्येच टाकून िदले नाहीत. मग माझ्या रागाचा पारा
िकती चढतो हे त्यांना कळावे म्हणून मी (देवाने) िमसरमध्येच त्यांचा
नाश करण्याचा िनश्चय केला. 9 पण मी त्यांचा नाश केला नाही. माझे
लोक जेथे राहात होते तेथे, त्यांना, िमसरमधून बाहेर काढण्याचे मी
अगोदरच कबूल केले होते. तेव्हा त्या सवार्ंच्या देखत इस्राएलचा नाश मी
केला नाही कारण, मला माझ्या नावाला बट्टा लावायचा नव्हता. 10 मी
इस्राएलच्या लोकांना िमसरमधून बाहेर आणले. व त्यांना वाळवंटात
नेले. 11 मग मी त्यांना माझे कायदे िशकिवले, माझे िनयम घालून िदले.
एखाद्याने ते िनयम पाळल्यास, तो जगेल. 12 मी त्यांना िवश्रांतीच्या
खास िदवसाबद्दलही सांिगतले. त्या सुट्ट्या म्हणजे त्यांच्या व
माझ्यामधील िवशेष संकेत होते, खूण होती. मीच परमेश्वर आहे व ह्या
माणसाना, मी, माझी िवशेष (पिवत्र) माणसे करीत आहे हेच त्या
खणेुवरुन िदसे.

13 “‘पण वाळवंटात इस्राएली लोक माझ्यािवरुध्द गेले. त्यांनी माझे
िनयम पाळले नाहीत. माझे िनयम पाळायला त्यांनी नकार िदला. खरे
म्हणजे, ते िनयम अितशय चांगले होते. एखाद्याने ते पाळले असते तर तो
नक्कीच जगला असता! माझ्या सुट्ट्यांच्या िवशेष िदवसांकडे त्यांनी
त्यांना काही महत्व नसल्याप्रमाणे दलुर्क्ष केले. पुष्कळ वेळा, त्यांनी त्या
िदवशी काम केले. म्हणून माझ्या क्रोधाचा पूणार्िवष्कार दाखिवण्यासाठी,
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त्यांचा वाळवंटात नाश करण्याचा मी िनश्चय केला. 14 पण मी त्यांचा
नाश केला नाही. मी इस्राएलला िमसर मधून बाहेर आणताना इतर
राष्ट्र ांनी पािहले होते. त्यांच्यासमोर इस्राएलचा नाश करुन मला माझ्या
नावाला कािळमा फासायचा नव्हता. 15 वाळवंटात त्या लोकांना मी
आणखी एक वचन िदले. ते असे जी भूमी मी त्यांना देत होतो, तेथे मी
त्यांना नेणार नाही. ती समृध्द भूमी होती. तो प्रदेश सवर् देशांपेक्षा संुदर
होता.

16 “‘इस्राएलच्या लोकांनी माझे िनयम पाळण्यास नकार िदला. ते
माझ्या िनयमनुसार वागले नाहीत. त्यांनी माझ्या सुट्ट्यांच्या िदवसाला
महत्व िदले नाही. त्यांची मने त्या गिलच्छ मूतीर्मध्ये गंुतली असल्याने ते
असे वागले. 17 पण मला त्यांची दया आल्याने मी त्यांचा वाळवंटात
संपूणर् नाश केला नाही. 18 मी त्यांच्या मुलांशी वाळवंटात बोललो. मी
त्यांना सांिगतले, “तुमच्या आई-विडलासारखे होऊ नका. त्यांच्या
गिलच्छ मूतीर्बरोबर तुम्हीही गिलच्छ होऊ नका. िनयम पाळू नका.
त्यांच्या आज्ञा पाळू नका. त्यांच्या त्या गिलच्छ गोष्टीबरोबर तुम्हीही
गिलच्छ होऊ नका. 19 मी परमेश्वर आहे, मीच तुमचा देव आहे. माझे
िनयम पाळा. माझ्या आज्ञांचे पालन करा. मी सांगतो तसे वागा. 20

माझ्या सुट्ट्यांच्या िदवसांचे महत्व तुम्हाला वाटते हे दाखवा ते िदवस हे
तुमच्या माझ्यामधील िवशेष खूण आहे, ह्याची आठवण ठेवा. मी परमेश्वर
आहे आिण ते सुट्ट्यांचे िदवस मी तुमचा देव आहे हेच दाखिवतात.”

21 “‘पण ती मुले माझ्यािवरुध्द गेली. त्यांनी माझे िनयम मानले
नाहीत. माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. मी सांिगतलेल्या गोष्टी त्यांनी
केल्या नाहीत. खर ेम्हणजे, माझे िनयम चांगले आहेत. माणसाने ते
पाळल्यास, तो अवश्य जगेल. त्यांनी माझ्या सुट्टयांच्या िवशेष
िदवसांकडे दलुर्क्ष केले. मग माझा राग िकती आहे, हे त्यांना कळावे
म्हणून मी वाळवंटात त्यांचा संपूणर् नाश करण्याचे ठरिवले. 22 पण मी
मलाच आवरले. मी इस्राएलला िमसरमधून बाहेर आणताना इतर राष्ट्र ांनी
पािहले होते. त्या सवार्ंसमक्ष इस्राएलचा नाश करुन मला माझ्या नावाला
कलकं लावायचा नव्हता. 23 म्हणून त्या लोकांना मी आणखी एक वचन
िदले की मी त्यांना इतर राष्ट्र ांत पसरवीन, पुष्कळ वेगवेगळ्या देशांत
पाठवीन.

24 “‘इस्राएल लोकांनी माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. त्यांनी माझ्या
िनयमाप्रमाणे वागायचे नाकारले. माझ्या सुट्ृयांच्या िवशेष िदवसांना
त्यांनी महत्व िदले नाही. त्यांनी त्यांच्या विडलांच्या अमगंळ मूतीर्चीच
पूजा केली. 25 म्हणून मी त्यांना वाईट िनयम िशकिवले त्यांना शुद्धीवर
न आणणाऱ्या आज्ञा मी त्यांना िदल्या. 26 त्यांच्या दानांबरोबर मी
त्यांना अमगंळ होऊ िदले. त्यांनी स्वतःच्याच पिहल्यां अपत्यांचेसुध्दा
बळी देण्यास सुरवात केली. अशा रीतीने, मी त्यांचा नाश केल्यावर
त्यांना मीच परमेश्वर आहे. हे समजेल!’ 27 तेव्हा मानवपुत्रा, आता
इस्राएलाच्या लोकांशी बोल ‘परमेश्वर, माझा देव पुढील गोष्टी सांगतो,
असे साग: इस्राएलच्या लोकांनी माझी िंनदा केली आिण माझ्यािवरुद्ध
कट रचले. 28 पण तरीसुद्धा, त्यांना कबूल केलेल्या प्रदेशात मी त्यांना
आणले. त्यांनी टेकड्या व िहरवीगार झाडे पािहली आिण ते त्या सवर्
िठकाणी पूजा करण्यासाठी गेले. त्यांनी त्यांच्याबरोबर बळी आिण
संतापदायक नवेैद्य नेले संुदर गधं िनमार्ण करणार ेयज्ञ त्यांनी केले,
त्यांनी तेथे पेये अपर्ण करण्यासाठी नेली. 29 मी इस्राएली लोकांना
िवचारले की तुम्ही ह्या उच्चस्थानी कशा किरता जात आहात? आज
देिखल ते उच्चस्थान आहे.’”

30 देव म्हणाला, “इस्राएलच्या लोकांनी अशा सवर् वाईट गोष्टी केल्या
म्हणून त्यांच्याशी बोल. त्यांना सांग ‘परमेश्वर, माझा देव, पुढील गोष्टी
सांगतो, तुमच्या पूवर्जांनी केलेली कृत्ये करुन तुम्ही स्वतःला अमगंळ
करुन घेतले आहे, गिलच्छ करुन घेतले आहे, तुम्ही वेश्येप्रमाणे वागला
आहात. तुमच्या वाडविडलांनी पूजलेल्या भयकंर दवैतांसाठी तुम्ही
माझा त्याग केला. 31 तुम्ही तुमच्या पूवर्जांनी अपर्ण केलेल्या गोष्टीच
आजही दवैताला अपर्ण करीत आहात. तुमच्या खोट्या देवांना बळी
म्हणून तुम्ही स्वतःचीच मुले आगीत टाकीत आहात. आजसुद्धा तुम्ही
त्या घाणेरड्या, अमगंळ देवांबरोबर स्वतःला घाणेरडे करुन घेत आहात.
मी तुम्हाला माझ्याजवळ येऊ देईन आिण तुम्हाला सल्ला देईन. उपदेश
करीन असे खरचं तुम्हाला वाटते का? मी परमेश्वर व प्रभू आहे. मी
स्वतःची शपथ घेऊन प्रितज्ञा करतो की मी तुमच्या प्रश्र्नांना उत्तर

देणार नाही वा तुम्हाला मागर्दशर्न करणार नाही. 32 तुम्हाला इतर
राष्ट्र ांसारखे व्हायचे आहे असे सारखे तुम्ही म्हणत राहता. पण तुमचा
उद्देश आिण इच्छा कधीच पूणर् होणार नाही. तुम्ही इतर राष्ट्र ांतील
लोकांसारखे वागता. तुम्ही लाकडाच्या तुकड्यांची व दगडांची (मूतीर्ची)
पूजा करता.’”

33 परमेश्वर, माझा देव, म्हणतो, “मी शपथपूवर्क प्रितज्ञा करतो की,
मी राजा म्हणून तुमच्यावर राज्य करीन. पण मी सामथ्यर्शाली हात
तुमच्यावर उगारीन. तुम्हाला िशक्षा करीन. माझा तुमच्यावरचा क्रोध मी
प्रकाट करीन. 34 मी ह्या इतर राष्ट्र ांतून तुम्हाला बाहेर काढीन. इतर
राष्ट्र ांत तुम्हाला पसरिवले पण मी तुम्हाला ह्या सवर् देशांतून परत आणून
एकत्र करीन. मग मी माझा हात तुमच्यावर उचलून तुम्हाला िशक्षा करीन.
मी तुमच्यावर माझा राग िकती आहे हे दाखवून देईल. 35 मी तुम्हाला
पूवीर्प्रमाणेच वाळवंटात नेईन. पण तेथे इतर राष्ट्र े वसत असतील. आपण
समोरासमोर उभे राहू व मग मी तुमचा न्यायिनवाडा करीन. 36

िमसरजवळच्या वाळवंटात मी जसा तुमच्या पूवर्जांचा न्यायिनवाडा केला
तसाच मी तुमचाही करीन.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला,

37 “मी तुम्हाला अपराधी समजून, कराराप्रमाणे तुम्हाला िशक्षा
करीन. 38 माझ्यािवरुध्द गेलेल्या पापी लोकांना तुमच्या मातृभूमीतून मी
हालवीन. ते इस्राएलमध्ये कधीच परत येणार नाहीत. मगच तुम्हाला मी
परमेश्वर असल्याचे पटेल.”

39 इस्राएल लोकांनो, परमेश्वराने, माझ्या देवाने, पुढील गोष्टी
सांिगतल्या, कोणाला “त्या अमगंळ मूतीर्ची पूजा करावीशी वाटत असेल,
तर खशुाल करु दे. पण नतंर माझ्या सल्याची अपेक्षा ठेवू नका. तुम्ही
त्या गिलच्छ मूतीर्ना बिलदान देऊन ह्यापुढे अिजबात माझ्या नावाला
बट्टा लावू शकणार नाही.”

40 परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “लोकांनी माझ्या पिवत्र डोंगरावर
इस्राएलच्या उंच पवर्तावर माझी सेवा करण्यासाठी आलेच पािहजे. सवर्
इस्राएलचे लोक त्यांच्या भूमीवर असतील. ते त्यांच्या स्वतःच्या देशात
असतील. माझा सल्ला िवचारायला येण्याची तीच जागा आहे. तेथेच तुम्ही
मला नवेैद्य दाखिवला पािहजे. त्या जागीच तुम्ही मला अपर्ण
करण्यासाठी तुमच्या िपकाचा पिहला भाग आणलाच पािहजे. तुमची
पिवत्र दाने तेथेच तुम्ही मला िदली पािहजेत. 41 मगच तुम्ही अपर्ण
केलेल्या वस्तंूच्या संुगधाने मी प्रसन्न होईन. मी तुम्हाला परत आणीन
तेव्हाच असे घडेल. मी तुम्हाला पुष्कळ देशांत िवखरुन टाकले. पण मी
तुम्हाला एकत्र करुन माझे खास लोक म्हणून पुन्हा तुमची िनवड करीन.
सवर् राष्ट्र ांसमक्ष मी हे करीन. 42 तुमच्या पूवर्जांना जी भूमी देण्याचे मी
वचन िदले होते, त्या इस्राएलच्या भूमीत मी तुम्हाला परत आणीन,
तेव्हाच तुम्हाला मी परमेश्वर असल्याचे समजेल. 43 तेथेच तुम्हाला
अमगंळ करणाऱ्या तुमच्या वाईट कृत्यांची आठवण होऊन, तुम्ही शरिंमदे
व्हाल. 44 इस्राएल लोकांनो, तुम्ही खूप वाईट कृत्ये केलीत. त्यासाठी
तुमचा सवर्नाश व्हायला पािहजे होता. पण माझे नाव राखण्यासाठी
तुम्हाला योग्य अशी िशक्षा मी केली नाही. ह्यावरुन तुम्हाला मीच देव
आहे हे समजून येईल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

45 मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले तो म्हणाला, 46 “मानवपुत्रा,
यहूदाच्या दिक्षणेकडच्या भागाकडे, म्हणजे नेगेवकडे पाहा. नेगेवच्या
रानािवरुद्ध बोल. 47 नेगेवच्या रानाला सांग, ‘परमेश्वराचे शब्द ऐका. प्रभू,
माझा देव, असे म्हणाला की तुझ्या रानात आग लावण्याची मी तयारी
केली आहे. ती आग प्रत्येक झाड-िहरवे व वाळलेले जाळेल. ज्वाळा
िवझणार नाहीत. उत्तरपेासून दिक्षणेपयर्ंतचा प्रदेश आगीत जळेल. 48

मी, परमेश्वराने, आग लावली हे सवर् लोकांना समजेल. ती िवझणार
नाही.’”

49 मग मी (यहेज्केल) म्हणालो, “बाप र!े परमेश्वरा, माझ्या देवा, मी
असे सांिगतले, तर मी गोष्ट सांगत आहे. असे लोक म्हणतील हे खरचे
घडून येईल. ह्यावर त्यांचा िवश्वास बसणार नाही.”

मग परमेश्वराचे शब्द मला पुन्हा ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, यरुशलेमकडे पाहा आिण त्यांच्या पिवत्र
स्थानांच्या िवरुद्ध बोल. माझ्यावतीने इस्राएलच्या

भूमीिवरुद्ध बोल. 3 इस्राएल देशाला सांग ‘परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो
मी तुमच्यािवरुध्द आहे. मी माझी तलवार म्यानातून उपसेन. मी
सज्जनांना व पाप्यांना तुझ्यापासून दरू करीन. 4 मी सज्जन माणसांना व
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पापी माणसांना तुझ्यापासून तोडीन. मी माझी तलवार म्योनेतून उपसेन
दिक्षणेपासून उत्तरपेयर्ंत सवर् लोकांिवरुद्ध चालवीन. 5 मग सगळ्यांना
समजेल की मीच परमेश्वर आहे. मी माझी तलवार म्यानातून उपसली
आहे आिण ितचे काम संपल्यािशवाय ती परत म्यानात जाणार नाही.
हेही त्यांना कळेल.’”

6 देव मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, अितशय द:ुखाने आकं्रदणाऱ्या ह्दय
िवदीणर् झालेल्या माणसासारखा आवाज तू सवर् लोकांसमोर काढ. 7 मग
ते तुला िवचारतील ‘तू द:ुख का करीत आहेस?’ मग तू सांिगतले
पािहजेस ‘वाईट बातमीसाठी हा शोक आहे. त्या बातमीने सवार्ंची मने
खचतील, हात लुळे पडतील, मने दबुर्ल होतील, त्यांचे गुढघे
पाण्याप्रमाणे गळून जातील. पाहा! ती वाईट बातमी येत आहे.’ त्यामुळे
ह्या गोष्टी घडतीलच.” परमेश्वर, माझा प्रभू असे म्हणाला,

तलवारतलवार परजलीपरजली आहआहेे

8 परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले तो म्हणाला, 9 “मानवपुत्रा,
माझ्यावतीने लोकांशी बोल. त्यांना सांग ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो.
“‘पाहा! तलवार, धारदार तलवार!
तलवारीला पाणी िदले आहे.

10 मारण्यासाठी ितला धार लावली आहे.
ती िवजेप्रमाणे तळपावी म्हणून ितला पाणी िदले आहे.
माझ्या मुला, मी तुला ज्या काठीने िशक्षा करीत असे ितच्यापासून तू
दरू पळालास.
त्या लाकडी काठीने िशक्षा करुन घेण्याचे नाकारलेस.

11 म्हणून तलवारीला पाणी िदले आहे.
आता ितचा उपयोग करता येऊ शकेल.
तलवारीला धार िदली आहे, ितला पाणी िदले आहे.
आता ती मारकेऱ्याच्या हातात देता येईल.
12 “‘मानवपुत्रा, मोठ्याने ओरड व िंकचाळ का? कारण तलवार

माझ्या लोकांवर व इस्राएलच्या राज्यकत्यार्ंवर चालिवली जाणार आहे.
त्या राजकत्यार्ंना यदु्ध हवे होते. म्हणून तलवार येईल तेव्हा ते माझ्या
लोकांबरोबर असतील. तेव्हा मांडीवर थापट्या मार आिण द:ुख प्रदिर्शत
करण्यासाठी मोठ्याने आक्रोश कर. 13 कारण का? ही फक्त कसोटी
नाही. तुम्ही िशके्षसाठी लाकडाची काठी नाकारलीत. मग तुम्हाला िशक्षा
करण्यासाठी मी दसुर ेकाय बर ेवापरावे? हो फक्त तलवारच!’” परमेश्वर,
माझा प्रभू, असे म्हणाला.

14 देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, टाळी वाजव व माझ्यावतीने लोकांशी
बोल.
“तलवार, दोनदा खाली येऊ देत.
तीनदा खाली येऊ देत.
ही तलवार लोकांना ठार मारण्याकिरता आहे.
ती प्रचंड संहार करण्याकिरता आहे.
ती त्यांच्यात िशरले.

15 ह्दयाचे भीतीने पाणी होईल.
खूप लोक पडतील.
नगरीच्या वेशींजवळ, तलवार खूप
लोकांना ठार करील.
हो! ती िवजेप्रमाणे तळपेल.
लोकाना मारण्यासाठीच ितला पाणी िदले होते.

16 तलवारी, धारदार राहा.
उजवीकडे, समोर
व डावीकडे वार कर.
तुझे पाते नेईल त्या सवर् िठकाणी जा.
17 “मग मीसुध्दा टाळी वाजवीन.
मग माझा राग िनवळेल.
मी, परमेश्वर, हे बोललो आहे.”

यरुशलयरुशलेेमकडमकडेे जाणाऱ्याजाणाऱ्या मागार्चीमागार्ची िनवडिनवड

18 परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 19 “मानवपुत्रा,
बाबेलच्या राजाची तलवार इस्राएलला येऊ शकेल, असे दोन रस्ते
रखेाटून काढ दोन्ही रस्ते एकाच देशातून (बाबेलमधून) येतील. मग
नगरीला येणाऱ्या रस्ताच्या सुरवातीला खूण कर. 20 तलवार कोठल्या
रस्त्याचा उपयोग करील हे दाखिवण्यासाठी खणेुचा वापर कर. एक
रस्ता अम्मोनच्या राब्बा शहराकडे जातो. दसुरा रस्ता यहूदाकडे,
यरुशलेम ह्या सुरिक्षत केलेल्या (तटबदंीने) नगरीकडे जातो. 21

बाबेलचा राजा ह्या प्रदेशावर हल्ला करण्यासाठी आपल्या इच्छेनुसार
योजना आखत आहे, हेच ह्यावरुन िदसून येते. दोन रस्ते जेथून
फुटतात, त्या नाक्यावर बाबेलचा राजा आला आहे. भिवष्य जाणून
घेण्यासाठी त्याने काही मतं्र-ततं्र केले आहेत. त्याने काही बाण हलिवले,
आपल्या कुलदवैताला प्रश्र्न िवचारले, त्याने बळी िदलेल्या प्राण्याचे
यकृत िनरिखले.

22 “ह्या खणुांनी यरुशलेमकडे जाणारा रस्ता िनवडण्यास त्यास
सांिगतले. त्याने मोठे ओडंके आणण्याचे ठरिवले आहे. राजाने हुकूम
देताच त्याचे सिैनक संहार करायला सुरवात करतील. ते रणगजर्ना
करतील. मग ते नगरीभोवती मातीची िंभत बांधतील व तेथून तटबदंी
चढण्यासाठी रस्ता तयार करतील, ते लाकडाचे बुरुजही बांधतील. 23

त्या मतं्र-ततं्रांच्या खणुा इस्राएल लोकांना िनरथर्क वाटतील त्यांना
िदलेली वचने त्यांना पुरशेी आहेत. पण परमेश्वराला त्यांच्या पापाचे
स्मरण होईल. मग इस्राएल लोक पकडले जातील.”

24 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “तुम्ही खूप वाईट गोष्टी केल्यात.
तुमची पापे उघड उघड िदसतात. तुमच्या अपराधाचे स्मरण ठेवायला
तुम्ही मला भाग पाडलेत. म्हणून तुम्ही शत्रूच्या हाती सापडाल. 25

आिण, इस्राएलच्या दषु्ट नेत्या, तुम्हाला ठार केले जाईल. तुझ्या िशके्षची
वेळ आली आहे, अतं जवळ आला आहे.”

26 परमेश्वर, माझा देव, असे म्हणतो, “पागोटे काढा मुकुट उतरवा,
बदल होण्याची वेळ आली आहे. महत्वाचे नेते सत्ताभ्रष्ट होतील, त्यांना
खाली उतरिवले जाईल, व आता जे सामान्य आहेत, ते महत्वाचे नेते
बनतील. 27 मी त्या नगरीचा संपूणर् नाश करीन. पण योग्य माणूस नवा
राजा होईपयर्ंत हे घडून येणार नाही. मग मी त्याला (बाबेलच्या राजाला)
नगरी हस्तगत करु देईल.”

अम्मोनच्यािवरुद्धअम्मोनच्यािवरुद्ध भिवष्यकथनभिवष्यकथन

28 देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, माझ्यावतीने लोकांशी बोल. ‘परमेश्वर,
माझा प्रभू, अम्मोनच्या लोकांबद्दल आिण त्यांच्या लज्जास्पद देवाबद्दल
पुढील गोष्टी सांगतो, असे त्यांना सांग.
“‘पाहा! तलवार!
तलवार म्यानातून बाहेर आली आहे.
ितला पाणी चढिवले आहे.
ती मारायला तयार आहे.
ती िवजेप्रमाणे तळपावी म्हणून ितला पाणी चढिवले आहे.

29 “‘तुमचे दृष्टान्त िनरुपयोगी आहेत.
तुमचे मतं्र-ततं्र तुम्हाला मदत करणार नाहीत.
ते म्हणजे असत्याचे गाठोडे आहे.
तलवार दषु्टांच्या चाळ्याला िभडली आहे.
लवकरच त्यांची फक्त कलेवर ेउरतील
त्यांची वेळ आली आहे.
त्यांची पापे भरली आहेत.

बाबबाबेेलिवरुद्धलिवरुद्ध भिवष्यकथनभिवष्यकथन

30 “‘तलवार (बाबेल) पुन्हा म्यानेत ठेवा. बाबेल, तुझ्या जन्मभूमीतच
मी तुला न्याय देईन. 31 मी माझ्या राग तुझ्यावर ओतीन. माझा राग
गरम वाऱ्याप्रमाणे तुला भाजून काढील. मी तुला कू्रर माणसांच्या ताब्यात
देईन. माणसांना ठार मारण्यात ते तरबेज आहेत. 32 तुझी िस्थती
सरपणासारखी होईल. तुझे रक्त जिमनीत मुरले. लोकांना तुझे पूणर्णे
िवस्मरण होईल. मी, देव, हे बोललो आहे!’”

यहेज्केल 21:5 539 यहेज्केल 21:32
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मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले, तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, तू न्याय करशील का? खनु्यांच्या नगरीचा
यरुशलेमचा तू न्यायिनवाडा करशील का? ितने केलेल्या

भयकंर गोष्टीबद्दल तू ितला सांगशील का? 3 ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील
गोष्टी सांगतो, असे तू ितला सांिगतलेच पािहजेस. नगरी खनु्यानी भरली
आहे. म्हणूनच ितच्या िशके्षची वेळ. लवकरच येईल. ितने स्वतःसाठी
अमंगळ मूतीर् तयार केल्या, आिण त्या मूतीर्ंनी ितला गिलच्छ केले.

4 “‘यरुशलेमवासीयांनो, तुम्ही पुष्कळ लोकांना ठार केले. तुम्ही
अमगंळ मूतीर् तयार केल्या. तुम्ही अपराधी आहात आिण तुम्हाला िशक्षा
होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. तुमचा शेवट आला आहे. इतर राष्ट्र े
तुमची टर उडिवतील. ती तुम्हाला हसतील. 5 जवळचे व दरूचे तुमची
चेष्टा करतील. तुम्ही तुमच्या नावाला कािळमा फासलात. तुम्हाला
हास्याचा गडगडाट ऐकू येऊ शकतो.

6 “‘पाहा! यरुशलेममध्ये, प्रत्येक राज्यकतार् दसुऱ्याला ठार
करण्याइतका सामथ्यर्शाली झाला. 7 यरुशलेमचे लोक आई-विडलांचा
मान ठेवीत नाहीत. राहणाऱ्या परदेशींयांना ते त्रास देतात. ते िवधवांना व
अनाथांना फसिवतात. 8 तुम्ही लोक माझ्या पिवत्र वस्तंूचा ितरस्कार
करता. माझ्या िवश्रांतीच्या खास िदवसांना महत्व देत नाही. 9

यरुशलेमचे लोक दसुऱ्यांबद्दल खोटेनाटे सांगतात. िनष्पाप लोकांना ठार
माण्यासाठी ते असे करतात. लोक, डोंगरावर, खोट्या देवांची पूजा
करण्यासाठी जातात व सहभोजन करण्यासाठी यरुशलेमला येतात.

“‘यरुशलेममध्ये, लोक पुष्कळ लैंिगक पापे करतात. 10 ह्या नगरीत,
ते विडलांच्या पत्नीबरोबर व्यिभचार करतात. रजस्वला स्त्रीवरही ते
बलात्कार करतात. 11 कोणी आपल्या शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर
व्यिभचार करतो, कोणी स्वतःच्या सुनेबरोबर संबधं ठेऊन ितला अपिवत्र
करतो, तर कोणी त्यांच्या विडलांच्या मुलीशी म्हणजेच स्वतःच्या
बिहणीवरच बलात्कार करतो. 12 यरुशलेममध्ये, तुम्ही, लोकांना
मारण्यासाठी पसेै घेता, उसने पसेै िदल्यास त्यावर व्याज आकारता,
थोड्याशा पशैाकरीता शेजाऱ्यांना फसिवता. तुम्ही लोक मला िवसरले
आहात.’” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

13 देव म्हणाला, “‘इकडे पाहा! मी जोराने हात आपटून तुम्हाला
थांबवीन. लोकांना फसिवल्याबद्दल व ठार मारल्याबद्दल मी तुम्हाला
िशक्षा करीन. 14 त्यो वेळी तुम्हाला धयैर् राहील का? मी िशक्षा करायला
येईन तेव्हा तुम्हाला शक्ती राहील का? नाही! मी परमेश्वर आहे. मी हे
बोललो आहे आिण मी बोलल्याप्रमाणे करीन. 15 मी तुम्हाला राष्ट्र ां-
राष्ट्र ांमध्ये िवखरुन टाकीन. मी तुम्हाला वेगवेगळ्या देशांत सक्तीने
पाठवीन. ह्या नगरीतील अमगंळ गोष्टींचा मी संपूणर् नाश करीन. 16 पण,
यरुशलेम, तू अपिवत्र होशील. इतर राष्ट्र े ह्या घटता पाहतील. मग
तुम्हाला कळून चुकेल की मीच परमेश्वर आहे.’”

इस्राएलइस्राएल कवडीमोलच्याकवडीमोलच्या टाकाऊटाकाऊ वस्तूप्रमाणवस्तूप्रमाणेे आहआहेे

17 परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले. तो म्हणाला, 18 “मानवपुत्रा,
चांदीच्या तुलनेत कास्य, लोखडं, िशसे व कथील कवडीमोलाचे आहेत.
कामगार चांदी शुद्ध करण्यासाठी ती िवस्तवात टाकतात. चांदी उष्णतेने
िवतळते आिण मग कामगार चांदीपासून टाकाऊ भाग वेगळा काढतात.
इस्राएल हे राष्ट्र  त्या टाकाऊ भागासारखे झाले आहे. 19 म्हणून परमेश्वर,
प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो. ‘तुम्ही सवर् लोक टाकाऊ भागासारखे झाला
आहात. म्हणून मी तुम्हाला यरुशलेममध्ये गोळा करीन. 20 कामगार
चांदी, कास्य, लोखडं, िशसे व कथील आगीत टाकतात. फंुकून िवस्तव
फुलिवतात. मग घातू िवतळू लागतो. त्याचप्रमाणे, मी तुम्हाला माझ्या
आगीत टाकून िवतळवीन. माझा भयकंर क्रोध हीच ती आग होय. 21 मी
माझ्या रागाच्या अग्नीत तुम्हाला टाकीन. तो फंुकून प्रज्विलत करीन. मग
तुम्ही िवतळू लागाल. 22 चांदी आगीत िवतळते. मग कामगार ती ओतून
घेऊन बाजूला काढतात. त्याच पद्धतीने, तुम्ही नगरीत िवतळाल. मगच
तुम्हाला कळेल की मी परमेश्वर आहे आिण माझ्या रागाचा मी तुमच्यावर
वषार्व केला आहे.’”

यहयहेेज्कज्केेलल यरुशलयरुशलेेमम िवरुद्धिवरुद्ध बोलतोबोलतो

23 मला परमेश्वराकडून संदेश िमळाला तो म्हणाला, 24 “मानवपुत्रा,
इस्राएलशी बोल ‘ती शुद्ध नाही’ असे ितला सांग. मी त्या देशावर
रागावलो असल्याने, तेथे पाऊस पडणार नाही. 25 यरुशलेममधील
संदेष्टे कट करीत आहेत. ते संदेष्टे िंसहासारखे आहेत. िशकारीचा
समाचार घेताना तो गजर्ना करतो. त्या संदेष्टांनी खूप आयषु्यांचा नाश
केला, त्यांनी पुष्कळ िंकमती वस्तू बळकावल्या आहेत, यरुशलेममधील
अनेक िस्त्रयांच्या वधैव्याला ते कारणीभूत झाले.

26 “याजकांनी माझ्या िशकवणकुीचा नाश केला. माझ्या पिवत्र वस्तू
त्यांनी अपिवत्र केल्या. त्यांना महत्व देत नाहीत. ते माझ्या पिवत्र गोष्टी व
इतर अपिवत्र गोष्टी ह्यात फरक करीत नाहीत. शुद्ध व अशुद्ध गोष्टी
सारख्याच मानतात. ते लोकांनाही ह्याबद्दल िशकवण देत नाहीत. माझ्या
सुट्ृयांच्या खास िदवसांचा मान राखत नाहीत. त्यांनी माझे पािवत्र नष्ट
केले.

27 “यरुशलेमचे नेते, आपल्या िशकारीवर तुटून पडणाऱ्या
लांडग्यासारखे आहेत. ते संपत्तीसाठी लोकांवर हल्ला करुन त्यांना ठार
मारतात.

28 “संदेष्टे लोकांना ताकीद देत नाहीत. ते सत्य झाकून ठेवतात. हे
संदेष्टे, तटबदंीची दरुुस्ती न करता, वरवर िगलावा देऊन भगदाडे
बुजिवणाऱ्या, कामगारांप्रमाणे आहेत. त्यांना फक्त खोटेच िदसते. ते मतं्र-
ततं्राच्या आधार ेभिवष्य जाणून घेतात, पण लोकांशी फक्त खोटेच
बोलतात. ते म्हणतात ‘परमेश्वर, माझा देव, पुढील गोष्टी सांगतो.’ पण हे
सवर् खोटे आहे. परमेश्वर त्यांच्याशी बोललेला नाही.

29 “सामान्य लोक एकमेकांचा फायदा घेतात. ते एकमेकांना
फसिवतात आिण लुबाडतात. ते गरीब, असहाय लोकांना अगदी क्षुद्र
लेखतात. ते परदेशींयांना फसिवतात व ह्याबद्दल देशात कायदा
अिस्तत्वात नसल्याप्रमाणेच वागतात.

30 “मी, लोकांना, त्यांच जीवनमागर् बदलून, देशाचे रक्षण करण्यास
सांिगतले. मी तटबदंीची दरुुस्ती करण्यास सांिगतले. लोकांना
तटबदंीला पडलेल्या भगदाडाजवळ उभे राहून देशाच्या रक्षणाकिरता
लढावे, अशी माझी इच्छा होती. पण कोणीही मदतीला आले नाही. 31

म्हणून मी माझा जळता राग त्यांच्यावर ओतीन. मी त्यांचा संपूणर् नाश
करीन. त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल त्यांना िशक्षा करीन. चूक सवर्स्वी त्यांची
आहे.” परमेश्वर, माझा देव, असे म्हणाला.

मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, शोमरोन व यरुशलेम ह्यांची गोष्ट ऐक, दोन
बिहणी होत्या. त्यांनी एकाच आईच्या पोटी जन्म घेतला

होता. 3 त्या अगदी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाच, िमसरमध्ये,
वेश्या झाल्या. िमसरमध्ये, त्यांनी प्रथम िप्रयाराधन केले आिण पुरुषांना
स्तनाग्रांना स्पशर् करु िदला व आपली स्तने त्यांच्या हाती िदली. 4

त्यातील थोरल्या बिहणीचे नाव अहला व धाकटीचे अहलीबा असे होते.
त्या व वािहणी माझ्या पत्नी झाल्या आम्हाला मुले झाली. (खर ेम्हणजे
अहला म्हणजेच शोमरोन व अहलीबा म्हणजे यरुशलेम होय.)

5 “मग अहलाने माझा िवश्वासघात केला-ती वेश्येसारखी वागू लागली.
ितला िप्रयकर हवेसे वाटू लागले. ितने अश्शूरच्या सिैनकांना 6 िनळ्या
गणवेषांत पािहले. ते सवर् तरुण, हवेसे वाटणार.े घोडेस्वार होते. ते नेते व
अिधकारी होते. 7 अहलाने स्वतःत्या सवार्ंच्याबरोबर व्यिभचार केला. ते
सवर् अश्शूरच्या सनै्यातील िनवडक सिैनक होते. ितला ते सवर् हवे होते.
त्यांच्या अमंगळ मूतीर्ंबरोबर तीही अमगंळ झाली. 8 ह्या व्यितिरक्त, ितने
आपले िमसरबरोबरचे प्रेम प्रकाश चालूच ठेवले. ती अगदी तरुण
असतानाच िमसरने ितच्याबरोबर िप्रयाराधन केले होते. ितच्या कोवळ्या
स्तनांना स्पशर् करणारा पिहला िप्रयकर िमसरच होय. िमसरने आपले
खोटे प्रेम ितच्यावर ओतले. 9 मी ितच्या िप्रयकरांना ितच्या बरोबर
व्यिभचार करु िदला. ितला अश्शुरी पािहजे होते, म्हणून मी ितला
त्यांच्या स्वाधीन केले. 10 त्यांनी ितच्यावर बलात्कार केला. त्यांनी
ितची मुले घेतली. आिण तलवारीने ितला ठार केले. त्यांनी ितला िशक्षा
केली. ितचे नाव सवर् िस्त्रयांच्या तोंडी अजूनही आहे.

यहेज्केल 22:2 540 यहेज्केल 23:10
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11 “ितच्या धाकट्या बिहणीने अहलीबाने हे सवर् पािहले, पण ितने
आपल्या बिहणीपेक्षा जास्त पापे केली. ती अहलापेक्षा जास्त
िवश्वासघातकी होती. 12 ितलाही अश्शुरी नेते व अिधकारी हवे होते.
िनळ्या गणवेषातील ते घोडेस्वार ितला हवेसे वाटले. ते कामना
करण्यास योग्य असेच तरुण होते. 13 सारख्याच चुका करुन, दोन्ही
िस्त्रया, स्वतःच्या आयषु्याचा नाश करुन घेत आहेत, हे मला िदसले.

14 “अहलीबा माझा िवश्वासघात करीतच रािहली. बाबेलमध्ये,
िंभतीवर कोरलेली पुरुषांची िचत्रे ितने पािहली. ती लाल गणवेष
घातलेल्या खास्दी पुरुषांची िचत्रे होती. 15 त्यांनी कमरलेा पट्टे बांधले
होते आिण डोक्याला लांब फेटे बांधले होते. ते सवर् अतीरथीप्रमाणे
िदसत होते. ते सवर् मूळच्या खास्द्यांप्रमाणे िदसत होते. 16 अहलीबा
त्यांच्यावर आसक्त झाली. 17 म्हणून ते बाबेलचे पुरुष समागम
करण्यासाठी ितच्या शृंगारलेल्या शय्येवर गेले. त्यांनी ितला भोगले आिण
इतकी घाणेरडी, अमगंळ केले की ितला त्यांची घृणा वाटू लागली.

18 “अहलीबाने आपली बेईमानी सवार्ंना पाहू िदली. ितने आपल्या
नग्न शरीराशी अनेक पुरुषांना मौज करु िदली. त्यामुळे ितच्या
बिहणीप्रमाणे मला ितचीही अितशय घृणा वाटू लागली. 19 ितने पुन्हा
पुन्हा माझा िवश्वासघात केला. मग ितला िमसर बोररच्या ितच्या ऐन
तारुण्यातील प्रेम प्रकरणाची आठवण झाली. 20 गाढवासारखे इिंद्रय व
घोड्यासारखा वीयर्साठा असलेल्या िप्रयकराची ितला आठवण झाली.

21 “अहलीबा, तू तरुण होतीस तेव्हा तुझा िप्रयकर तुझ्या स्तनाग्रांना
स्पशर् करी व तुझे स्तन हातात धरी, त्याची तुला स्वप्ने पडू लागली. 22

म्हणून, अहलीबा, परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो ‘तुला तुझ्या
िप्रयकरांची िकळस वाटते. पण मी त्यांना येथे आणीन. ते तुझ्याभोवती
कोंडाळे करतील. 23 बाबेलच्या पुरुषांना िवशेषतः खास्द्यांना मी येथे
आणीन. पकोड, शोआ येथील पुरुषांनाही आणीन आिण अश्शुरींना ही
आणीन. त्या सवर् हवेसे वाटणाऱ्या तरुण नेत्यांना, अिधकाऱ्यांना,
अतीरथींना व िनवडक घोडेस्वारांना मी येथे आणीन. 24 ह्या लोकांचा
जथा तुझ्याकडे येईल. ते घोड्यांवर स्वार होऊन वा रथांतून तुझ्याकडे
येतील. ते पुष्कळजण असतील. त्यांच्याजवळ भाले, ढाली, िशरस्त्राणे
असतील, ते तुझ्याभोवती जमतील. तू माझ्याशी कसे वागलीस, हे मी
त्यांना सांगीन. मग ते त्यांच्या परीने तुला िशक्षा करतील. 25 मी िकती
इष्यार्वान आहे, ते मी तुला दाखवीन. ते सवर् खूप संतापून तुझा समाचार
घेतील. ते तुझे नाक, कान कापतील. तलवारीने तुला ठार करतील. ते
तुझी मुले घेतील आिण तुझे असेल नसेल ते सवर् ते जाळतील. 26 ते
तुझी उंची वस्त्रे व दािगने घेतील. 27 िमसरबरोबरच्या प्रेम प्रकराणाच्या
स्वप्नांचा मी चुराडा करीन. तू पुन्हा त्याच्याकडे ढंुकून पाहणार नाहीस.
तू पुन्हा कधीही िमसरची आठवण काढणार नाहीस.’”

28 परमेश्वराने, माझ्या देवाने, पुढील गोष्टी सांिगतल्या. “तू ज्यांची
घृणा करतेस, त्यांच्याच ताब्यात मी तुला देत आहे. तुला ज्यांची िकळस
वाटते, त्यांच्याच स्वाधीन मी तुला करीत आहे. 29 ते तुझा िकती
ितरस्कार करतात हे ते तुला दाखवून देतील. तू िमळिवलेली प्रत्येक गोष्ट
ते काढून घेतील. ते तुला उघडी नागडी करतील. लोकांना तुझी पापे
स्पष्ट िदसतील. तू वेश्येप्रमाणे वागलीस आिण दषु्ट स्वप्ने पािहलीस हे
त्यांना कळेल. 30 दसुऱ्या राष्ट्र ांच्या मागे लागून तू माझा त्याग केलास
आिण ह्या वाईट गोष्टी केल्यास. त्या अमगंळ मूतीर्ंना पूजायाला तू
सुरवात केलीस तेव्हाच ही दषु्कृत्ये तू केलीस. 31 तू तुझ्या बिहणीमागून
गेलीस आिण ितच्याप्रमाणे वागलीस. तू ितचा िवषाचा प्याला स्वतःच्या
हातात घेतलास, तूच तुझ्या िशके्षल कारणीभूत आहेस.” 32 परमेश्वर,
माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो.
“तुझ्या बिहणीचा िवषाचा पेला तू िपशील.
तो पेला खूप मोठा आहे.
त्यात खूप िवष (िशक्षा) मावते.
लोक तुला हसतील व तुझी चेष्टा करतील.

33 तू दारुड्याप्रमाणे झोकांड्या खाशील.
तू खूप द:ुखी होशील.
तो िवद्ध्वंस व नाश यांनी
भरलेला पेला आहे.
तुझ्या बिहणीने प्यायला,
तसाच हा पेला (िशक्षा) आहे.

34 तू त्या पेल्यातील िवष िपशील.
तू शेवटचा थेंबसुद्धा िपशील.
तू पेला फेकून देशील
व त्याचे तुकडे तुकडे होतील.
तू वेदनेने स्वतःचेच स्तन उपटून काढशील.
असेच घडेल कारण मी परमेश्वर व प्रभू आहे
आिण मीच ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
35 “म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो ‘यरुशलेम, तू मला

िवसरलीस. तू मला दरू ढकललेस. मला मागे ठेवले तेव्हा माझा त्याग
केल्याबद्दल आिण वेश्येप्रमाणे वागल्याबद्दल तुला िशक्षा झालीच पािहजे.
तुझ्या दषु्ट स्वप्नांमुळे आिण दरुाचारामुळे तुला भोग भोगलेच पािहजेत.’”

अहलाअहला वव अहलीबाअहलीबा यांचायांचा न्यायिनवाडान्यायिनवाडा

36 परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, तू अहला व
अहलीबा यांचा न्यायिनवाडा करशील का? मग त्यांनी केलेल्या भयकंर
गोष्टीबद्दल त्यांना सांग. 37 त्यांनी व्यािभचाराचे पाप केले आहे. खनुाचा
अपराध त्यांनी केला आहे. त्या वेश्येप्रमाणे रािहल्या. त्या अमगंळ
मूतीर्साठी त्यांनी माझा त्याग केला. त्यांना माझ्यापासून झालेल्या
मुलांना त्यांनी बळजबरीने आगीतून जायला लावले. त्यांच्या घाणेरड्या
मूतीर्ंना अन्न देण्यासाठी त्यांनी हे सवर् केले. 38 त्यांनी माझे मिंदर अशुद्ध
केले आिण माझ्या सुट्ृयांचे खास िदवस भ्रष्ट केले. 39 त्यांच्या मूतीर्ंना
बळी देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मुलांना ठार मारले. ते माझ्या पिवत्र
स्थळी गेले आिण ते स्थळ त्यांनी अपिवत्र केले. त्यांनी हे कृत्य माझ्या
मिंदरात केले.

40 “िनरोपे पाठवून त्यांनी दरूदरूच्या पुरुषांना बोलािवले, ते पुरुष
त्यांना भेटायला आले. त्यांच्यासाठी तुम्ही स्नान केले, डोळ्यात काजळ
घातले, अलकंार घातले. 41 तुम्ही संुदर शय्येवर बसलात व पुढे टेबल
ठेवून त्यावर माझा धूप व तेल ठेवलेत.

42 “पुष्कळ लोकांची मेजवानी सुरु असल्याप्रमाणे यरुशलेममधून
आवाज आला. मेजवानीस खूप लोक जमले. वाळवंटाकडून येणारे
आधीपासूनच मद्य प्राशन करीत होते. त्यांनी िस्त्रयांना बांगड्या व मुकुट
िदले. 43 तेव्हा व्यिभचाराच्या पापाने कंटाळलेल्या एका स्त्रीशी मी
बोललो. मी ितला िवचारले, ‘ते तुझ्याशी व तू त्यांच्याशी असेच
व्यिभचाराचे पाप करीत राहणार का?’ 44 पण वेश्येकडे जावे, तसे ते
ितच्याकडे जातच रािहले. खरचे! ते पुन्हा पुन्हा अहला व अहलीबा या
दषु्ट िस्त्रयांकडे जातच रािहले.

45 “पण सज्जन लोक त्यांना अपराधी ठरिवतील. त्या िस्त्रयांचा
व्यिभचार व खून या अपराधांबद्दल ते त्यांचा न्यायिनवाडा करतील. का?
कारण अहला व अहलीबा यांनी व्यािभचार तर केला आहेच, पण त्यांनी
मारलेल्या लोकांचे रक्त अजून त्यांच्या हाताला लागले आहे.”

46 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला, “लोकांना एकत्र करा. मग त्या
लोकानाच अहला व अहलीबा यांना िशक्षा करु द्या. लोकांचा जमाव
त्यांना िशक्षा करील व त्या दोघींची चेष्टा करील. 47 मग जमाव त्यांना
दगडाने ठेचून मारील. मग तलवारीने तो त्यांचे तुकडे तुकडे करील
त्यांच्या मुलांनाही जमाव मारील व त्यांची घर ेजाळील. 48 अशा रीतीने,
ह्या देशावरचा कलकं मी घालवतो. तुमच्यासारख्या लज्जास्पद गोष्टी न
करण्याचा इशारा इतर िस्त्रयांना िमळेल. 49 तुम्ही केलेल्या
दषु्कृत्यांबद्दल ते तुम्हाला िशक्षा करतील. तुमच्या अमगंळ मूतीर्ंची पूजा
केल्याबद्दल तुम्हाला िशक्षा होईल. मग तुम्हाला मीच परमेश्वर व प्रभू
असल्याचे कळेल.”

भांडभांडेे वव मांसमांस

मला परमेश्वराचा, माझ्या देवाचा, संदेश िमळाला. परागदंा
काळातील नवव्या वषार्ंच्या दहाव्या मिहन्याच्या
(िडसेंबरच्या) दहाव्या िदवशी हा संदेश आला तो म्हणाला,

2 “मानवपुत्रा, तू आजची तारीख व पुढील टीपण िलहून ठेव. ‘आज
बाबेलच्या राजाच्या सनै्याने यरुशलेमला वेढा घातला.’ 3 आिण ही गोष्ट
आज्ञा पाळण्यास नकार देणाऱ्यांना (इस्राएलला) सांग त्यांना पुढील गोष्टी
सांग ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो.
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“‘भांडे चुलीवर ठेव.
ते चुलीवर ठेवल्यावर त्यात पाणी ओता.

4 त्यात मासांचे तुकडे टाका.
मांड्या आिण खांदे ह्याचा प्रत्येक चांगला तुकडा त्यात टाका.
त्यात िनवडक हाडे भरा.

5 ह्यासाठी कळपातील उत्तम जनावर िनवडा.
भांड्याखाली भरपूर लाकडे टाका
आिण मांसाचे तुकडे िशजवा.
हाडे िशजेपयर्ंत रस्सा उकळवा.
6 “‘प्रभू, माझा परमेश्वर, असे म्हणतो.
यरुशलेमचे वाईट होईल.
खनुी लोकांच्या नगरीला वाईट काळ येईल.
यरुशलेम गजं चढलेल्या भांड्याप्रमाणे आहे.
ते गजंाचे डाग िनघू शकत नाहीत.
ते भांडे स्वच्छ नसल्याने, तुम्ही प्रत्येक मांसाचा तुकडा बाहेर काढा
ते मांस खाऊ नका आिण त्या खाराब झालेल्या मांसातून काहीही

याजकांना िनवडू देऊ नका.
7 यरुशलेम गजं चढलेल्या भांड्याप्रमाणे आहे.
का? कारण खनुांचे रक्त अजून तेथे आहे.
ितने रक्त उघड्या खडकावर पडू िदले.
ितने ते जिमनीवर टाकून त्यावर माती टाकली नाही.

8 मग मीही ितचे रक्त उघड्या खडकावर टाकले.
म्हणून ते झाकले गेले नाही
िनष्पाप लोकांना मारल्याबद्दल िचडून जाऊन लोकांनी ितला िशक्षा
करावी, म्हणून मी असे केले.

9 “‘परमेश्वर, माझा प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो
खनु्यांनी भरलेल्या नगरीचे वाईटे होईल.
मी आग भडकिवण्यासाठी खूप लाकूडफाट्याचा ढीग रचीन.

10 खूप लाकडे भांड्याखाली सारा व पेटवा.
मांस चांगले िशजवा.
त्यात मसाले घाला हाडे जळू द्या.
11 मग िरकामेच भांडे िवस्तवावर ठेवा.
त्याच्या वरचे डाग चमकू लागेपयर्ंत ते तापू द्या.
ते डाग िवतळून जातील.
गजं नष्ट होईल.

12 “‘कदािचत् यरुशलेमने ितच्यावरील डाग घासून
काढण्यासाठी खूप मेहनत घेतली असेल.
पण तो ‘गजं’ िनघणार नाही.
फक्त आगच (िशक्षा) तो काढील.

13 “‘तुम्ही माझ्यािवरुध्द वागून पाप केले
आिण पापांनी डागाळलात.
तुम्हाला धुवुन स्वच्छ करण्याची माझी इच्छा होती.
पण डाग िनघाले नाही.
माझा क्रोधाग्नी तुझ्याबाबतीत शांत होईपयर्ंत
मी तुला स्वच्छ करण्याचा पुन्हा प्रयत्न करणार नाही.
14 “‘मी परमेश्वर आहे. मी तुला सुनावलेली िशक्षा, तुला होईलच. मी

तुला िशक्षा करायला कचरणार नाही. मला तुझ्याबद्दल वाईट वाटणार
नाही. तू केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल मी तुला िशक्षा करीन.’ असे प्रभू,
माझा परमेश्वर, म्हणाला.’”

यहयहेेज्कज्केेलच्यालच्या पत्नीचापत्नीचा मृत्यमृत्यूू
15 मग मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 16 “मानवपुत्रा,

तू तुझ्या पत्नीवर खूप प्रेम करतोस, पण मी ितला तुझ्यापासून दरू नेत
आहे. तुझी पत्नी अचानक मृत्यू पावेल. पण तू अिजबात शोक करु
नकोस. तू मोठ्याने रडू नकोस. तू अश्रू गाळू नकोस. 17 पण तुझ्या
द:ुख दाखिवणाऱ्या खणुा तू मूकपणे केल्या पािहजेस. मृत पत्नीसाठी
मोठ्याने आक्रोश करु नकोस. तू नेहमी घालतोस, तेच कपडे तू घातले
पािहजेस. फेटा िंकवा पागोटे बांध, जोडे घाल. तुझे द:ुख

दाखिवण्यासाठी िमशा झाकू नकोस. लोक साधारणपणे सुतकात
पाठिवतात, ते अन्न खाऊ नकोस.”

18 दसुऱ्या िदवशी सकाळी देवाचे म्हणणे मी लोकांना सांिगतले. त्याच
िदवशी संध्याकाळी, माझी पत्नी वारली. दसुऱ्या िदवशी सकाळी मी
देवाने सांिगतल्याप्रमाणे केले. 19 मग लोकांनी मला िवचारले, “तू असे
का करीत आहेस? ह्याचा अथर् काय?”

20 मग मी त्यांना म्हणालो, “मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. त्याने
मला इस्राएलच्या लोकांशी बोलायला सांिगतले आहे. परमेश्वर, माझा
प्रभू, म्हणाला, ‘असे पाहा, मी माझ्या पिवत्र स्थानाचा नाश करीन.
तुम्हाला त्या स्थानाचा अिभमान वाटतो व तुम्ही त्याची स्तुितस्तोत्रे
गाता. तुम्हाला ते स्थान पाहायला फार आवडते. पण मी त्या स्थानाचा
नाश करीन आिण तुम्ही मागे ठेवलेली तुमची मुले लढाईत मारली
जातील. 22 पण मी माझ्या पत्नीच्या मृत्यूच्या वेळी जसे वागलो, तसेच
तुम्ही वागा. तुमचे द:ुख प्रदिर्शत करण्यासाठी िमशा झाकू नका.
साधारणपणे सुतकात खातात, ते अन्न खाऊ नका. 23 पागोटी बांधा व
जोडे घाला. तुमचे द:ुख बाहेर दाखवू नका. रडू नका. पण तुम्ही तुमच्या
पापांमुळे िझजत जाल. तुम्ही मुकाट्याने एकमेकाजवळ उसासे टाकाल.
24 यहेज्केल, हे तुमच्यापुढे एक उदाहरण आहे. त्याने केले तेच तुम्ही
कराल. िशके्षची वेळ येईल. मगच तुम्हाला मी परमेश्वर आहे हे कळेल.’”

25 “मानवपुत्रा, ती सुरिक्षत जागा (यरुशलेम) मी लोकांकडून काढून
घेईन. ते संुदर िठकाण त्यांना आनदं देते. त्यांना ते िठकाण पाहायला
आवडते. त्यांना ते खरोखरच िप्रय आहे. पण त्या वेळी, मी लोकांकडून
ती नगरी आिण त्यांची मुले काढून घेईन. वाचलेला एकजण
यरुशलेमबद्दल वाईट बातमी घेऊन तुझ्याकडे येईल. 27 त्या वेळी, तू
त्या माणसाशी बोलू शकशील. तू अिजबात गप्प बसणार नाहीस. अशा
रीतीने, तू त्यांना एक उदाहरण ठरशील मगच त्यांना मी देव आहे हे
समजेल.”

अम्मोनकिरताअम्मोनकिरता भिवष्यकथनभिवष्यकथन

मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला, तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, अम्मोनच्या लोकांकडे पाहा आिण माझ्यावतीने
त्यांच्याशी बोल. 3 त्यांना सांग, ‘माझ्या परमेश्वर प्रभुचा

संदेश ऐका. परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो की माझ्या पिवत्र स्थानाचा
नाश झाला, तेव्हा तुम्हाला खूप आनदं झाला. इस्राएलची भूमी
उद्ध्वस्त करण्यात आली, तेव्हा तुम्ही इस्राएलच्या भूमीच्या िवरुद्ध
होता. यहूदी लोकांना कैदी म्हणून नेण्यात आले, तेव्हा तुम्ही यहूदी
लोकांच्यािवरुध्द होता. 4 म्हणून मी तुम्हाला पूवेर्कडच्या लोकांच्या
ताब्यात देईन. ते तुमची जमीन घेतील. तुमच्या देशात त्यांचे सनै्य तळ
ठोकेल. ते तुमच्यामध्ये राहतील. ते तुमचे अन्न व दधू भक्षण करतील.

5 “‘मी राब्बा शहराचे उंटासाठी कुरण करीन व अम्मोन देशाला
मेंढ्यांचा कोंडवाडा करीन. मगच तुम्हाला समजेल की मीच देव आहे. 6

परमेश्वर असे म्हणतो, की यरुशलेमचा नाश झाला म्हणून तुम्हाला
आनदं झाला. तुम्ही टाळ्या िपटल्यात व थ ैथ ैनाचलात. इस्राएलच्या
अपमानाची तुम्हाला मजा वाटली. 7 म्हणून मी तुम्हाला िशक्षा करीन.
सिैनकांनी यदु्धात लुटलेल्या अमूल्य वस्तंूप्रमाणे तुम्ही व्हाल. तुम्ही
तुमचा वारस गमवाल. तुम्ही दरूदेशी मराल. मी तुमच्या देशाचा नाश
करीन. मगच तुम्हाला मीच परमेश्वर आहे.! हे समजून येईल.’”

मवाबमवाब वव ससेेईरईर यांच्यािवषयीयांच्यािवषयी भिवष्यकथनभिवष्यकथन

8 परमेश्वर, माझा प्रभू पुढीलप्रमाणे गोष्टी सांगतो: “मवाब व सेईर
(अदोम) म्हणतात ‘यहूदा इतर राष्ट्र ांप्रमाणेच आहे.’ 9 मी मवाबचा खांदा
कापीन. देशाला भूषणावह असलेली बेथ-यिशमोथ, बाल-मौन,
िकयार्थाईम ही सीमेवरची शहर ेमी काढून घेईन. 10 मग ही शहर ेमी
पूवेर्च्या लोकांना देईन. त्यांना तुमची भूमी िमळेल. मी त्यांना अम्मोनच्या
लोकांचा नाश करु देईल. अम्मोन हे एक राष्ट्र  होते, ह्याचा लोकांना िवसर
पडेल. 11 मी मवाबला िशक्षा करीन. मग त्यांना मीच परमेश्वर आहे. हे
कळेल.”
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अदोमबद्दलअदोमबद्दल भिवष्यकथनभिवष्यकथन

12 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “अदोमचे लोक
यहूदाच्या लोकांच्यािवरुद्ध गेले आिण त्यांनी त्यांचा सूड घेण्याचा प्रयत्न
केला. म्हणून अदोमचे लोक अपराधी आहेत.” 13 म्हणून, परमेश्वर,
माझा प्रभू, म्हणतो: “मी अदोमला िशक्षा करीन. मी अदोमवासीयांचा व
तेथील प्राण्यांचा नाश करीन. तेमानापासून ददानापयर्ंत सवर् अदोम
देशाचा मी नाश करीन. अदोमची माणसे लढाईत मारली जातील. 14 मी
माझ्या लोकांच्या, इस्राएलच्या हातून, अदोमचा सूड उगवीन. अशा
रीतीने, माझा अदोमवरचा राग इस्राएलचे लोक दाखवून देतील. मग मी
अदोमला िशक्षा केल्याचे अदोमच्या लोकांना कळेल.” परमेश्वर, माझा
प्रभू, असे म्हणाला.

पिलष्ट्यांकिरतापिलष्ट्यांकिरता भिवष्यकथनभिवष्यकथन

15 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “पिलष्ट्यांनी सूड
घ्यायचा प्रयत्न केला. ते फार कू्रर होते. त्यांनी आपला राग खूप काळ
मनात दाबून धरला.” 16 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला, “मी
पिलष्ट्यांना िशक्षा करीन. हो! करथच्या लोकांचा मी नाश करीन.
समुद्राकाठी राहणाऱ्या लोकांचा मी संपूणर् नाश करीन. 17 मी त्या
लोकांना िशक्षा करीन. मी सूड घेईन. माझ्या रागाने मी त्यांना धडा
िशकवीन. मग त्यांना मीच परमेश्वर असल्याचे कळेल.”

सोरिवषयीसोरिवषयी शोकसशोकसंदंदेेशश

परांगदंा अवस्थेच्या काळातील अकराव्या वषीर्, मिहन्याच्या
पिहल्याच िदवशी, मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो
म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा, सोरने यरुशलेमबद्दल वाईट उद्गार

काढले. ती म्हणाली, ‘अहा! लोकांचे रक्षण करणाऱ्या प्रवेशद्वाराचा नाश
झाला आहे. आता मला द्वार मोकळे झाले आहे. नगरीचा (यरुशलेमचा)
नाश झाला. त्यामुळे तेथून मला खूप मौल्यवान वस्तू िमळतील.’”

3 म्हणून, प्रभू, माझा परमेश्वर, म्हणतो, “सोर, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे.
तुझ्याशी लढण्यासाठी मी खूप राष्ट्र ांना आणीन. काठावर पुन्हा पुन्हा
येणाऱ्या लाटांप्रमाणे ते पुन्हा पुन्हा येतील.”

4 देव म्हणाला, “ते शत्रुसिैनक सोरच्या तटबदंीचा नाश करतील
आिण ितचे बुरुज पाडून टाकतील. मी ितच्या वरचा मातीचा थर
खरवडून टाकीन व ितचा खडक करीन. 5 मी सांगतो की ती
समुद्रकाठची कोळ्यांची जाळी पसरिवण्याची जागा होईल.” परमेश्वरा,
माझा प्रभू, म्हणतो, “सोर म्हणजे सिैनकांची मौल्यवान लूट होईल. 6

ितच्या मुख्य भूप्रदेशावरच्या मुली (लहान गावे) लढाईत मारल्या
जातील. मगच त्यांना समजेल की मीच परमेश्वर आहे.”

नबुखद्नेस्सरनबुखद्नेस्सर सोरवरसोरवर हल्लाहल्ला करीलकरील

7 परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो, “सोरवर उत्तरकेडून शत्रू
आणीन. तो म्हणजेच बाबेलचा राजािधराज नबुखद्नेस्सर होय. तो प्रंचड
सनै्य घेऊन येईल. त्यात घोडे, रथ, घोडेस्वार व इतर पुष्कळ सिैनक
असतील. ते सिैनक पुष्कळ वेगवेगळ्या राष्ट्र ांतील असतील. 8

नबुखद्नेस्सर मुख्य भूप्रदेशावरील तुझ्या मुलींना (लहान गावांना) ठार
करील. तो तुझ्या शहरावर हल्ला करण्यासाठी बुरुज बांधील. तो तुझ्या
शहराभोवती मातीचा रस्ता तयार करील. तटबदंीपयर्ंत जाणारा मातीचा
मागर् तो बांधेल. 9 तट पाडण्यासाठी तो ओडंके आणील. कुदळीने तुझे
बुरुज तो पाडील. 10 त्याच्याजवळ इतके घोडे असतील की त्यांच्या
टापांनी उडालेली धूळ तुला झाकून टाकील. तुझ्या वेशीतून बाबेलचा
राजा जेव्हा प्रवेश करील, तेव्हा घोडेस्वार, गाडे, रथ यांच्या
खडखडाटाने तुझे तट हादरतील. हो! तटबदंी पाडून ते तुझ्या शहरात
िशरतील. 11 बाबेलचा राजा घोड्यावर स्वार होऊन शहरात िफरले.
त्यांच्या घोड्यांच्या टापा (खूर) तुझे रस्ते तुडिवतील. तो तलवारीच्या
वारांनी लोकांना ठार करील. शहरातील तुझे भक्कम स्तभं जमीनदोस्त
होतील. 12 नबुखद्नेस्सरचे लोक तुमची संपत्ती लुटतील. तुमचा मला
बळकावतील. ते तट उद्ध्वस्त करतील आिण तुमच्या संुदर घरांचा नाश

करतील. ते घरांच्या िवटा, दगड, तुळ्या कचऱ्याप्रमाणे समुद्रात
टाकतील. 13 मी तुझे आनदंगान बदं पाडीन. लोकांना पुन्हा कधीही
तुझ्या कडून सांरगंीचे सूर ऐकू येणार नाहीत. 14 मी तुझे रुपांतर
उघड्या वाघड्या खडकात करीन. तू म्हणजे समुद्रकाठची कोळ्यांचे
जाळे पसरवून ठेवण्याची जागा होशील. तुझी पुन्हा उभारणी होणार
नाही. का? कारण मी, परमेश्वर असे म्हणतो म्हणून!” प्रभू, माझा परमेश्वर,
असे म्हणाला.

सोरसाठीसोरसाठी इतरइतर राष्टराष्ट्र्र ांचाांचा शोकशोक

15 परमेश्वर, माझा प्रभु, सोरला म्हणतो, “तुझे लोक जखमी होतील व
मारले जातील तेव्हा तुझे पतन होईल. त्याच्या आवाजाने भूमध्य
सुमुद्राकाठचे देश थर थर कापतील. 16 मग समुद्रकाठाजवळच्या
देशांतील सवर् नेते आपला शोक प्रकट करण्यासाठी िंसहासनावरुन
खाली उतरतील. ते त्यांचे खास पोशाख उतरिवतील. संुदर वस्त्रे काढून
ठेवतील. मग ते ‘थरकापाची (भीतीची) वस्त्रे’ घालतील आिण भीतीने
कापत जिमनीवर बसतील. तुझा इतका लवकर नाश झालेला पाहून
त्यांना धक्का बसेल. 17 ते तुझ्यासाठी पुढील शोकगीत गातील.
“हे सोर, तू प्रिसद्ध नगरी होतील.
तुझ्यात राहण्यासाठी लोक समुद्रपार करुन आले.
तू प्रिसद्ध होतीस
पण आता तू संपली आहेस
समुद्रावर तुझा आिण तुझ्या
लोकांचा वचक होता.
मुख्य भूप्रदेशावर राहणाऱ्या लोकांवर तुझा दरारा होता.
18 आता, तू पडताच,
समुद्रकाठच्या देशांचा भीतीने थरकाप उडेल.
तू समुद्रिकनारी अनेक वसाहती स्थािपल्यास.
तुझा नाश झाल्यावर, ते सवर् लोक भयभीत होतील.”
19 परमेश्वर, माझा प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो, “सोर, मी तुझा नाश

करीन. तू एक जुनाट, ओसाड शहर होशील. तेथे कोणीही राहणार नाही.
मी तुझ्यावर समुद्राची भरती आणीन. प्रचंड समुद्राखाली तू झाकली
जाशील. 20 मी तुला मृत राहतात तेथे म्हणजे पाताळात घालवीन. पूवीर्
मेलेल्यांमध्ये तू सामील होशील. इतर जुनाट, ओसाड शहरांप्रमाणे मी
तुला पृथ्वीच्या तळाशी पाठवीन. तू त्या सवार्ंबरोबर थडग्यात राहशील.
मग तुझ्यात कोणीही वस्ती करणार नाही. तू पुन्हा कधीही वसणार
नाहीस. 21 तुझी िस्थती पाहून इतर लोक घाबरतील. तू संपशील. लोक
तुला शोधतील, पण तू त्यांना पुन्हा कधीही सापडणार नाहीस” असे
परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो.

सोरसोर समुद्रावरीलसमुद्रावरील व्यापाराचव्यापाराचेे मोठमोठेे ककेंें द्रद्र

मला पुन्हा परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, सोरसाठी शोकगीत गा. 3 ितच्याबद्दल पुढील
गोष्टी सांग

“‘सोर, तू समुद्रावरचे प्रवेशद्वार आहेस.
तू खूप राष्ट्र ांची जणू व्यापारी आहेस.
समुद्रकाठाने तू पुष्कळ देशांत प्रवास करतेस.
प्रभू, माझा परमेश्वर, पुढील गोष्टी सांगतो.
4 सोर, तू स्वतःला इतकी संुदर समजतेस,
की जणू काही सौंदयार्ंची खाणच!
तुझ्या शहराच्या सीमेवर भूमध्य समुद्र आहे.
तुझ्या जहाजाप्रमाणे, तुझ्या कत्यार्ंनी, तुला सौंदयार्ंने पिरपूणर् केले

आहे.
5 तुझ्या तक्तपोशीसाठी
त्यांनी सनीरच्या सरंुचा उपयोग केला.
तुझ्या डोलकाठीसाठी
त्यांनी लबानोनचे गधंसरु वापरले.

6 त्यांनी तुझी वल्ही बाशानमधील
अल्लोन वृक्षापासून बनिवली.
त्यांनी तुझ्या डेकवरील खोली
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िकत्ती बेटावरच्या बावस लाकडाची बनिवली
व ती हिस्तदतंाने सजिवली.

7 तुझ्या िशडासाठी
त्यांनी िमसरचे संुदर वेलबुट्टीदार तागाचे कापड वापले.
ते शीड तुझे िनशाण होते.
तुझ्या खोलीचे पडदे िनळे जांभळे होते.
ते पडद्याचे कापड एलीशाहून आणलेले होते.

8 सीदोन व अवर्द येथील लोक तुझ्या नावा वल्हवीत असत.
सोर, तुझे सुज्ञ लोक तुझे नावाडी होते.

9 गबालची वडील व कुशाल माणसे
तुझ्या जहाजावर डांबराने भेगा बुजिवण्यासाठी होते.
सवर् समुद्रावरची जहाजे व त्यांचे नावाडी व्यवसायासाठी
तुझ्याकडे येत आिण तुझ्याशी व्यापार करीत.
10 “‘पारसी, लूदी व पूटी लोक तुझ्या सनै्यात होते. तेच तुझे लढवय्ये

वीर होते. आपली िशरस्त्राणे आिण ढाली तुझ्या तटबदंीवर टांगीत त्यांनी
तुझ्या शहराला मान व वभैव प्राप्त करुन िदले. 11 अवार्द येथील
पहारकेरी तुझ्या वेशीवर पहारा करीत. गम्मादचे लोक बुरुजांवर असत.
ते आपल्या ढाली तुझ्या तटावर टांगीत त्यांनी तुझे सौंदयर् पूणर्त्वाला
नेले.

12 “‘ताशीर्श तुझा सवार्ंत उत्तम ग्राहक होता. तुझ्याकडील उत्तमोत्तम
वस्तंूच्या मोबदल्यात तो चांदी, लोखडं, कथील व िशसे देत असे. 13

यावान, तुबाल आिण काळ्या समुद्राजवळचे लोक तुझ्याबरोबर व्यापार
करीत. तुझ्याजवळील वस्तंूच्या मोबदल्यात ते गुलाम व कास्य देत. 14

तोगामार् राष्ट्र ातील लोक तुझ्याबरोबर घोडे, स्वारीचे घोडे व खेचर ेह्यांचा
व्यापार करीत. 15 ददानी लोकसुद्धा तुझ्याशी व्यापार करीत. तू पुष्कळ
िठकाणी तुझ्या वस्तू िवकत होतीस. त्या बदल्यात लोक तुला हिस्तदतं
व टेंबुरणीचे लाकूड देत. 16 तुझ्याजवळ पुष्कळ चांगल्या वस्तू
असल्याने अरामने तुझ्याबरोबर व्यापार केला. ते तुझ्या मालाच्या
मोबदल्यात पाचू. जांभळे कापड, संुदर वीणकाम, तागाचे उत्तम कापड,
पोवळे आिण माणके देत.

17 “‘यहूदा व इस्राएल ह्यांचाही तुझ्याबरोबर व्यापार होता. ते तुझ्या
वस्तंूच्या मोबदल्यात गहू. आँिलव्ह, अिंजराचा पिहला बहर, मध, तेल
आिण उपशामक औषध देत. 18 िदिमष्क तुझा चांगला ग्राहक होता.
तुझ्याकडील उत्तम वस्तंूसाठी त्याने तुझ्याबरोबर व्यापार केला. तुझ्या
मालाच्या मोबदल्यात तो तुला हेल्बोनचा द्राक्षरस व पांढरी लोकर देत.
19 िदिमष्क तुझ्याबरोबर उसालच्या द्राक्षरसाचा व्यापार करी. त्या
मोबदल्यात ते पोलाद, एक प्रकारची दालिचनी, ऊस देत. 20 ददानचा
तुझ्याबरोबर खोगीराच्या कापडाचा व रपेट करावयास लागणाऱ्या
घोड्यांचा मोठा व्यापार होता. 21 अरबस्तानचा व केदारच्या सवर्
नेत्यांचा तुझ्याबरोबर कोकर,े एडके आिण बोकड्यांचा मोठा व्यापार
होता. 22 शबा व रामा येथील व्यापारी तुझ्याबरोबर उत्तम मसाले सवर्
प्रकारचे जवाहीर आिण सोने यांचा व्यापार करीत. 23 हारान, कन्रे एदेन,
शबा, अश्शूर व िकल्मद 24 येथील व्यापारी उंची वस्त्रे, िनळ्या रगंाची
वीणकाम केलेली वस्त्रे, िनळ्या रगंाची वीणकाम केलेली वस्त्रे, वेगवेगळ्या
रगंाचे गािलचे, घट्ट िवणीचे दोर व गधंसरुच्या लाकडापासून बनिवलेल्या
वस्तू ह्यांचा व्यापार करीत. 25 ताशीर्शची जहाजे तुझा िवकलेला माल
नेत.
“‘सोर, तू त्या मालवाहू जहाजाप्रमाणे आहेस.
संपत्तीने भरलेल्या समुद्रावरील जहाजाप्रमाणे आहेस.
26 तुझ्या निवकांनी तुला खोल समुद्रात नेले.
पण पूवेर्चा जोरदार वारा तुझा समुद्रातील जहाजाचा नाश करील.

27 आिण तुझी सवर् संपत्ती समुद्रात सांडले.
तुझी संपत्ती, िवकायचा व िवकत घेतलेला माल सवर् समुद्रात पडेल.
तुझी सवर् माणसे, नावाडी, खलाशी आिण डांबराने भेगा बुजिवणारे
कारागीर समुद्रात पडतील.
तुझ्या शहरातील सवर् व्यापारी
आिण सिैनक समुद्रात बुडतील.
तुझ्या नाशाच्या िदवशीच हे घडले.
28 “‘तू, तुझ्या व्यापाऱ्यांना दरुवरच्या िठकाणी पाठिवतेस
तुझ्या खलाशाचे रडणे ऐकून ती िठकाणे भीतीने थरथर कापतील.

29 जहाजावरील सवर् कामगार नावाडी, खलाशी,
जहाजावरुन समुद्रात उड्या घेतील व पोहून िकनाऱ्याला लागतील.

30 त्यांना तुझ्या िस्थतीमुळे द:ुख वाटेल ते रडतील.
ते डोक्यांत माती टाकतील, व राखेत लोळतील.

31 ते तुझ्यासाठी डोक्यावरचे सवर् केस कापतील.
शोकप्रदशर्क कपडे घालतील.
मृतासाठी करतात तसे ते तुझ्यासाठी शोक करतील.

32 “‘ते तुझ्यासाठी रडतील आिण ओक्साबोक्सी रडताना
तुझ्याबद्दलचे पुढील शोकगीत गातील:
“‘सोरसारखे कुणी नाही.
सोरचा भर समुद्रात नाश झाला.

33 तुझे व्यापारी समुद्रापर करुन गेले.
तुझ्या प्रचंड संपत्तीने आिण तुझ्या मालाने तू अनेकांना तुप्त केलेस.
तू पृथ्वीवरील राजांना श्रीमतं केलेस.

34 पण आता तू समुद्र
व त्याचे खोल पाणी यामुळे फुटलीस.
तुझा माल व माणसे समुद्रात पडली.
35 समुद्रकाठी राहणाऱ्या लोकांना तुझ्याबाबत
धक्का बसला.
त्यांचे राजे फारच घाबरले.
त्यांच्या चेहऱ्यावरुनच, त्यांना केवढा धक्का बसला आहे, ते कळते.

36 दसुऱ्या राष्ट्र ांतील व्यापारी धक्का बसल्यामुळे
आपापासात कुजबुज करत आहेत.
तुझ्या बाबतीत जे काही घडले, त्यामुळे लोक भयभीत होतील.
का? कारण तुझा शेवट झाला.
तुझा शेवट झाला.’”

सोरसोर स्वतःलास्वतःला ददेेवाप्रमाणवाप्रमाणेे समजतसमजतेे

मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला तो म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा,
‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, असे सोरच्या
राजाला सांग:

“‘तू फार गिर्वष्ठ आहेस.
तू म्हणतोस “मी देव आहे.
समुद्राच्या मध्यभागी मी
देवाच्या आसनावर बसतो.”

“‘पण तू मानव आहेस, देव नाही.
तुला आपण देव आहोत असे फक्त वाटते.

3 तू स्वतःला दानीएलापेक्षा बुिद्धमान समजतोस
तू सवर् रहस्ये शोधू शकतोस असे तुला वाटते.

4 तू तुझ्या शहाणपणाने व अकलेने स्वतःसाठी
संपत्ती गोळा केली आहेस.
तुझ्या खािजन्यांत तू चांदी-सोने ठेवले आहेस.
5 तुझ्या शहाणपणाने आिण व्यापारामुळे
तुझी संपत्ती वाढली
आिण आता तुला त्यांचाच गवर् झाला आहे.
6 “‘म्हणून परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो:
सोर, तू स्वतःला देवासारखी मसजतेस!
7 मी परक्यांना तुझ्यािवरुद्ध लढण्यासाठी आणीन.
ते राष्ट्र ांमध्ये सवार्ंत भयकंर आहेत.
ते तलवारी उपसतील आिण
तुझ्या शहाणपणाने िमळिवलेल्या सवर् संुदर गोष्टींचा नाश करतील.
तुझे वभैव ते लयाला घालिवतील.

8 ते तुला थडग्यात पोहोचवतील समुद्रात
मेलेल्या नावाड्याप्रमाणे तुझी िस्थती होईल.

9 माणूस तुला ठार मारले.
तरी तू त्याला “मी देव आहे.”
असे म्हणशील का? नाही तो तुला ताब्यात घेईल.
मग तुला समजेल की तू मानव आहेस, देव नव्हे!

10 परका तुला परदेशीयांसारखे वागवेल आिण ठार करील.
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माझ्या आजे्ञमुळे ह्या गोष्टी घडतील.’”
परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

11 मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले तो म्हणाला, 12 “मानवपुत्रा,
सोरच्या राजािवषयीचे पुढील शोकगीत गा. त्याला सांग ‘परमेश्वर, माझा
प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो
“‘तू एक आदशर् माणूस होतास.
तू ज्ञानी होतास.
तू अितशय देखणा होतास.

13 तू एदेनमध्ये राहात होतास.
एदेन हा देवाचा बाग आहे.
तुझ्याजवळ माणके, पुष्कराज,
िहर,े लसणा, गोमेद, सूयर्ंकांत मणी,
नीलमणी, वदैयूर् पाच अशी सवर् प्रकारची मोल्यवान रत्ने होती,
आिण ती सवर् सोन्याच्या कोंदणात बसिवलेली होती.
ज्या िदवशी तुला िनमार्ण केले त्याच िदवशी तुला हे सौदयंर् देण्यात

आले.
देवाने तुला सामथ्यर्शाली केले.

14 तू एक अिभिषक्त करुब होतास
तुझे पखं माझ्या िंसहासनावर पसरत.
मी तुला देवाच्या पिवत्र पवर्तावर ठेवी.
तू रत्नांतून िंहडत होतास आिण अग्नीप्रमाणे तळपत होतास.

15 मी तुला िनिर्मले, तेव्हा तू सज्जन व प्रामािणक होतास.
पण नतंर तू दषु्ट झालास.

16 तुझ्या व्यापाराने तुला खूप संपत्ती िमळवून िदली खरी,
पण त्याने तुझ्यात कू्ररपणा िनमार्ण झाला, आिण तू पाप केलेस.
म्हणून मी तुला एखाद्या घाणेरड्या गोष्टीसारखी वागणूक िदली.
मी तुला देवाच्या पवर्तावरुन फेकून िदले.
तू एक खास अिभिषक्त करुब देवदतू होतास,
तुझे पखं माझ्या िंसहासनावर पसरत होते,
पण मी तुला, अग्नीप्रमाणे तेजस्वी असलेल्या
रत्नांपासून, सक्तीने दरू केले.

17 तुझ्या सौंदयार्ंने तुला गिर्वष्ठ बनिवले.
तुझ्या वभैवाने तुझ्या ज्ञानाचा नाश केला.
म्हणून मी तुला खाली जिमनीवर लोटले.
आता इतर राजे तुझ्याकडे डोळे िवस्फारुन पाहतात.

18 तू खूप चुका केल्यास
तू कपटी व्यापारी झालास आिण अशा तऱ्हेने,
तू पिवत्र स्थान अपिवत्र केलेस.
म्हणून मी तुझ्यातील आगीनेच
तुला जाळीन.
जिमनीवर तू राख होऊन पडशील.
आता सवर्जण तुझी लािजरवाणी िस्थती पाहू शकतात.

19 “‘तुझी अशी िस्थती पाहून
इतर राष्ट्र ांतील लोकांना धक्का बसला.
तुझ्या बाबतीत जे घडले, ते पाहून लोक भयभीत होतील.
तुझा शेवट झाला!’”

सीदोनसाठीसीदोनसाठी ससंदंदेेशश
20 मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला, तो म्हणाला, 21 “मानवपंुत्रा,

सीदोनकडे पाहा व माझ्यावतीने ितच्यािवरुद्ध असलेला संदेश ितला दे.
22 सांग, ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो.
“‘सीदोन, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे!
तुझे लोक माझा मान राखायला िशकतील.
मी िसदोनला िशक्षा करीन.
मग लोकांना कळेल की मीच परमेश्वर आहे, मी पिवत्र आहे.
व ते त्याप्रमाणे माझ्याशी आचरण करतील.
23 मी सीदोनला रोगराई व मृत्यू पाठवीन.
शहराबाहेरील तलवार (शत्रूसिैनक) तो मृत्यू आणील.
मगच त्यांना कळून चुकेल की मी परमेश्वर आहे.’

राष्टराष्ट्र्र े ेइस्राएलचीइस्राएलची चचेेष्टाष्टा करण्याचकरण्याचेे सोडसोडूूनन ददेेतीलतील

24 “‘इस्राएलच्या सभोवतालच्या देशांनी इस्राएलचा ितरस्कार केला.
पण त्यांचे वाईट होईल. मग इस्राएलच्या लोकांना बोचणार ेतीक्ष्ण सुर ेवा
काटेरी झुडुपे उरणार नाहीत, व त्यांना समजून येईल की मीच परमेश्वर,
त्यांचा प्रभू आहे.’”

25 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “मी इस्राएलच्या
लोकांना इतर राष्ट्र ांत िवखरुिवले. पण मी पुन्हा त्यांना एकत्र आणीन मग
त्या राष्ट्र ांना मी पिवत्र असल्याचे कळेल व ते माझ्याशी त्याप्रमाणे
वागतील. त्या वेळी, माझा सेवक याकोब याला मी िदलेल्या भूमीवर
इस्राएल लोक राहतील. 26 ते त्या भूमीवर सुरिक्षतपणे राहतील. ते घरे
बांधतील व द्राक्षमळे लावतील. त्यांचा ितरस्कार करणाऱ्या
सभोवतालच्या राष्ट्र ांना मी िशक्षा करीन. मग इस्राएलचे लोक िनभर्यपणे
राहतील व त्यांना पटेल की मीच त्यांचा परमेश्वर देव आहे.”

िमसरबाबतिमसरबाबत ससंदंदेेशश

परागदंा अवस्थेच्या दहाव्या वषार्च्या, दहाव्या मिहन्याच्या
बाराव्या िदवशी मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो
म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा, िमसरचा राजा फारो याच्याकडे

पाहा, माझ्यावतीने त्याच्याबद्दल व िमसरबद्दल बोल. 3 त्याला सांग
‘प्रभू, माझा परमेश्वर, म्हणतो:
“‘िमसरचा राजा, फारो, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे.
तू नाईल नदीिकनारी पडून राहणारा प्रचंड समुद्रातला राक्षस आहेस.
तू म्हणतोस, “ही माझी नदी आहे!
मी ही नदी िनिर्मली”

4 “‘पण मी तुझ्या जबड्यात गळ अडकवीन.
नाईल नदीतील मासे तुझ्या खवल्यांना िचकटतील.
मी तुला आिण त्या माशांना नदीतून ओढून बाहेर काढीन
व जिमनीवर टाकीन.
तेथून तुम्हाला कोणी उचलणार नाही
वा पुरणार नाही.
मी तुम्हाला पक्षी व िंहस्र पशू यांच्या स्वाधीन करीन.
तुम्ही त्यांचे भक्ष्य व्हाल.

6 मगच िमसरमध्ये राहणाऱ्या सवर् लोकांना
कळून येईल की मीच परमेश्वर आहे.

“‘मी ह्या गोष्टी का करीन.?
कारण इस्राएलचे लोक िमसरवर अवलबंून होते.
पण िमसर म्हणजे गवताचे कमकुवत पाते होता.

7 इस्राएलचे लोक िमसरवर िवसंबले.
पण िमसरने फक्त त्यांचे हात आिण खांदे िंवधले.
ते तुझ्या आधारावर रािहले.
पण तू त्यांची पाठ मोडून िपरगळलीस.’”

8 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो,
“मी तुझ्यािवरुद्ध तलवार आणीन.
मी तुझी सवर् माणसे व सवर् प्राणी नष्ट करीन.

9 िमसर ओसाड होईल. त्याचा नाश होईल.
मग त्यांना समजेल की मी देव आहे.”
देव म्हणाला, “मी असे का करीन.? कारण तू म्हणालास ‘नदी माझी

आहे. मी ितला िनमार्ण केले.’ 10 म्हणून मी (देव) तुझ्यािवरुद्ध आहे. मी
नाईल नदीच्या पुष्कळ पाटांच्या िवरुद्ध आहे. मी िमसरचा संपूणर् नाश
करीन. िमग्दोलपासून सवेनेपयर्ंतच नव्हे, तर कुशाच्या सीमेपयर्ंतची तुझी
सवर् गावे मी ओस पाडीन. 11 कोणी मनुष्य वा प्राणी िमसरमधून जाणार
नाही. 12 चाळीस वषेर् कोणीही तेथे राहणार नाही. मी िमसऱ्यांना इतर
राष्ट्र ांत िवखरुन टाकीन. मी त्यांना परदेशात रोवीन.”

13 प्रभू, माझा परमेश्वर, म्हणतो, “मी िमसरच्या लोकांना पुष्कळ
राष्ट्र ांत िवखरुन टाकीन. पण 40 वषार्नतंर मी त्यांना पुन्हा एकत्र करीन.
14 िमसरच्या कैद्यांना मी परत आणीन. मी त्यास त्यांच्या जन्मभूमीत
पथ्रोस देशात परत आणीन. पण त्यांचे राज्य महत्वाचे राहणार नाही. 15

ते अगदी कमी महत्वाचे राज्य होईल. ते कधीच इतर राष्ट्र ांपेक्षा वरचढ
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होणार नाही. मी त्याला एवढे लहान करीन की ते दसुऱ्या राष्ट्र ांवर सत्ता
गाजिवणार नाही. 16 आिण इस्राएलचे लोक पुन्हा कधीही िमसरवर
िवसंबणार नाहीत. इस्राएल लोकांना त्यांचे पाप आठवेल. मदतीसाठी
देवाकडे न जाता आपण िमसरकडे गेलो हे त्यांना आठवेल आिण त्यांना
समजेल की मीच परमेश्वर, प्रभू, आहे.”

िमसरिमसर बाबबाबेेललालला िमळिमळेेलल

17 परागदंा अवस्थेच्या सत्तािवसाव्या वषार्च्या, पिहल्या मिहन्याच्या
(एिप्रलच्या) पिहल्या िदवशी, मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो
म्हणाला. 18 “मानवपुत्रा, बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर याने आपल्या
सनै्याला सोरिवरुद्ध जोराची लढाई करायला लावली. त्यांनी प्रत्येक
सिैनकाचा गोटा केला. ओझी उचलून त्यांच्या खांद्याची सालटी िनघाली.
नबुखद्नेस्सरने व त्याच्या सनै्याने सोरचा पराभव करण्यासाठी खूप कष्ट
घेतले. पण ह्या कष्टाचे फळ त्यांना िमळाले नाही.” 19 म्हणून परमेश्वर,
माझा प्रभू म्हणतो, “िमसरची भूमी मी बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सर यास
देईन. तो िमसरच्या लोकांना घेऊन जाईल. िमसरमधील मौल्यवान
वस्तूही तो घेईल. हा नबुखद्नेस्सरच्या सनै्याचा मोबदला असेल. 20

िमसरची भूमी मी नबुखद्नेस्सराला त्याच्या मेहनतीचे बक्षीस म्हणून िदली
आहे. का? कारण त्यांनी हे काम माझ्यासाठी केले.” परमेश्वर, माझा प्रभू,
असे म्हणाला.

21 “त्याच िदवशी, मी इस्राएलाच्या लोकांना सामथ्यर्वान करीन. मग
तू त्यांच्याशी बोलू शकशील आिण त्यांचे लक्ष तुझ्याकडे जाईल. त्यांना
मीच परमेश्वर आहे.” हे कळेल.

बाबबाबेेलचलचेे ससैनै्यन्य िमसरवरिमसरवर चढाईचढाई करीलकरील

मला पुन्हा परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, माझ्यावतीने बोल. ‘मी पुढील गोष्टी सांगतो असे
सांग.

“‘ओरडून सांग
“तो भयकंर िदवस येत आहे.”

3 तो िदवस नजीक आहे.
हो! परमेश्वराचा न्यायाचा िदवस जवळ आहे.
तो ढगाळ िदवस असेल.
ती राष्ट्र ांची न्यायिनवाडा करण्याची वेळ असेल.

4 िमसरिवरुद्ध तलवार उठेल.
िमसरच्या पतनाच्या वेळी कुश देशातील लोकांचा भीतीने थरकाप

उडेल.
बाबेलचे सनै्य िमसरच्या लोकांना कैदी करुन नेईल.
िमसरचा पाया उखडला जाईल.
5 “‘खूप लोकांनी िमसरबरोबर शांतता करार केला. पण ते सवर् म्हणजे

कुशी पूटी लूदी, अरिेबया येथील लोक, िमश्र जाती, कूबी आिण इस्राएल
लोक यांचा नाश होईल.

6 “‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो:
िमसरला मदत करणार ेआपटतील,
त्यांच्या सत्तेचा तोरा उतरले.
िमग्दोलपासून सवेनेपयर्ंतचे िमसरचे लोक यदु्धात मारले जातील.”
परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला,
7 िमसर नाश झालेल्या देशांच्या मािलकेत जाऊन बसेल.
िमसर त्या ओसाड देशांपकैी एक होईल.

8 मी िमसरमध्ये आग लावीन
आिण िमसरच्या सवर् सहाय्यकांचा नाश करीन.
मगच त्यांना कळेल की मी परमेश्वर आहे.

9 “‘त्याच वेळी, मी बाहेर दतू पाठवीन ते जहाजातून कूशला वाईट
बातमी सांगण्यासाठी जातील. आता कूशला सुरिक्षत वाटते. पण
िमसरच्या िशके्षच्या वेळी कूशमधील लोकांचा भीतीने थरकाप उडेल. ती
वेळ येत आहे!’”

10 परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणतो की
“िमसरच्या लोकांचा नाश करण्यासाठी
मी बाबेलचा राजा नबुखद्नेस्सरचा उपयोग करीन.

11 सवर् राष्ट्र ामध्ये, नबुखद्नेस्सर
व त्याचे लोक भयकंर आहेत
आिण िमसरचा नाश करण्यासाठी मी त्यांना आणीन.
ते िमसरिवरुद्ध तलवारी उपसतील.
ती भूमी प्रेतांनी भरुन टाकतील.

12 मी नाईल नदीला कोरडी करीन
आिण ती जागा दषु्टांना िवकीन.
मी, परमेश्वर, सांगतो की
परक्यांकरवी मी ती भूमी ओसाड करीन.”

िमसरच्यािमसरच्या मूतीर्चामूतीर्चा नाशनाश होईलहोईल

13 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो:
“मी िमसरमधील मूतीर्ंचा सुध्दा नाश करीन.
मी नोफातील पुतळे त्यापासून दरू करीन.
ह्यापुढे िमसरमध्ये कोणीही नेता नसेल.
मी िमसरमध्ये भीतीचे साम्राज्य िनमार्ण करीन.

14 मी पथ्रोसला ओसाड करीन.
सोअनास आग लावीन
मी नोला िशक्षा करीन.

15 िमसरचा गड जो सीन त्यावर मी माझा संपूणर् राग काढीन.
मी नोच्या लोकांचा नाश करीन.
16 मी िमसरला आग लावीन.
सीनला खूप वेदना होतील.
सिैनक नो शहरात घुसतील
आिण नोफाला रोज नव्या नव्या अडचणी येतील.

17 आवेन व पी बेसेथ येथील तरुण यदु्धात मारले जातील
आिण िस्त्रयांना धरुन नेतील.

18 ज्या िदवशी मी िमसरचे िनयतं्रण मोडीन, तो िदवस तहपन्हेसचा
काळा िदवस असेल.
िमसरच्या उन्मत्त सत्तेचा अतं होईल.
िमसरला ढग झाकेल आिण
त्याच्या मुलींना कैद करुन नेले जाईल.

19 अशा रीतीने, मी िमसरला िशक्षा केल्यावर,
त्यांना मी परमेश्वर आहे, हे पटेल.”

िमसरिमसर कायमचाकायमचा ददुबुबर्र्लल होईलहोईल

20 परागदंा काळातील अकराव्या वषार्ंच्यां पिहल्या मिहन्याच्या
(एिप्रलच्या) सातव्या िदवशी, मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो
म्हणाला, 21 “मानवपुत्रा, िमसरच्या राजाचा फारोचा हात (सत्ता) मी
मोडला आहे. त्याला कोणीही मलमपट्टी करणार नाही व औषधही
लावणार नाही. तो बरा होणार नाही. त्यांच्या हाताला तलवार धरण्याची
शक्ती येणार नाही.”

22 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “मी िमसरचा राजा फारो
याच्यािवरुद्ध आहे. मी त्याचे दोन्ही हात एक चांगला असलेला व दसुरा
मोडलेला, मोडीन. मी त्याला त्याच्या हातातून तलवार टाकायला भाग
पाडीन. 23 मी िमसरच्या लोकांना राष्ट्र ां-राष्ट्र ांत िवखरुन टाकीन. 24 मी
बाबेलच्या राजाचे हात बळकट करीन. मी माझी तलवार त्याच्या हाती
देईन. पण मी फारोचे हात तोडीन. मग तो मरणयातना भोगणाऱ्या
माणसाप्रमाणे आक्रोश करील. 25 मी बाबेलच्या राजाचे हात बळकट
करीन, पण फारोचे हात तोडून टाकीन. मग त्यांना समजेल की मी
परमेश्वर आहे.

“मी माझी तलवार बाबेलच्या राजाला देईन. तो ती िमसरवर उपसेल.
26 मी िमसरी लोकांना इतर राष्ट्र ांत िवखरुन टाकेल म्हणजे त्यांना मीच
परमेश्वर आहे हे कळेल.”

अश्शूरअश्शूर गगंधंसरुप्रमाणधसरुप्रमाणेे आहआहेे

परागदंा काळाच्या अकराच्या वषीर्च्या ितसऱ्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवशी परमेश्वराचा संदेश मला िमळाला. तो
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म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा, िमसरचा राजा फारो आिण त्याचे लोक यांना
पुढील गोष्टी सांग:
“मोठेपणात तुम्ही कोणासारखे आहात?
3 अश्शूर संुदर फांद्या असलेल्या
व गदर् छाया असलेल्या लबानोनमधील
उंच गधंसरुसारखा होता.
त्याचा शेंडा ढगांना िभडला होता.
4 पाण्यामुळे वृक्ष वाढला.
नदीमुळे तो उंच झाला.
वृक्षाभोवती नद्या वाहत होत्या.
त्याच्यापासून िनघणार ेफक्त लहान पाटच
मळ्यातील इतर झाडांपयर्ंत जात.

5 म्हणून तो वृक्ष मळ्यातील इतर झाडांपेक्षा उंच होता.
त्यांला खूप फांद्या फुटल्या.
त्याला भरपूर पाणी िमळाल्याने,
त्याच्या फांद्या िवस्तारल्या.

6 सवर् पक्ष्यांनी त्या वृक्ष्याच्या फांद्यांमध्ये
आपली घरटी बांधली.
त्याच्या छायेत सवर् प्राण्यांची वीण होई.
त्याच्या सावलीला सवर् मोठी राष्ट्र े राहात.

7 वृक्ष फारच संुदर होता.
त्याच्या मुळांना भरपूर पाणी िमळाल्याने
त्याचा िवस्तार मोठा झाला,
त्याच्या फांद्या लांब झाल्या.

8 देवाच्या बागेतील, गधंसुरंुनासुध्दा
एवढ्या फांद्या नव्हत्या
देवदारुलाही एवढ्या फांद्या नव्हत्या,
अमोर्न झाडांनाही अशा फांद्या नव्हत्या.
देवाच्या बागेतील कोठलाच वृक्ष,
ह्या वृक्षा इतका, संुदर नव्हता.

9 मी त्याला खूप फांद्या
देऊन संुदर बनिवले.
मग एदेनमधील म्हणजेच देवाच्या
बागेतील वृक्ष त्याचा द्वेष करु लागले.”
10 मग परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “वृक्ष उंच वाढला आहे. त्याचा

शेडा ढगाला िभडला आहे. वृक्षाला आपल्या उंचीचा अिभमान आहे. 11

म्हणून मी त्यास एका बिलष्ट राजाच्या स्वाधीन करीन. तो त्या वृक्षाने
केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल त्याला िशक्षा करील. मी त्या वृक्षाला त्याच्या
दषु्टाव्याबद्दल माझ्या बागेतून काढून टाकीन. 12 राष्ट्र ांतील अत्यतं
भयकंर परक्यांनी त्याला तोडून फेकले. वृक्षाच्या फांद्या डोंगरदऱ्यात
पडल्या त्या फांद्या त्या देशातून वाहणाऱ्या नद्यांतून वाहत गेल्या. त्या
वृक्षाची सावली रािहली नसल्याने, पृथ्वीवरचे सगळे लोक दरू िनघून
गेले. 13 आता त्या तोडून टाकलेल्या झाडावर पक्ष्यांची वस्ती आहे
आिण िंहस्र श्वापदे त्याच्या तोडून टाकलेल्या फांद्यामधून संचार करत
आहेत.

14 “आता, पाण्याजवळचे कोठलेही झाड गवर् करणार नाही. कोणीही
ढगापयर्ंत पोहोचायचा प्रयत्न करणार नाही. ते पाणी िपणार ेमोठे वृक्ष
आपल्या उंचीची प्रौढी िमरिवणार नाहीत. का? कारण प्रत्येकाला मरण
अटळ आहे. त्यांना जिमनीखाली, शेओलमध्ये मृत्यूलोकांत जावे
लागणार. इतर मृतांमध्ये, खोल िववरात त्यांना जावे लागणार.”

15 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो “ज्या िदवशी तो वृक्षा
शेओलमध्ये मृत्यलुोकांत गेला, त्या िदवशी मी लोकांना शोक करायला
लावला. मी खोल पाण्याने त्या वृक्षाला झाकले. वृक्षाच्या नद्यांचा प्रवाह
मी अडिवला. त्यामुळे झाडांकडे वाहणार ेपाणी वाहण्याचे थांबले. मी
त्याच्यासाठी लबानोनला शोक करायला भाग पाडले. त्या मोठ्या
वृक्षाबद्दलच्या द:ुखाने मळ्यातील झाडे म्लान झाली. 16 मी वृक्ष पाडला.
त्याच्या आवाजाने राष्ट्र  हादरली, घाबरली. मी वृक्षाला मृत्यूलोकांत
जायला भाग पाडले. तो वृक्ष इतर लोकांबरोबर खोल िववरात जाऊन
पडला. पूवीर्, एदेनमधल्या सवर् वृक्षांनी आिण लबानोनमधील उत्तम
झाडांनी तेच पाणी प्यायले होते. धरणीखाली गेलेले ते वृक्ष मग समाधान

पावले. 17 हो! ते वृक्षही मोठ्या वृक्षाबरोबर खाली गेले. ते लढाईत
मारल्या गेलेल्या लोकांमध्ये जाऊन िमसळले. त्या मोठ्या वृक्षाने
इतरांना बलवान केले होते. राष्ट्र ांमध्ये ती झाडे ह्या मोठ्या वृक्षाच्या
सावलीला रािहली.

18 “तेव्हा हे िमसर देशा, एदेनमधल्या कोणत्या मोठ्या, बलवान
वृक्षाशी मी तुझी तुलना करावी? तू, मृत्यलुोकांत, त्या परदेशीयांबरोबर
आिण लढाईत मारल्या गेलेल्या लोकांबरोबर, जाऊन पडशील, फारो
आिण त्याची माणसे ह्यांच्याबाबतीत तसेच घडेल.” देव, माझा प्रभू, असे
म्हणाला.

फारोफारो: िंसहिंसह काका मगरमगर?

परागदंा काळाच्या बाराव्या वषार्च्या बाराव्या मिहन्याच्या
(माचर्च्या) पिहल्या िदवशी, मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला.
तो म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा, िमसरचा राजा फारो

ह्याच्यासाठी हे शोकगीत गा. त्याला सांग:
“तू स्वतःला राष्ट्र ांमध्ये उन्मत्तपणे चालणारा बिलष्ठ तरुण िंसह
समजलास.
पण खर ेम्हणजे तू तळ्यांतील मगरी प्रमाणे आहेस.
तू प्रवाहातून रटेा देऊन मागर् काढतोस
तुझ्या पायाने पाणी गढूळ करतोस,
िमसरच्या नद्या घुसळून काढतोस.”
3 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो:

“मी पुष्कळ लोकांना एकत्र जमिवले आहे.
आता मी माझे जाळे तुझ्यावर फेकीन.
मग ते लोक तुला आत ओढून घेतील.

4 मग मी तुला कोरड्या जिमनीवर टाकीन.
मी तुला शेतांत टाकीन.
सवर् पक्षी येऊन तुला खाऊ देत.
सवर् िठकाणचे सगळे िंहस्र प्राणी येऊन तुला खाऊन तृप्त होऊ देत.

5 मी तुझ्या मृत शरीराचे तुकडे पवर्तावर फेकीन
आिण त्या तुकड्यांनी दऱ्या भरुन टाकीन.

6 मी तुझे रक्त डोंगारांवर ओतीन.
ते जिमनीत मुरले.
नद्याही रक्ताने भरतील.

7 मी तुला अदृश्य करीन.
मी आकाश झाकीन व तार ेिनस्तेज करीन.
मी सूयार्ला ढगाने झाकीन.
आिण चंद्रप्रकाश पडणार नाही.

8 तुझ्यावर पडणारा आकाशातील सवर् प्रकाश मी िनस्तेज करीन.
मी तुझ्या संपूणर् देशाला अधंारात ठेवीन.”
माझा प्रभु परमेश्वर ह्या गोष्टी म्हणाला आहे.

9 “मी तुझा नाश करण्यासाठी शत्रूला आणले हे ऐकून पुष्कळ लोक
अस्वस्थ व द:ुखी होतील. तुला अनोळखी असलेली राष्ट्र ेसुध्दा अस्वस्थ
होतील. 10 तुझ्याकडे पाहून खूप लोकांना धक्क बसेल. मी माझी तलवार
परजताच, त्या लोकांचे राजे अत्यतं भयभीत होतील. तुझ्या पतनाच्या
िदवशी, क्षणाक्षणाला, ते थरथर कापतील. प्रत्येकाला आपल्या जीवाचे
भय वाटेल.”

11 का? कारण परमेश्वर, माझा प्रभू. पुढील गोष्टी सांगतो: “बाबेलच्या
राजाची तलवार तुमच्यावर उपसली जाईल. 12 लढाईत, त्या
सिैनकांकरवी मी तुमचे लोक मारीन. ते सवार्ंत भयकंर अशा राष्ट्र ांतून
आलेले सिैनक आहेत. िमसरच्या अिभमानास्पद गोष्टी ते लुटतील.
िमसरच्या लोकांचा नाश केला जाईल. 13 िमसरच्या नद्यांच्या काठी
असणाऱ्या सवर् प्राण्यांचा नाश होईल. ह्यापुढे लोकांच्या पायामुळे पाणी
गढूळ होणार नाही. तसेच गुरांच्या खरुांमुळेही ते खराब होणार नाही. 14

मी िमसरचे पाणी शांत करीन. नद्यांचा प्रवाह मदं करीन. त्यांना
तेलाप्रमाणे िनसरड्या करीन.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला, 15

“मी िमसरची भूमी ओसाड करीन. त्यातील सवर् काही नष्ट होईल
िमसरमध्ये राहणाऱ्या सवर् लोकांना मी िशक्षा करीन. मगच त्यांना ‘मी देव
व प्रभू’ असल्याचे समजेल.
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16 “लोक िमसरसाठी शोकगीत गातील. इतर राष्ट्र ांतील मुलीही (गावे)
त्याच्यासाठी शोकगीत गातील. त्या िमसर व त्याचे लोक यांच्यासाठी ते
गीत गातील.” देव, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

िमसरचािमसरचा नाशनाश

17 परागदंा काळातील बाराव्या वषार्ंच्या त्याच मिहन्याच्या पधंराव्या
िदवशी मला परमेश्वराचा संदेश िमळाला तो म्हणाला, 18 “मानवपुत्रा,
िमसरच्या लोकांसाठी शोक कर. िमसरला आिण बलाढ्य राष्ट्र ांच्या
मुलींना थडग्याकडे ने. त्यांना जिमनीखाली ने. म्हणजे ते खोल िववरात
गेलेल्या लोकांच्यामध्ये राहतील.

19 “िमसर, तू कोणापेक्षाही चांगला नाहीस. मृत्यलुोकांत जा. त्या
परदेशीयांबरोबर जाऊन पड.

20 “लढाईत मारल्या गेलेल्या लोकांत िमसर जाऊन पडेल. शत्रूने
त्याला व त्याच्या सवर् लोकांना ओढून नेले आहे.

21 “बलवान व शिक्तशाली लोक यदु्धात मारले गेले. ते परदेशी
मृत्यलुोकात गेले. तेथून ते िमसरशी व त्याच्या साहाय्यकतार्ंशी बोलतील
ते सुद्धा यदु्धात मारले गेले.

22 “अश्शूर व त्याचे सनै्य मृत्यलुोकात आहे. खोल िववरात अितशय
खोलात त्यांची थडगी आहेत. ते सवर् अश्शूरी सिैनक लढाईत मारले
गेले. अश्शुरच्या थडग्याभोवती अश्शूरचे सनै्य आहे. ते िजवंत असताना
त्यांनी लोकांना घाबरिवले. पण आता ते सवर् शांत झाले आहेत-ते सवर्
यदु्धात मारले गेले.

24 “एलाम तेथेच आहे व ितच्या थडग्याभोवती त्याचे सवर् सनै्य आहे.
ते सवर् लढाईत मारले गेले. ते परदेशी जिमनीखाली खोल गेले. ते िजवंत
असताना, लोक त्यांना घाबरत. पण जिमनीखालच्या खोल िववरात
त्यांनी आपल्याबरोबर आपली अप्रितष्ठाही नेली. 25 त्यांनी एलाम व
यदु्धात मारल्या गेलेल्या सिैनकांसाठी शय्या तयार केली. एलामच्या
थडग्याभोवती त्याचे सिैनक आहेत. ते सवर् परदेशी यदु्धात मारले गेले. ते
िजवंत होते, तेव्हा त्यांनी लोकांना घाबरिवले. पण जिमनीखाली खोल
िववरात त्यांनी आपल्याबरोबर आपली अप्रितष्ठाही नेली. त्यांना मारल्या
गेलेल्या इतर लोकांबरोबर ठेवले गेले.

26 “मेशेख, तुबाल आिण त्यांचे सनै्यही तेथेच आहेत. त्यांची थडगी
सभोवती आहेत. ते सवर् परदेशी लढाईत मारले गेले. त्यांनी िजवंतपणी
लोकांना घाबरिवले. 27 पण ते आता पूवीर्च मृत्यू पावलेल्या बलवान
लोकांबरोबर पडून आहेत. त्यांना त्यांच्या शस्त्रांबरोबर पुरले. त्यांच्या
तलवारी त्यांच्या डोक्याखाली ठेवल्या आहेत. पण त्यांचे पाप त्यांच्या
हाडांवर आहे. का? कारण िजवंत असताना त्यांनी लोकांना घाबरिवले.

28 “िमसर, तुझासुद्धा नाश होईल. तू सुद्धा त्या परदेशी लोकांच्यात
जाऊन पडशील. यदु्धात मारल्या गेलेल्या सिैनकांच्यामध्ये तू जाशील.

29 “तेथे अदोमसुद्धा आहे, ितच्याबरोबर ितचे राजे व नेते आहेत. ते
सुद्धा शिक्तशाली होते. पण आता ते यदु्धात मारल्या गेलेल्या इतर
लोकांबरोबर पडतात. ते परदेशी लोकांवर पडून आहेत. ते खोल िववरात
गेलेल्या लोकांबरोबर तेथे आहेत.

30 “उतरकेडचे सवर्च्या सवर् राज्याकतेर् तेथे आहेत. सीदोनचे सवर्
सिैनकही तेथे आहेत. त्यांच्या बळाला लोक घाबरले. पण ते आता
शरमले आहेत. ते परदेशी, यदु्धात मारल्या गेलेल्या लोकांच्यामध्ये पडून
आहेत. त्यांनी त्या खोल िववरात जाताना स्वतःची अप्राितष्ठाही
स्वतःबरोबर नेली.

31 “फारोला मृत्यलुोकात गेलेले लोक िदसतील. तो आिण त्याच्या
बरोबरचे इतर लोक मग समाधान पावतील. हो! फारो आिण त्याचे सवर्
सनै्य यधु्दात मारले जाईल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला,

32 “फारो िजवंत असताना, मी लोकांना त्याची भीती दाखिवली. पण
आता तो परदेशी लोकांबरोबर पडेल. यदु्धात मारल्या इतर सिैनकांबरोबर
फारो व त्याचे सवर् सनै्य पडेल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

इस्राएलचाइस्राएलचा पहारपहारेकेरीकरी म्हणम्हणूूनन ददेेवव यहयहेेज्कज्केेललालला िनवडतोिनवडतो

मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला. 2

“मानवपुत्रा, तुझ्या माणसांशी बोल त्यांना सांग, ‘ह्या देशावर
हल्ला करण्यासाठी कदािचत्, मी शत्रूसिैनकांना आणीन. त्या

वेळेस लोक एकाला पहारकेरी म्हणून िनवडतील. 3 पहारकेऱ्याने
शत्रूसिैनकांस येताना पािहल्यास, तो तुतारी फंुकून लोकांना सावध
करतो. 4 जर लोकांनी तुतारीचा आवाज ऐकूनही त्याकडे दलुर्क्ष केले,
तर शत्रू त्यांना पकडतील व कैदी म्हणून घेऊन जातील. अशा वेळी
मृत्यूला ज्याचा तोच जबाबदार असेल. 5 जर एखाद्याने तुतारीचा
आवाज ऐकूनही दलुर्क्ष केले. तर त्याच्या मृत्यूची जबबादारी त्याची
त्याच्यावरच असेल. तो जर तुतारीच्या आवाजाने सावध झाला असता,
तर वाचू शकला असता.

6 “‘पण, कदािचत्, असेही होईल की शत्रूसिैनकांना पाहूनही पहारकेरी
तुतारी फंुकणार नाही. त्याने लोकांना सावध न केल्याने, शत्रूसिैनक
त्यांना पकडतील व कैदी म्हणून घेऊन जातील. त्यांनी पाप केले होते
म्हणून ते पकडले जातील हे खर,े पण जर ते ठार मारले गेले, तर त्यांच्या
मृत्यूला पहारकेरीही जबाबदार असेल.’

7 “आता, मानवपुत्रा, इस्राएल लोकांचा पहारकेरी म्हणून मी तुझी
िनवड करीत आहे. माझ्याकडून संदेश िमळताच, माझ्यावतीने तू
लोकांना जागृत केलेच पािहजेस. 8 मी कदािचत् तुला सांगीन ‘हा दषु्ट
मनुष्य मरले,’ तर तू माझ्यावतीने त्याच्याकडे जाऊन त्याला सावध
केलेच पािहजेस. जर तू त्या दषु्ट माणसाकडे जाऊन त्याला सावध केले
नाहीस, त्याचा मागर् बदलण्याबद्दल त्याला सांिगतले नाहीस, तर त्याच्या
पापामुळे तो मरले, पण त्याच्या मृत्यूची जबाबदारी तुझ्यावरही येईल. 9

पण तू त्या पाप्यास सावध करुन कुमागर् सोडून सन्मागर् धरण्यास
सांिगतलेस आिण त्याने ह्यास नकार िदला, तर तो माणूस त्याच्या
पापामुळे मरले. पण तू वाचशील.

ददेेवालावाला लोकांचालोकांचा नाशनाश करण्याचीकरण्याची इच्छाइच्छा नाहीनाही

10 “मानवपुत्रा, माझ्यावतीने इस्राएलच्या लोकांशी बोल. कदािचत्. ते
लोक म्हणतील, ‘आम्ही पाप केले. िनयम मोडले आमची पापे आम्हाला
बोजा झाली आहेत. आमच्या पापांनी आम्ही सडलो आता जगण्यासाठी
आम्ही काय करावे?’

11 “मी शपथपूवर्क सांगतो ‘दषु्टांचे मरण मी इिच्छले नव्हते. मला
त्यांनी मरावे असे अिजबात वाटत नाही. त्या पापी लोकांनी परत
माझ्याकडे यावे असे मला वाटते. त्यांनी आपला मागर् बदलावा म्हणजे
त्यांना खरोखरीचे जीवन जगता येईल. तेव्हा माझ्याकडे परत या.
दषु्कृत्ये करायचे सोडा. इस्राएलच्या लोकांनो, तुम्ही का मरावे?’ असे
परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, असे तू त्या लोकांना सांिगतले पािहजेस.

12 “मानवपुत्रा, तू तुझ्या लोकांना असेही सांग ‘जर एखादा सज्जन
कुमागार्ला लागून पाप करु लागला, तर त्याने पूवीर् केलेल्या चांगल्या
गोष्टी त्याला वाचवू शकणार नाहीत. तसेच एखादा पापापासून परावृत
झाला, तर त्याची भूतकाळातील पापे त्याचा नाश करु शकणार नाहीत.
तेव्हा लक्षात ठेवा, पूवीर् केलेली सत्कृत्ये, आता तुम्ही दषु्कत्ये करु
लागल्यास तुम्हाला वाचिवणार नाहीत.’

13 “कदािचत् मी सज्जन माणसाला ‘तो जगेल’ असे सांगीन. पण
त्यामुळे त्याला ‘आपण पूवीर् केलेली सत्कृत्ये आपल्याला वाचवतील असे
वाटेल. म्हणून तो पाप करु लागेल, तर त्याची पूवीर्ची सत्कृत्ये मी
स्मरणार नाही. तो पाप करु लागल्याने तो मरले.’

14 “िंकवा मी दषु्टाला ‘तू मरशील’ असे सांगीन. पण तो कदािचत
त्याचा जीवनमागर् बदलेल. तो पाप करण्याचे सोडून देऊन चांगल्या
रीतीने जगू लागेल. तो सज्जन व प्रामािणक होईल. 15 त्याने कजर् देताना
गहाण म्हणून ठेवून घेतलेल्या वस्तू तो कदािचत परत करले. त्याने
चोरलेल्या वस्तंूची िंकमत तो चुकती करील. जीवनातील िनयमाप्रमाणे
तो चालू लागेल, तो वाईट गोष्टी करण्याचे सोडून देईल, तर तो नक्कीच
जगेल. तो मरणार नाही. 16 त्याने पूवीर् केलेली पापे मी स्मरणार नाही.
का? कारण आता तो योग्य रीतीने जगत आहे, तो प्रामािणक झाला आहे.
तेव्हा तो जगेल.

17 “पण तुझी माणसे म्हणतात, ‘हे योग्य नाही, परमेश्वर, माझा प्रभू,
असा असूच शकत नाही.’

“पण ते लोक प्रामािणक नाहीत. त्यांनी बदललेच पािहजे. 18 जर
सज्जन सत्कृत्ये सोडून दषु्कृत्ये करु लागला, तर त्याच्या पापामुळे तो
मरले. 19 आिण जर दषु्टाने पाप करण्याचे सोडून िदले, तो चांगले जीवन
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जगू लागला, प्रामािणक झाला, तर तो जगेल. 20 पण मी न्यायी नाही
असे तुम्ही अजूनही म्हणता. पण मी तुम्हाला सत्य सांगत आहे.
इस्राएलच्या लोकांनो, प्रत्येकाच्या कमार्ंचा मी न्याय करीन.”

यरुशलयरुशलेेमम काबीजकाबीज ककेेललेे जातजातेे

21 परागदंा अवस्थेच्या बाराच्या वषार्च्या दहाव्या मिहन्याच्या
(जानेवारी मिहन्याच्या) पाचव्या िदवशी यरुशलेममधून एक माणूस
माझ्याकडे आला. तो तेथील लढाईतून िनसटून आला होता. तो
म्हणाला, “नगरी (यरुशलेम) काबीज केली गेली.”

22 तो माणूस येण्यापूवीर्च्या संध्याकाळी परमेश्वराचे, माझ्या प्रभूचे,
सामथ्यर् माझ्यावर आले. देवाने मला मुके केले. पण तो माणूस येण्याच्या
वेळी परमेश्वराने मला वाचा िदली व बोलण्यास प्रवृत्त केले. 23 मग मला
परमेश्वराचा संदेश िमळाला. तो म्हणाला, 24 “मानवपुत्रा, इस्राएलच्या
िवद्ध्वंस झालेल्या गावांतून इस्राएली राहात आहेत. ते म्हणतात,
‘अब्राहाम एकटा असताना देवाने त्याला ही सवर् भूमी िदली. आता,
आम्ही पुष्कळ आहोत आिण ही भूमी नक्कीच आमची आहे. ही आमच्या
मालकीची आहे.’

25 “तू त्यांना सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो ‘तुम्ही
रक्तासकट मांस खाता. तुम्ही मदतीकिरता तुमच्या मूतीर्कडे पाहता.
तुम्ही लोकांचे खून करता. मग मी तुम्हाला ही भूमी का द्यावी? 26 तुम्ही
तुमच्या स्वतःच्या तलवारीवर अवलबंून राहता. तुमच्यातील प्रत्येकजण
भयानक कृत्ये करतो. शेजाऱ्याच्या बायकोबरोबर व्यिभचार करुन पाप
करतो, तेव्हा तुम्हाला भूमी िमळू शकत नाही.’

27 “‘तू त्यांना सांिगतले पािहजेस की परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो,
“माझी शपथ घेऊन प्रितज्ञा करतो की त्या नाश झालेल्या गावांत
राहणार ेलोक तलवारीने मारले जातील. जर एखादा शेतांत असेल. तर
मी त्याला प्राण्याकडून मारीन व त्या प्राण्याचे तो भक्ष्य होईल. जर लोक
गडात वा गुहेत लपले असतील, तर ते रोगराईने मरतील. 28 मी ती भूमी
ओसाड व िनजर्न करीन. त्या देशाला अिभमानास्पद असणाऱ्या सवर्
गोष्टी गमवाव्या लागतील. इस्राएलचे पवर्त ओसाड होतील. तेथून
कोणीही जाणारसुद्धा नाही. 29 त्या लोकांनी खूप भयानक कृत्ये केली
आहेत. म्हणून मी ती भूमी एक िनजर्न, ओसाड प्रदेश करीन. मग ह्या
लोकांना कळेल की मीच परमेश्वर आहे.”

30 “‘आिण, मानवपुत्रा, आता तुझ्याबद्दल तुझे लोक िंभतीला टेकून,
त्यांच्या दारांत उभे राहून, तुझ्याबद्दल बोलतात, ते एकमेकांना म्हणतात
“चला, परमेश्वर काय म्हणतो ते जाऊन ऐकू या.” 31 म्हणून ते माझे
लोक असल्यासारखे तुझ्याकडे येतात. ते माझे लोक असल्याप्रमाणे ते
करणार नाहीत. ते त्यांना भावते तेच करु इिच्छतात. ते लोकांना फसवून
खूप पसैा िमळवू बघतात.

32 “‘तू त्यांच्या दृष्टीने प्रेमगीते गाणारा फक्त एक गायक आहेस. तुझा
गळा गोड आहे. तू तुझे वाद्य उत्तम वाजिवतोस. ते तुझे फक्त ऐकतात
पण त्याप्रमाणे ते करणार नाहीत. 33 पण तू गात असलेल्या गोष्टी
खरोखरच घडतील. मगच लोकांना कळेल की त्यांच्यामध्ये खरोखरच
एक संदेष्टा राहात होता.’”

इस्राएलइस्राएल ममेंेंढ्यांच्याढ्यांच्या कळपाप्रमाणकळपाप्रमाणेे आहआहेे

मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. तो म्हणाला, 2

“मानवपुत्रा, माझ्यावतीने इस्राएलच्या मेंढपाळांिवषयी
(नेत्यांिवषयी) बोल. माझ्यासाठी त्यांच्याबरोबर बोल. त्यांना

सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो. ‘तुम्ही इस्राएलचे
मेंढपाळ स्वतःच फक्त चरत आहात. त्यामुळे तुमचे वाईट होईल. तुम्ही
कळपाला खायला का घालत नाही? 3 तुम्ही धष्टपुष्ट मेंढ्या खाता,
त्यांच्या लोकरीचा उपयोग स्वतःला कपडे करण्याकिरता करता. तुम्ही
धष्टपुष्ट मेंढ्या मारता. पण कळपाला खायला घालीत नाही. 4 तुम्ही
दबुर्ळांना सबळ केले नाही. तुम्ही आजारी मेंढ्यांची काळजी घेतली
नाही. जखमींना मलमपट्टी केली नाही. काही मेंढ्या भरकटल्या पण
तुम्ही जाऊन त्यांना परत आणले नाही. तुम्ही त्यांना शोधायला गेला
नाहीत. नाही! तुम्ही फारच दषु्ट आिण िनषु्ठर होता. आिण मेंढ्यांनाही
तुम्ही दषु्टपणाने व िनषु्ठरतेनेच वागिवण्याचा प्रयत्न केला.

5 “‘आिण कोणीच मेंढपाळ नसल्याने मेंढ्या आता िवखरुल्या आहेत.
त्या िंहस्र पशंूचे भक्ष्य झाल्या आहेत, कारण त्या पसरल्या गेल्या. 6

माझा कळप सवर् डोंगरांतून व सवर् टेकड्यांवरुन भटकला, जगाच्या
पाठीवरील प्रत्येक िठकाणी िवखरुला आिण त्याचा शोध घेण्यास
कोणीही नव्हते.’”

7 म्हणून, मेंढपाळांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. परमेश्वर, माझा प्रभू,
म्हणतो, 8 “मी शपथपूवर्क प्रितज्ञा करतो. िंहस्र पशंूनी माझ्या मेंढ्या
पकडल्या. खरचं! माझ्या मेंढ्या वन्य प्राण्यांचे भक्ष्य झाल्या. का? कारण
त्यांना खरा मेंढपाळ नव्हता. माझ्या मेंढपाळांनी माझ्या कळपावर लक्ष
ठेवले नाही. नाही! त्यांनी फक्त मेंढ्या मारल्या व स्वतःची पोटे भरली.
त्यांनी माझ्या कळपाला खाऊ घातले नाही.”

9 तेव्हा, मेंढपाळांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. 10 परमेश्वर म्हणतो,
“मी त्या मेंढपाळांच्यािवरुद्ध आहे. मी माझ्या मेंढ्या त्यांच्याकडून परत
मागीन. मी त्यांच्यावर तोंडसुख घेईन. ह्यापुढे ते माझे मेंढपाळ असणार
नाही. मग ते स्वतःच्या तंुबड्या भरु शकणार नाहीत. आिण
त्यांच्यापासून मी माझ्या कळपाला वाचवीन. मग माझ्या मेंढ्या त्यांचे
भक्ष्य होणार नाहीत.”

11 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “मी स्वतःच त्यांचा मेंढपाळ होईन.
मी माझ्या मेंढ्यांचा शोध घेईन. मी त्यांच्यावर लक्ष ठेवीन. 12 मेंढपाळ
जर मेंढ्यांबरोबर असेल, तर त्या भरकटू लागताच, तो त्यांचा शोध
घेईल, त्याचप्रमाणे, मी करीन. मी माझ्या मेंढ्यांना वाचवीन. त्या
अधंाऱ्या व ढगाळ िदवशी, त्या जेथे जेथे िवखरुल्या असतील, तेथून
तेथून मी त्यांना परत आणीन. 13 त्या त्या राष्ट्र ांतून मी त्यांना परत
आणीन. िनरिनराळ्या देशांतून मी त्यांना एकत्र आणीन. मी त्यांना
त्यांच्या भूमीत परत आणीन. मी त्यांना इस्राएलच्या डोंगरांवर,
झऱ्यांकाठी आिण लोक राहत असलेल्या सवर् िठकाणी चरु देईन. 14 मी
त्यांना चांगल्या कुरणांत नेईन. इस्राएलच्या डोंगरावरील उंच िठकाणी
त्या जातील. तेथे चांगल्या डोंगरावरील उत्तम िहरवळीवर त्या चरतील.
15 हो! मी माझ्या कळपाला खायला घालीन. आिण त्यांना िवश्रांतीच्या
जागी घेऊन जाईन.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

16 “हरवलेल्या मेंढ्यांचा मी शोध घेईन. भटकलेल्यांना मी परत
आणीन. जखमी झालेल्या मेंढ्यांना मी मलमपट्टी करीन. दबुर्लांना मी
सबळ करीन. मी त्या लठ्ठ व मत्त मेंढपाळांचा मात्र नाश करीन. त्यांना
योग्य अशीच िशक्षा मी देईन.”

17 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, तू माझ्या कळपा “मी
माझ्या कळपातील मेंढ्या-मेंढ्यात, एडका व बोकड ह्यांच्यात
न्यायिनवाडा करीन. 18 सुपीक जिमनीवर वाढणार ेगवत तुम्ही खाऊ
शकता. मग इतर मेंढ्यांचे गवत तुम्ही का िचरडून टाकता? तुम्ही भरपूर
शुद्ध पाणी िपऊ शकता. मग तुम्ही इतरांचे प्यायचे पाणी का ढवळता?
19 तुमच्या पावलांनी, िचरडलेले गवत आिण ढवळलेले पाणी, माझ्या
कळपाने प्यायलेच पािहजे.”

20 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, त्यांना म्हणतो, “मी स्वतः लठ्ठ मेंढी
आिण बारीक मेंढी ह्यांच्यात िनवाडा करीन. 21 तुम्ही बाजूने व खांद्याने
ढकलता. तुमच्या िंशगांनी तुम्ही दबुर्ळ मेंढ्यांना खाली पाडता. तुम्ही,
त्यांना ढकलून दरू घालवून देता. 22 म्हणून, मी माझ्या कळपाला
वाचवीन. यापुढे िंहस्र पशू त्यांना पकडणार नाहीत. मी मेंढ्या-मेंढ्यात
न्यायिनवाडा करीन. 23 मग मी त्यांच्यावर एक मेंढपाळ नेमीन. माझा
सेवक दावीद, ह्याला मी मेंढपाळ म्हणून नेमीन. तो त्यांना खायला
घालील व त्यांच्या मेंढपाळ होईल. 24 मग मी, परमेश्वर व प्रभू, त्यांच्या
देव होईन. माझा सेवक, दावीद राजा म्हणून त्यांच्यात राहील हे माझे
परमेश्वराचे शब्द आहेत.

25 “मी माझ्या मेंढ्यांबरोबर एक शांततेचा करार करीन. मी
अपायकारक प्राण्यांना या भूमीतून दरू करीन. मग मेंढ्या वाळवंटातही
सुरिक्षत राहू शकतील आिण रानात सुरिक्षतपणे झोपू शकतील. 26

माझ्या टेकडी (यरुशलेम) भोवतालच्या जागा आिण मेंढ्या ह्यांना मी
आशीवार्द देईन. योग्य वेळी मी पाऊस पाडीन. ते आशीवार्दांच्या
वषार्वात न्हाऊन िनघतील. 27 शेतांत वाढणारी झाडे फळतील.
पृथ्वीवर सुगीचा मोसम येईल. त्यामुळे मेंढ्या त्यांच्या बळापासून मी
त्यांना वाचवीन. मग त्यांना कळेल की मीच परमेश्वर आहे. 28 यापुढे
इतर राष्ट्र ांकडून ते प्राण्याप्रमाणे पकडले जाणार नाहीत. िंहस्र पशू त्यांना
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खाणार नाहीत. ते सुखरुप राहतील. त्यांना कोणीही घाबिरणार नाही.
29 जी संुदर आिण प्रिसद्ध होईल, अशी जमीन मी त्यांना देईन. मग त्या
देशात त्यांची उपासमार होणार नाही. यापुढे इतर राष्ट्र ांकडून त्यांना
अपमान सहन करावा लागणार नाही. 30 मग त्यांना समजून येईल की
मीच त्यांचा परमेश्वर देव आहे, व मी त्यांच्याबरोबर आहे, इस्राएलच्या
लोकांना ती माझी माणसे आहेत हेही कळेल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे
म्हणाला.

31 “तुम्ही माझी मेंढर ेआहात, माझ्या कुरणातील मेंढर ेआहात. तुम्ही
फक्त माणसे आहात आिण मी तुमचा देव आहे.” परमेश्वर, माझा प्रभू,
असे म्हणाला.

अदोमबद्दलअदोमबद्दल ससंदंदेेशश

मला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले तो म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा,
सोईर पवर्ताकडे पाहा, आिण माझ्यावतीने त्याच्यािवरुद्ध
बोल. 3 त्याला सांग ‘परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी

सांगतो:
“‘सेईर पवर्ता, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे.
मी तुला िशक्षा करीन. मी तुला उजाड करीन.

4 तुझ्या गावांचा मी नाश करीन.
तू ओसाड होशील.
मग तुला कळून चुकेल की मी परमेश्वर आहे.
5 का? कारण तू नेहमीच माझ्या
माणसांच्या िवरुद्ध होतास.
इस्राएलच्या अखेरच्या िशके्षच्या वेळी,
त्यांच्या संकटकाळी,
तू त्यांच्यावर तलवार चालिवलीस.’”
6 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “ती शपथपूवर्क प्रितज्ञा करतो

की मी तुला मृत्यदुडं देईन. मृत्यू तुझा पाठलाग करील. लोकांना ठार
करण्यात तुला घृणा वाटली नाही. म्हणून मृत्यू तुझा पाठलाग करील. 7

सेईर पवर्ताला ओसाड, उजाड करीन. त्या गावातून येणाऱ्या प्रत्येकाला
मी ठार करीन. तसेच त्या गावात जाऊ पाहणाऱ्यालाही मी ठार मारीन.
8 त्याचे डोंगर मी मृत शरींरांनी झाकून टाकीन. टेकड्यांवर, दऱ्यांतून,
आिण घळींतून प्रेते पडतील. 9 मी तुला कायमचा ओसाड करीन. तुझ्या
शहरांतून कोणीही राहाणार नाही. मग तुला पटेल की मीच परमेश्वर
आहे.”

10 तू म्हणालास “ती दोन राष्ट्र े (इस्राएल व यहूदा) माझी होतील
आम्ही त्यांना आमच्या मालकीची करु.”
पण परमेश्वर ितथे होता. 11 आिण तो परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो,

“तू माझ्या माणसांचा द्वेष केलास. त्यांच्यावर रागावलास, म्हणून मी
तुझा ितरस्कार करतो. मी शपथपूवर्क वचन देतो की तू जसे त्यांना
दखुावलेस, तशीच िशक्षा मी तुला करीन. मी तुला िशक्षा करुन लोकांना
दाखवून देईन की मी त्यांच्या पाठीशी आहे. 12 मग तुलासुद्धा कळेल की
मी तू त्यांना उच्चारलेले सवर् अपमानकारक शब्द ऐकले होते.

“इस्राएलच्या पवर्ताबद्दल तू खूप वाईट बोललास. तू म्हणालास
‘इस्राएलचा नाश झाला आहे. मी त्याला भक्ष्याप्रमाणे चोखीन.’ 13 तुला
गवर् झाला होता आिण तू माझ्यािवरुद्ध बोललास. तू अनेक वेळा
माझ्यािवरुद्ध बोललास, आिण मी खरचे सांगतो की मी प्रत्येक शब्द
ऐकला.”

14 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “मी तुझा नाश केल्यावर सवर् जगाला
आनदं होईल. 15 इस्राएलचा नाश झाल्यावर तुला आनदं झाला होता.
मी तुलाही अगदी तशीच वागणूक देईन. सेईर पवर्ताचा व संपूणर् अदोम
देशाचा नाश होईल. मगच तुला समजेल की मी परमेश्वर आहे.”

इस्राएलइस्राएल पुन्हापुन्हा उभारलाउभारला जाईलजाईल

“मानवपुत्रा, माझ्यावतीने इस्राएलमधील पवर्ताशी बोल.
त्यांना परमेश्वराचे म्हणणे लक्षपूवर्क ऐकायला सांग. 2 त्यांना
सांग की परमेश्वर आिण प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो. ‘शत्रू

तुमच्यािवषयी वाईट बोलताना सुखावले, ते म्हणाले की अर ेवा! आता
प्राचीत पवर्त आमचे होतील.’

3 “म्हणून माझ्यावतीने इस्राएलमधील पवर्तांशी बोल. त्यांना सांग की
परमेश्वर आिण प्रभू असे सांगतो ‘शत्रूने तुमची शहर ेनष्ट केली, सवर्
बाजंूनी तुमच्यावर हल्ला केला. तुम्ही दसुऱ्या राष्ट्र ांचे व्हावे म्हणून त्याने
असे केले. मग लोक तुमच्याबद्दल चचार् करतील. तुमची िंनदानालस्ती
करतील.’”

4 म्हणून, इस्राएलच्या पवर्तांनो, परमेश्वराचे, प्रभूचे, म्हणणे ऐका.
परमेश्वर व प्रभू पवर्त, टेकड्या, झर,े दऱ्या उजाड भग्नावशेष, आिण
सोडून िदलेली शहर ेयांना असे सांगतो की, तुमच्या सभोवतालच्या इतर
राष्ट्र ांकडून तुम्ही लुबाडले गेलात, त्यांनी तुमची टर उडिवली. 5 “म्हणून
मी वचन देतो की माझ्या बोलण्यात आवेश असेल. मी अदोम आिण इतर
राष्ट्र ांना माझा राग जाणवून देईन. माझी जमीन त्या लोकांनी स्वतःसाठी
घेतली, त्या वेळी त्यांना खूप आनदं झाला. त्यांनी ती फक्त लुटण्यासाठी
आिण नाश करण्यासाठी घेतली.”

6 “म्हणून, परमेश्वर माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: म्हणून
माझ्यावतीने इस्राएल देशाशी बोल. पवर्त, टेकड्या, झर ेआिण दऱ्या
ह्यांच्याशी बोल. त्यांना सांग ‘परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो मी आवेशाने
आिण रागाने बोलेन. का? कारण, इतर राष्ट्र ांकडून तुम्हाला अपमान
सहन करावा लागला.’”

7 म्हणून, परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “मी वचन देतो की
तुमच्या भोवतालच्या राष्ट्र ांचीही अप्रतीष्ठा होईल.”

8 “पण इस्राएलच्या पवर्तांनो, माझ्या लोकांकिरता इस्राएल
लोकांसाठी तुम्ही झाडे वाढवाल आिण ती फळांनी बहरतील. माझे लोक
लवकरच परत येतील. 9 मी तुमच्याबरोबर आहे. मी तुम्हाला मदत
करीन. लोक तुमच्या जिमनीची मशागत करतील, बी पेरतील. 10

तुमच्यावर खूप लोक राहतील. सवर् इस्राएल लोक तेथे राहतील. शहरे
लोकांनी गजबजील. नाश झालेली िठकाणे पुन्हा नव्यासारखी उभारली
जातील. 11 मी तुम्हाला खूप लोक व प्राणी देईन. त्यांची संतती वाढेल
पूवीर्प्रमाणे लोक राहू लागतील. मी तुम्हाला, आरभंी होता त्यापेक्षा
चांगले करीन. मग तुम्हाला कळेल की मी परमेश्वर आहे. 12 हो! मी
लोकांना माझ्या माणसांना, हे इस्राएल तुझ्यावरुन चालायला लावीन. ते
तुला स्वीकारतील आिण तू त्यांचा होशील, तू पुन्हा त्यांना अपत्यहीन
करणार नाहीस.”

13 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “इस्राएल देश, लोक
तुझ्यािवषयी वाईट बोलतात. ते म्हणतात की तू तुझ्या लोकांचा नाश
केलास, तू मुले दरू नेलीस. 14 ण यापुढे तू लोकांचा नाश करणार
नाहीस, मुले दरू नेणार नाहीस.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला. 15

“यापुढे इतर राष्ट्र ांना मी अपमान करु देणार नाही. ते तुझी अप्रितष्ठा
करणार नाहीत. तू आणखी तुझी मुले गमावणार नाहीस.” परमेश्वर, माझा
प्रभू, हे म्हणाला.

परमपरमेेश्वरश्वर स्वतःच्यास्वतःच्या कीतीर्ंचकीतीर्ंचेे रक्षणरक्षण करीलकरील

16 मग परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले, तो म्हणाला, 17 “मानवपुत्रा,
इस्राएलचे लोक त्यांच्या स्वतःच्या देशात रािहले. पण दषु्कृत्ये करुन
त्यांनी तो देश गिलच्छ केला. रजस्वला स्त्रीप्रमाणे ते मला अशौच होते.
18 देशात लोकांना ठार करुन त्यांनी त्या भूमीवर रक्त सांडले. त्यांच्या
मूतीर्नी देश अमगंळ केला, म्हणून मी त्यांना माझा क्रोध िकती आहे ते
दाखिवले. 19 मी त्यांना राष्ट्र ा-राष्ट्र ांत पसरिवले आिण सवर् जगात
िवखरुन टाकले. त्यांच्या दषु्कृत्यांबद्दल मी त्यांना अशीच िशक्षा केली.
20 ते त्या दसुऱ्या राष्ट्र ांत गेले. तेथेही त्यांनी माझे पिवत्र नाव धुळीला
िमळवले, राष्ट्र े त्यांच्याबद्दल बोलली. ती म्हणाली, ‘हा परमेश्वर आहे तरी
कसा? हे परमेश्वराचे लोक आहेत, पण त्यांनी त्याची भूमी सोडली.’

21 “इस्राएलच्या लोकांनी माझे पिवत्र नाव बदनाम केले. त्याबद्दल
मला खेद वाटला. 22 म्हणून इस्राएलच्या लोकांना सांग की परमेश्वर,
प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो ‘इस्राएल लोकानो, तुम्ही जेथे जेथे गेलात, तेथे
तेथे तुम्ही माझे पिवत्र नाव बदनाम केलेत. हे थांबिवण्यासाठी मी
काहीतरी करीन. ते मी तुमच्यासाठी म्हणून करणार नाही, तर माझ्या
पिवत्र नावासाठी करीन. 23 मी त्या मोठ्या राष्ट्र ांना दाखवून देईन की
माझे नाव खरोखरच पिवत्र आहे. तुम्ही त्या राष्ट्र ांत माझ्या पिवत्र नावाला
कलकं लावलात. पण मी पिवत्र आहे. हे मी तुम्हाला दाखवून देईन. मग
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त्या राष्ट्र ांना, मी परमेश्वर असल्याचे, समजेल.’” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे
म्हणाला.

24 देव म्हणाला, “मी तुम्हाला त्या राष्ट्र ांतून बाहेर काढून एकत्र करीन
आिण तुमच्या देशात तुम्हाला परत आणीन. 25 मग तुमच्यावर शुद्ध
पाणी िंशपडून मी तुम्हाला शुद्ध करीन. तुमची घाण मी धुवून काढीन. त्या
ओगंळ मूतीर्चीही घाण मी धुवून काढीन आिण तुम्हाला शुद्ध करीन.” 26

देव म्हणाला, “मी तुमच्यात नवीन आत्मा घालून नवे ह्दय बसवीन तुमचे
दगडाचे ह्दय बदलून त्या जागी माणसाचे कोमल ह्दय बसवीन. 27 मी
माझा आत्मा तुम्हाला देईन. मग तुम्ही बदलाल व माझे िनयम पाळाल.
काळजीपूवर्क माझ्या आज्ञा पाळाल. 28 मग तुम्ही, मी तुमच्या पूवर्जांना
िदलेल्या, देशात राहाल. तुम्ही माझे व्हाल व मी तुमचा देव होईल.” 29

देव पुढे म्हणाला, “तसेच, मी तुमचे रक्षण करीन व तुम्हाला अपिवत्र
होऊ देणार नाही. मी िपकांना वाढायची आज्ञा देईन व तुमच्यावर
उपासमारीची वेळ येऊ देणार नाही. 30 मी तुमच्या फळबागाचे आिण
शेतांचे उत्पादन वाढवीन मग तुम्हाला कधीही परक्या देशात भुकेने
व्याकूळ होऊन लिज्जत व्हावे लागणार नाही. 31 तुम्ही केलेल्या वाईट
गोष्टी तुम्हाला आठवतील. त्या गोष्टी चांगल्या नव्हत्या, हे तुम्हाला
स्मरले. मग तुम्ही केलेल्या पापाबद्दल आिण भयानक कृत्यांबद्दल
स्वतःचाच ितरस्कार कराल.”

32 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “तुम्ही पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या
असे मला वाटते. तुमच्या भल्याकिरता मी ह्या गोष्टी करीत नाही. मी
माझ्या नावाकिरता त्या करीत आहे म्हणून इस्राएल लोकांनो, तुम्ही ज्या
तऱ्हेने जगलात, त्याची तुम्हाला लाज वाटली पािहजे, तुम्ही ओशाळे
झाले पािहजे.”

33 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “ज्या िदवशी मी तुमची
पापे धूवून काढीन, त्या िदवशी मी लोकांना गावांत परत आणीन.
िवद्ध्वंस झालेली गावे पुन्हा वसिवली जातील. 34 जी भूमी, ितच्या
जवळून जाणाऱ्या प्रत्येकाला, भग्नावशेषांच्या िढगाप्रमाणे िदसत होती,
तीच मशागत केल्याप्रमाणे िदसेल. 35 वाटसरु म्हणतील, ‘पूवीर्, ह्या
प्रदेशाचा िवद्ध्वंस झाला. पण आता तोच एदेनच्या बागेप्रमाणे झाला
आहे. शहरांचा नाश झाला. ती उद्ध्वस्त व ओसाड झाली. पण आता
ती सुरिक्षत आहेत आिण त्यांत लोकांनी वस्ती केली आहे.’”

36 देव म्हणाला, “मग तुमच्या सभोवतालच्या राष्ट्र ांना कळेल की मीच
परमेश्वर आहे आिण मीच नष्ट झालेली िठकाणे पुन्हा उभारली. ओसाड
जिमनीत मी पेरणी केली. मी परमेश्वर आहे. मी हे बोललो, ते मी घडवून
आणीन.”

37 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “इस्राएलचे लोक मला
त्यांच्याकिरता पुढील गोष्टी करण्यास सांगतील: त्यांची संख्या मी पुष्कळ
मोठी करावी. त्यांना मेंढ्यांच्या कळपाप्रमाणे करावे. 38 यरुशलेमच्या
खास सणांमध्ये असतात त्याप्रमाणे पिवत्र मेंढ्या व बोकडांच्या पुष्कळ
कळपांप्रमाणे पुष्कळ लोक तेथे राहतील. गावे व नष्ट झालेल्या जागा
लोकांनी गजबजून जातील. मग त्यांना, मी देव आहे हे कळेल.”

सुक्यासुक्या हाडांचाहाडांचा दृष्टान्तदृष्टान्त

परमेश्वराचे सामथ्यर् माझ्यावर आले. परमेश्वराच्या आत्म्याने
मला गावातून उचलून दरीच्या मध्यभागी आणून ठेवले. ती
दरी मृतांच्या हाडांनी भरलेली होती. 2 दरीत जिमनीवर

पुष्कळ हाडे पडलेली होत. त्यामधून परमेश्वराने मला चालायला लावले.
ती हाडे अगदी सुकलेली असल्याचे मी पािहले.

3 मग, परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ही हाडे िजवंत
होऊ शकतील का?”
मी उत्तरलो, “परमेश्वर देवा, ह्याचे उत्तर फक्त तुलाच माहीत आहे.”
4 परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “माझ्यावतीने त्या हाडांशी

बोल. त्यांना सांग ‘सुक्या हाडांनो, परमेश्वराचे म्हणणे ऐका. 5 परमेश्वर,
माझा प्रभू, तुम्हाला पुढील गोष्टी सांगतो: मी तुमच्यात प्राण िनमार्ण
करीन मग तुम्ही िजवंत व्हाल. 6 मी तुमच्यावर स्नायू आिण मांस
चढवीन आिण त्यावर कातडे ओढीन. मग तुमच्यात प्राण ओतीन.
म्हणजे तुम्ही पुन्हा िजवंत व्हाल. मग तुम्हाला समजून चुकेल की मीच
परमेश्वर व प्रभू आहे.’”

7 मग मी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे, त्याच्यावतीने हाडांशी बोललो.
माझे बोलणे सुरु असतानाच, मला मोठा आवाज ऐकू आला. हाडांचा
खळुखळुाट झाला. ती एकमेकांना जोडली गेली. 8 माझ्या डोळ्यासमोर
हाडांवर स्नायू, मांस व कातडे चढले. पण ती शरीर ेहालली नाहीत.
कारण त्यांत प्राण नव्हता.

9 मग परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “माझ्यावतीने वाऱ्याशी
बोल. त्याला पुढील गोष्टी माझ्यावतीने सांग: ‘सवर् बाजंूनी येऊन तू ह्या
शरीरात स्पदंन िनमार्ण कर त्यांच्यात प्राण घाल, म्हणजे ती पुन्हा िजवंत
होतील.’”

10 मग मी परमेश्वराने सांिगतल्याप्रमाणे वाऱ्याशी बोललो. मग मृत
शरीरांत जीव आला. ती िजवंत होऊन उभी रािहली ते पुष्कळ लोक
होते. ते मोठे सनै्यच होते.

11 मग परमेश्वर, माझा प्रभू, मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ही हाडे
म्हणजे जणू काही सवर् इस्राएली कुळच आहे. इस्राएलचे लोक म्हणतात,
‘आमची हाडे सुकून गेली आहेत. आम्हाला आशा रािहलेली नाही.
आमचा संपूणर् नाश झाला आहे.’ 12 म्हणून त्यांच्याशी माझ्यावतीने
बोल. त्यांना सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो ‘माझ्या माणसांनो, मी
कबरी उघडून तुम्हाला कबरीतून बाहेर काढीन. मग मी तुम्हाला
इस्राएलच्या भूमीत आणीन. 13 माझ्या माणसांनो, मी कबरी उघडून
तुम्हाला त्यातून बाहेर काढल्यावर त्यांना कळेल की मीच परमेश्वर आहे.
14 मी तुमच्यात माझा आत्मा ओतीन. म्हणजे मग तुम्ही पुन्हा िजवंत
व्हाल. मग मी परमेश्वर असल्याचे कळेल. मी सांिगतलेल्या गोष्टी मी
घडवून आणल्या, हे ही तुमच्या लक्षात येईल.’” परमेश्वरच हे सवर्
बोलला.

यहयहुुदादा वव इस्राएलइस्राएल यांचयांचेे एकीकरणएकीकरण

15 मला परमेश्वराचे शब्द पुन्हा ऐकू आले. तो म्हणाला, 16

“मानवपुत्रा, एक काठी घे आिण ितच्यावर पुढील संदेश िलही. ‘ही काठी
यहूदा आिण त्याचे िमत्र इस्राएलचे लोक यांच्या मालकीची आहे.’ मग
दसुरी काठी घेऊन ितच्यावर िलही ‘ही एफ्राईमची काठी योसेफ व त्याचे
िमत्र इस्राएलचे लोक यांच्या मालकीची आहे.’ 17 मग त्या दोन काठ्या
एकत्र जोड. तुझ्या हातांत ती एकच काठी असेल.

18 “तुझे लोक तुला ह्याचा अथर् िवचारतील. 19 त्यांना सांग की
परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: ‘मी एफ्राईमच्या आिण त्याच्या
िमत्रांच्या म्हणजेच इस्राएलच्या लोकांच्या हातांत असलेली योसेफाची
काठी घेईल. मग ती मी यहुदाच्या काठीबरोबर ठेवीन. माझ्या हातांत त्या
दोन काठ्यांची एकच काठी होईल.’

20 “त्या काठ्या हातांत तुझ्या पुढे धर. त्यांच्यावर तू नांवे िलिहली
आहेस. 21 लोकांना सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो:
‘इस्राएल लोक वेगवेगळ्या राष्टांत गेले आहेत. तेथून त्यांना मी बाहेर
काढीन. मी त्यांना सगळीकडून आणून, एकत्र गोळा करीन आिण त्यांना
त्यांच्या देशात परत आणीन. 22 इस्राएलच्या पवर्तीय के्षत्रात मी त्यांचे
एकच राष्ट्र  करीन. त्या सवार्ंचा िमळून एकच राजा असेल. यापुढे ती
वेगवेगळी दोन राष्ट्र े असणार नाहीत, त्याचे दोन राज्यात िवभाजन होणार
नाही. 23 ते यापुढे स्वतःला त्या मूतीर् मुळे वा पुतळ्यांमुळे अमगंळ
होणार नाहीत. त्यांनी पापे केलेल्या सवर् िठकाणापासून मी त्यांना
सुरिक्षत ठेवीन. त्यांना धुवून शुद्ध करीन. मग ते माझे होतील व मी त्यांचा
देव होईन.

24 “‘माझा सेवक, दावीद, हा त्यांचा राजा होईल. त्या सवार्ंना िमळून
एकच मेंढपाळ असेल. ते माझ्या िनयमाप्रमाणे वागतील आिण माझ्या
कायद्यांचे पालन करतील. मी त्यांना करायला सांिगतलेल्या गोष्टी ते
करतील. 25 माझा सेवक, याकोब, याला मी िदलेल्या भूमीवर ते
राहतील. तुमचे पूवर्ज तेथेच राहात होते. आता माझी माणसे तेथे
राहतील. ते, त्यांची मुले, नातवंडे कायमची तेथे राहतील. दावीद हा
माझा सेवक त्यांचा कायमचा नेता असेल. 26 मी त्यांच्याबरोबर शांतता
करार करीन. तो करार कायमस्वरुपी असेल. मी त्यांना त्यांची जमीन
देण्यास, त्यांची संख्या वाढवून देण्यास, त्यांच्या तेथेच कायमचे माझे
पिवत्र स्थान ठेवण्यास कबूल आहे. 27 त्यांच्यामध्येच माझा पिवत्र तबंू
असेल. हो! मी त्यांचा देव असेल व ते माझे लोक असतील. 28 मग इतर
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राष्ट्र ांना कळून येईल की मी परमेश्वर आहे आिण इस्राएलमध्ये िचरतंन
असे माझे पिवत्र स्थान करुन त्या लोकांना मी माझी कायमची खास
माणसे बनिवली आहेत.’”

गोगबद्दलगोगबद्दल ससंदंदेेशश

परमेश्वराचे शब्द मला ऐकू आले तो म्हणाला, 2 “मानवपुत्रा,
मागोगमधील गोगकडे बघ मेशेखचा व तुबालचा तो अती
महत्वाचा नेता आहे. माझ्यावतीने गोगिवरुद्ध बोल. 3

त्याला सांग की परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, ‘गोग तू मेशेख व तुबाल
यांचा अती महत्वाचा नेता आहेस. पण मी तुझ्यािवरुद्ध आहे. 4 मी तुला
पकडीन आिण परत आणीन. तुझ्या सनै्यातील सवर् माणसांना मी परत
आणीन. घोडे व सवर् घोडेस्वार यांनाही मी परत आणीन. मी तुम्हाला
सवार्ंना वेसण घालून परत आणीन. सवर् सिैनकांनी गणवेश घातलेले
असतील आिण ढाली व तलवारी घेतलेल्या असतील. 5 पारस, कूश व
पुट ह्यांचे सिैनकही त्यांच्याबरोबर असतील. पारस, कूश व पुट ह्यांचे
सिैनकही त्यांच्याबरोबर असतील. त्यांच्याजवळ ढाली असतील आिण
त्यांनी िशरस्त्राणे घातलेली असतील. 6 त्याचप्रमाणे गोमर आिण अती
उत्तरचेा देश तोगामार् हेही आपापल्या सिैनकांबरोबर असतील. त्या
कैद्यांच्या संचलनात प्रचंड संख्येने लोक असतील.

7 “‘सज्ज व्हा! हो! तुम्ही स्वतः आिण तुम्हाला येऊन िमळालेली सनै्य
ह्यांनी तयार राहा. तुम्ही लक्ष ठेवा आिण हुशार राहा. 8 पुष्कळ
काळानतंर तुम्हाला कामाकिरता बोलिवण्यात येईल. पुढील काळात
यदु्धातून तरलेल्या प्रदेशात, तुम्ही याल. ह्या प्रदेशातील लोकांना पुष्कळ
वेगवेगळ्या राष्ट्र ांतून गोळा केले जाईल आिण इस्राएलच्या पवर्ताकडे परत
आणले जाईल. पूवीर् इस्राएलच्या पवर्तांचा पुन्हा पुन्हा नाश केला गेला.
पण हे लोक इतर राष्ट्र ांतून परत येतील. ते सवर्च्या सवर् सुरिक्षत राहतील.
9 पण तू त्यांच्यावर चढाई करण्यासाठी येशील. तू वादळासारखा
येशील. सवर् देशाला व्यापणाऱ्या, गडगडाट करणाऱ्या ढगासारखा तू
येशील, तू आिण तुझ्याबरोबरचे इतर राष्ट्र ांचे सनै्य ह्या लोकांवर हल्ला
करण्यासाठी याल.’”

10 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “त्या वेळी तुझ्या मनात
एक कल्पना येईल, तू एक दषु्ट बेत आखू लागशील. 11 तू म्हणशील,
‘तटबदंी नसलेल्या शहरांच्या देशावर (इस्राएलवर) मी हल्ला करीन. ते
लोक शांतीने राहतात. त्यांना ते सुरिक्षत आहेत असे वाटते. त्यांचे रक्षण
करण्यास गावांभोवती तट नाही. त्यांच्या वेशींना अडसर नाहीत. खरे
म्हणजे त्यांना वेसच नाही. 12 मी त्या लोकांचा पराभव करुन, त्यांची
मौल्यावान संपत्ती लुटीन. पूवीर् नाश झालेल्या, पण आता लोक राहात
असलेल्या स्थानांशी मी लढेन. इतर राष्ट्र ांतून गोळा झालेल्या लोकांशी
(इस्राएलशी) मी लढेन. आता त्यांच्याजवळ गुरढेोर ेव मालमत्ता आहे. ते
जगाच्या चौकात रहातात. शिक्तशाली देशांना इतर शिक्तशाली देशांकडे
जाण्यासाठी त्या प्रदेशातून प्रवास करावाच लागतो.’

13 “शबा, ददान, दाशीर्शचे व्यापारी आिण त्यांच्याबरोबर व्यापार
करणारी सवर् गावे तुला िवचारतील ‘तू मौल्यवान वस्तू हस्तगत करण्यास
आलास का? चांगल्या गोष्टी बळकावण्यासाठी व सोने, चांदी, गुरढेोरे
आिण मालमत्ता लुटून नेण्यासाठी तू आपल्या सनै्याच्या जथ्याला
घेऊन आला आहेस का? सवर् अमूल्य वस्तू घेण्यासाठी तू आला आहेस
का?’”

14 देव म्हणाला, “मानवपुत्रा, माझ्यावतीने गोगशी बोल. त्याला सांग
की परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: ‘माझे लोक शांतीने व
सुरक्षीत राहात असतील, तेव्हा तू त्यांच्यावर चढाई करण्यासाठी
येशील. 15 तू तुझ्या अगदी उत्तरकेडच्या प्रदेशातून येशील. तू
तुझ्याबरोबर खूप लोक आणशील. ते सवर् घोड्यांवर स्वार होऊन
येतील. तुझे सनै्य मोठे व शिक्तशाली असेल. 16 तू माझ्या लोकांशी,
इस्राएलशी, लढण्यास येशील. तू देशाला व्यापणाऱ्या व प्रचंड गजर्ना
करणाऱ्या ढगाप्रमाणे येशील. शेवटच्या िदवसांत माझ्या देशाशी
लढण्यासाठी मी तुला आणीन. मग, गोग, राष्ट्र ांना माझे सामथ्यर् कळून
येईल. ते मला मान देतील. त्यांना कळून चुकेल की मी पिवत्र आहे. मी
तुला काय करील ते ते पाहातील.’”

17 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “त्या वेळी, मी पूवीर् जे
तुझ्याजवळ बोललो होतो, ते लोकांना आठवेल. मी माझ्या सेवकांचा,
इस्राएलच्या संदेष्ट्यांचा उपयोग केला हेही त्यांना आठवेल मी तुला
त्यांच्यािवरुद्ध लढण्यासाठी आणीन असे इस्राएलच्या संदेष्ट्यांनी,
माझ्यावतीने, पूवीर्च सांिगतल्याचे त्यांना स्मरले.”

18 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणाला, “त्या वेळी गोग इस्राएलच्या िवरुद्ध
लढण्यास येईल आिण मी माझा क्रोध प्रकट करीन. 19 माझ्या रागाच्या
भरात आवेशाने मी पुढील वचन देत आहे. इस्राएलमध्ये मोठे भूकंप
होतील. 20 त्या वेळी सवर् सजीव भीतीने कापतील. समुद्रातील मासे,
हवेत भराऱ्या मारणार ेपक्षी, रानातील िंहस्र प्राणी आिण जिमनीवर
सरपटणार ेपक्षी, रानातील िंहस्र प्राणी आिण जिमनीवर सरपटणार ेसवर्
छोटे जीव आिण सवर् माणसे ह्यांच्या भीतीने थरकाप उडेल. पवर्त व कडे
कोसळतील. प्रत्येक िंभत जमीनदोस्त होईल.”

21 परमेश्वर, माझा प्रभू, म्हणतो, “इस्राएलच्या पवर्तावर, गोरिवरुद्ध
मी सवर् प्रकारचे भय आणीन. त्याचे सिैनक भीतीने एवढे गभर्गळीत
होतील की ते एकमेकांवरच तलवारीने हल्ले करुन एकमेकांना मारतील.
22 मी रोगराई व मृत्यू ह्याद्वार ेगोगला िशक्षा करीन. गोग व पुष्कळ
राष्ट्र ांतून गोळा झालेल्या त्याच्या सनै्यावर गारा, आग व गधंक ह्यांचा
वषार्व करीन. 23 मग मी िकती थोर आहे ते दाखवीन. मी पिवत्र आहे हे
िसद्ध करीन. पुष्कळ राष्ट्र े माझी कृत्ये पाहतील व मग त्यांना ‘मी कोण
आहे’ हे कळू येईल. मग त्यांना पटेल की मीच देव आहे.”

गोगचागोगचा आिणआिण त्याच्यात्याच्या ससैनै्याचान्याचा मृत्यमृत्यूू

“मानवपुत्रा, माझ्यावतीने गोगच्यािवरुद्ध बोल. त्याला,
परमेश्वर, प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो म्हणून सांग: ‘गोग, मेशेख
आिण तुबाल यांचा तू सवार्ंत महत्वाचा नेता आहेस पण मी

तुझ्यािवरुद्ध आहे. 2 मी तुला पकडून परत आणीन. अती उत्तरकेडून
मी तुला परत आणीन. इस्राएलच्या पवर्ंतांशी लढण्यासाठी मी तुला परत
आणीन. 3 पण मी तुझ्या डाव्या हातातील धनुष्य व उजव्या हातातील
बाण खाली पाडीन. 4 तू इस्राएलच्या पवर्तांत मारला जाशील. लढाईत
तू, तुझे सनै्य आिण तुझ्याबरोबरची राष्ट्र े यांना ठार मारले जाईल. मी
तुला मांसभक्षक पक्ष्यांचे व िंहस्र प्राण्याचे भक्ष्य करीन. 5 तू गावात
प्रवेश करणार नाहीस. मी सांगतो, बाहेरच्या मोकळ्या रानात तुला ठार
मारले जाईल.’” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

6 देव म्हणाला, “मागोगमध्ये व िकनाऱ्यावर सुरिक्षपणे राहणाऱ्या
लोकांमध्ये मी आग लावीन. मग त्यांना ‘मी परमेश्वर आहे’ हे समजेल. 7

इस्राएलच्या माझ्या लोकांना मी माझे पिवत्र नाव माहीत करुन देईन.
यापुढे मी लोकांना माझ्या पिवत्र नावाला बट्टा लावू देणार नाही. राष्ट्र ांना
कळेल की मीच परमेश्वर आहे, मीच इस्राएलमधील एकमेव पिवत्र आहे.
8 ती वेळ येत आहे! ते घडेलच!” परमेश्वर असे म्हणाला, “त्याच
िदवसाबद्दल मी बोलत आहे.”

9 “तेव्हा इस्राएलच्या गावांत राहणार ेलोक त्या रानांत जातील. ते
शत्रूची शस्त्रे गोळा करुन जाळतील. ते सवर् ढाली, धनुष्य बाण, दडं व
भाले जाळतील. ते ह्या शस्त्रांचा उपयोग सरपण म्हणून सात वषेर्
करतील. 10 त्यामुळे त्यांना सरपण गोळा करावे लागणार नाही वा
जगंलांत लाकडे तोडावी लागणार नाहीत. कारण ते शस्त्रांचा उपयोग
सरपणाप्रमाणे करतील. त्यांना लुटू पाहणाऱ्या सिैनकांकडूनच ते
मौल्यवान वस्तू काढून घेतील. त्यांच्याकडून चांगल्या गोष्टी बळकावू
पाहणाऱ्या सिैनकांकडूनच ते अशा गोष्टी घेतील.” परमेश्वर, माझा प्रभू,
असे म्हणाला.

11 देव म्हणाला, “तेव्हा मी गोगला पुरण्यासाठी इस्राएलमधील एक
जागा िनवडीन. मृत समुद्राच्या पूवेर्कडील, वाटसरंुच्या दरीत गोगला
पुरले जाईल. मग प्रवाशांचा रस्ता अडेल. का? कारण त्या िठकाणी गोग
व त्याच्या सनै्याला पुरले जाईल. लोक त्या जागेला ‘गोगच्या सनै्याची
दरी’ असे म्हणतील. 12 भूमी शुद्ध करण्यासाठी, इस्राएलच्या लोकांना,
सात मिहने त्यांना पुरावे लागेल. 13 सामान्य लोक त्या शत्रू सिैनकांना
पुरतील. मी ज्या िदवशी गौरिवला जाईन, त्या िदवशी इस्राएलच्या
लोकांची कीतीर् होईल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.
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14 देव म्हणाला, “त्या मेलेल्या सिैनकांना पुरण्यासाठी, कामगारांना,
पूणर् वेळचे काम द्यावे लागेल. अशा रीतीने, ते देशाला शुद्ध करतील. त्या
कामगारांना सात मिहने काम करावे लागेल. ते भोवताली प्रेतांचा शोध
घेतील. 15 ते सभोवती पाहात जातील. त्यांच्यातील एखाद्याला एखादे
हाड िदसताच, तो तेथे खूण करुन ठेवेल. कबर खणणार ेयेऊन त्या
हाडाला गोगच्या सनै्याच्या दरीत पुरपेयर्ंत ती खूण तेथेच राहील. 16

मृतांच्या त्या गावाला हमोना असे नाव िदले जाईल. अशा प्रकार ेते देश
शुद्ध करतील.”

17 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “मानवपुत्रा माझ्यावतीने
सवर् पक्ष्यांशी व िंहस्र प्राण्याशी बोल. त्यांना सांग ‘इकडे या! भोवताली
गोळा व्हा. मी तुमच्यासाठी देत असलेला बळी खा. इस्राएलच्या
पवर्तांवर फार मोठा बळी िदला जाईल. या मांस खा व रक्त प्या. 18

शिक्तशाली सिैनकांचे मांस तुम्ही खाल. जागाितक नेत्यांचे रक्त तुम्ही
प्याल. ते एडके, मेंढ्या, बोकड व बाशानमधील पुष्ट बलैांसारखे आहेत.
19 तुम्हाला हवी तेवढी चरबी तुम्ही खाऊ शकाल. पोट भरपेयर्ंत रक्त
तुम्ही प्याल. तुम्ही मी मारलेल्या बळीला खाल व त्याचे रक्त प्याल. 20

माझ्या टेबलावर तुम्हाला खाण्यासाठी भरपूर मांस असेल. तेथे घोडे,
सारथी, शिक्तशाली सिैनक आिण इतर लढवय्ये असतील.’” परमेश्वराने,
माझ्या प्रभूने, ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

21 देव म्हणाला, “मी जे केले, ते इतर राष्ट्र ांना पाहू देईन. मग ती राष्ट्र े
मला मान द्यायला लागतील. त्या शत्रूिवरुद्ध वापरलेले माझे सामथ्यर् ते
पाहतील. 22 मग त्या िदवसापासून, इस्राएलच्या लोकांना मीच त्यांचा
परमेश्वर देव असल्याचे समजून येईल. 23 आिण इस्राएलच्या लोकांना
कैदी म्हणून इतर देशांत का नेले गेले, हेही इतर राष्ट्र ांना कळेल. त्यांना
समजेल की माझी माणसेच माझ्यािवरुद्ध गेली म्हणून मी त्यांच्याकडे
पाठ िफरिवली. त्यांच्या शत्रूंना त्यांचा पराभव करु िदला म्हणून माझे
लोक लढाईत मारले गेले. 24 त्यांनी पाप केले व स्वतःला अमगंळ
करुन घेतले म्हणून त्यांनी केलेल्या कमार्बद्दल मी त्यांना िशक्षा केली. मी
त्यांच्याकडे पाठ िफरिवली आिण त्यांना मदत करण्याचे नाकारले.”

25 म्हणून परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो, “याकोबच्या
लोकांना कैदेतून परत आणीन. इस्राएलच्या सवर् लोकांवर मी दया
करीन. माझ्या पिवत्र नावाबद्दल आवेशाने भावना प्रकट करीन. 26 पूवीर्
माझ्या िवरुद्ध केलेल्या दषु्टाव्याची लोकांना लाज वाटेल. ते माझ्यािवरुद्ध
गेले ते सवर् िवसरतील. ते त्यांच्या देशात सुरिक्षतपणे राहतील. त्यांना
कोणीही घाबरिवणार नाही. 27 इतर देशांतून मी माझ्या माणसांना परत
आणीन. त्यांच्या शत्रूंच्या देशांतून त्यांना गोळा करीन. मग मी िकती
पिवत्र आहे ते इतर पुष्कळ राष्ट्र ांना कळेल. 28 त्यांना कळेल की मीच
त्यांचा परमेश्वर आहे. का? कारण मीच त्यांना कैदी म्हणून दसुऱ्या देशांत
जायला भाग पाडले आिण मीच त्याना एकत्र गोळा करुन त्यांच्या देशात
परत आणले. 29 इस्राएलच्या लोकांमध्ये मी माझा आत्मा ओतीन
आिण त्या नतंर मी कधीच माझ्या लोकांपासून दरू जाणार नाही.”
परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

नवनवेे ममंिंदरिदर

आमच्या परागदंा होण्याच्या काळातील पचंिवसाव्या वषार्च्या
आरभंाला (आंक्टोंबरमध्ये) मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी
परमेश्वराचे सामथ्यर् माझ्यावर आले. चौदा वषार्पूवीर् ह्याच

िदवशी खास्द्यांनी यरुशलेम हस्तगत केले होते. दृष्टान्तात परमेश्वराने
मला तेथे नेले.

2 दषु्टान्तात देवाने मला इस्राएल देशात नेले. मला त्याने खूप उंच
पवर्ताजवळ ठेवले. त्या पवर्तावर गावासारखे िदसणार ेबांधकाम होते. ते
दिक्षणेकडे होते. 3 परमेश्वराने मला तेथे आणले. तेथे एक माणूस होता.
तो चकाकी िदलेल्या काशाप्राणे होता. त्याच्या हातात मोजमापाची सुती
पट्टी व मापदडं होता. तो प्रवेशद्वाराजवळ उभा होता. 4 तो माणूस मला
म्हणाला, “मानवपुत्रा, तुझ्या डोळ्यांचा व कानांचा उपयोग कर. ह्या गोष्टी
पाहा आिण माझे म्हणणे ऐक. मी दाखवीत असलेली प्रत्येक गोष्ट
लक्षपूवर्क पाहा. का? कारण ह्या गोष्टी मी तुला दाखिवण्यासाठीच तुला
येथे आणले आहे. येथे पािहलेले सवर् काही तू इस्राएलच्या लोकांना
सांिगतले पािहजेस.”

5 मिंदरच्या सभोवतीची िंभत मी पािहली. त्या माणसाच्या हातात
मोजपट्टी होती. ती सहा हात (10 फूट इचं) लांब होती. मग त्याने त्या
िंभतीची जाडी मोजली. ती एक पट्टी (10 फूट 6 इचं) भरली. मग त्या
माणसाने िंभतीची उंची मोजली. ती एक पट्टी (10 फूट 6 इचं) भरली.

6 मग तो माणूस पूवेर्च्या दाराजवळ गेला. तो पायऱ्या चढला व त्याने
दाराचा उंबरठा मोजला. तो एक पट्टी (10 फूट 6 इचं) रंुद होता. दसुरा
उंबराही तेवढाच रंुद होता. 7 चौकीदाराची खोली एक पट्टी (10 फूट 6
इचं) लांब व एक पट्टी (10 फूट 6 इचं) रुद होती. मिंदरासमोरच्या
प्रवेशद्वारच्या द्वारमडंपाच्या दाराची रंुदी एक पट्टी होती. 8 मग त्या
माणसाने द्वारमडंप मोजला. 9 तो 8 हात लांब भरला. मग त्याने
दाराच्या दोन्ही बाजूच्या िंभती मोजल्या. प्रत्येक िंभत दोन हात (3 फूट
6 इचं) रुद होती. मिंदराच्या समोरच्या प्रवेशद्वाराच्या शेवटी द्वारमडंप
होता. 10 दाराच्या प्रत्येक बाजूला तीन लहान खोल्या होत्या. त्या
सारख्या मापाच्या होत्या. दोन्ही बाजूच्या दाराच्या बाजूच्या िंभती
सारख्या मापाच्या होत्या. 11 त्या माणसाने दरवाजांची रंुदी भरली. ते
10 हात आिण 13 हात लांब होती. 12 प्रत्येक खोलीसमोर एक बुटकी
िंभत होती. ती एक हात (1 फूट 6 इचं) उंच आिण 1 हात (1 फूट 6 इचं)
जाड होती. खोल्यांची प्रत्येक बाजू 6 हात (10 फूट 6 इचं) लांब होती.

13 माणासने एका खोलीच्या छतापासून दसुऱ्या खोलीच्या
छतापयर्ंतचे दाराचे मोजमाप केले. प्रत्येक दार दसुऱ्या दाराच्या बरोबर
समोर होते. ते एका दारापासून दसुऱ्या दारापयर्ंत 25 हात (43 फूट 9
इचं) भरले. 14 त्या माणसाने बाजूच्या िंभतीचे के्षत्रफळ काढले. ह्यामध्ये
पटांगणातील द्वारमडंपाच्या बाजूच्या िंभतींचाही समावेश होता. एकंदर
के्षत्रफळ साठ हात होते. 15 द्वारमडंप बाहेरच्या बाजूपासून आतल्या
बाजूपयर्ंत 50 हात (87 फूट 6 इचं) होता. 16 चौकीदाराच्या खोल्या,
बाजूच्या िंभती आिण द्वारमडंप ह्यांच्यावर लहान लहान िखडक्या होत्या.
िखडक्यांचा रुद भाग प्रवेशद्वाराकडे होता. प्रवेशद्वारच्या दोन्ही बाजूच्या
िंभतींवर खजुराची झाडे कोरलेली होती.

बाहबाहेेरचरचेे पटांगणपटांगण

17 मग त्या माणसाने मला बाहेरच्या पटांगणात आणले. तेथे
पटांगणाच्या सवर् बाजंूना खोल्या व फरसबदंी होती. फरसबदंीपुढे तीस
खोल्या होत्या. 18 फरसबदंी दारांच्या लांबी इतकीच रंुद होती. ती
प्रवेशद्वाराच्या आतल्या बाजूच्या शेवटापयर्ंत होती. ही खालची फरसबदंी
होय. 19 मग त्या माणसाने खालच्या दाराच्या आतील बाजूपासून
पटांगणाच्या बाहेरच्या िंभतीपयर्ंतचे माप घेतले. ते 100 हात (175 फूट)
पूवेर्ला आिण 100 हात उत्तरलेा असे भरले.

20 बाहेरच्या पटांगणाच्या उत्तरकेडे तोंड असलेल्या दाराची लांबी व
रंुदीही त्या माणसाने मोजली. 21 हे द्वार त्याच्या प्रत्येक बाजूला
असलेल्या तीन तीन खोल्या आिण त्याचा द्वारमडंप ह्यांची मापे पिहल्या
प्रवेशद्वाराएवढीच होती. द्वार 50 हात लांब व 25 हात रंुद होते. 22

पूवेर्कडे तोंड असलेल्या द्वाराच्या िखडक्यांच्या, द्वारमडंपाच्या
मापाच्याच ह्या द्वाराच्या िखडक्या व द्वारमडंप होता. खजुरीच्या झाडांचे
नक्षीकामही अगदी तसेच होते. द्वाराला सात पायऱ्या होत्या व द्वारमडंप
आतल्या बाजूला होता. 23 आतल्या पटांगणाला उत्तरचे्या बाजूकडील
दारासमोर एक दार होते. ते पूवेर्च्या दाराप्रमाणे होते. त्या माणसाने एका
दरापासून दसुऱ्या दारापयर्ंतचे अतंर मोजले. ते 100 हात (175 फूट)
होते.

24 मग त्या माणसाने मला दिक्षणेकडे नेले. तेथे मला एक दार िदसले.
त्या माणसाने त्या दाराच्या बाजूच्या िंभती व द्वारमडंप ह्यांचे मोजमाप
घेतले. ते इतर दारांच्या खांबांप्रमाणे व द्वारमडंपांप्रमाणेच भरले. 25 दार,
त्याचा द्वारमडंप ह्यांना इतर दारांप्रमाणेच िखडक्या होत्या. दार 50 हात
लांब व 25 हात रंुद होते. 26 दारापयर्ंत सात पायऱ्या होत्या. त्याचा
द्वारमडंप आतल्या बाजूला होता. त्याच्या िंभतींवर प्रत्येक द्वारमडंप
आतल्या बाजूला होता. त्याच्या िंभतींवर प्रत्येक बाजूला एक खजुरीचे
झाड कोरलेले होते. 27 आतल्या पटांगणाच्या दिक्षणेला एक दार होते.
दिक्षणेकडील दारांमधील अतंर त्या माणसाने मोजले. ते 100 हात
(175 फूट) होते.
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आतलआतलेे अअंगंणगण वावा पटांगणपटांगण

28 मग त्या माणसाने मला दिक्षणेकडील दारातून आतल्या अगंणात
आणले. दिक्षणेकडचे दार इतर दारांच्याच मापाचे होते. 29

दिक्षणेकडच्या दाराजवळच्या खोल्या, बाजूच्या िंभती आिण द्वारमडंप
इतर दारांप्रमाणेच होते. दाराच्या व द्वारमडंपाच्या सभोवताली िखडक्या
होत्या. दार 50 हात (87 फूट 6 इचं) लांब व 25 हात (43 फूट 9 इचं)
रंुद होते. त्यांच्या सवर् बाजंूनी द्वारमडंप होते. 30 द्वारमडंप 25 हात (43
फूट 9 इचं) रंुद आिण 5 हात लांब होता. 31 दिक्षणेच्या दाराचा
द्वारमडंपाचे तोंड बाहेरच्या पटांगणाकडे होते. त्याच्या खांबावर खजुरीची
झाडे कोरलेली होती. त्यांच्या िजन्याला आठ पायऱ्या होत्या. त्या
प्रवेशद्वारापयर्ंत जात होत्या.

32 त्या माणसाने मला पूवेर्कडून आतल्या अगंणात आणले. त्याने दार
मोजले. ते इतर दारांच्या मापाचेच होते. 33 पूवेर्च्या दाराकडील खोल्या
बाजूच्या िंभती व द्वारमडंप इतर दारांप्रमाणेच त्यांच्याच मापाचे होते.
दाराच्या व द्वारमडंपाच्या सभोवताली िखडक्या होत्या. पूवेर्कडील दार
50 हात (87 फूट 6 इचं) लांब व 25 हात (43 फूट 9 इचं) रंुद होते.
34 त्याच्या द्वारमडंपाचे तोंड बाहेरच्या पटांगणाकडे होते. दाराच्या
दोन्ही बाजंूच्या िंभतीवर खजुरीच्या झाडांचे कोरीवकाम होते. त्याच्या
िजन्याला प्रवेशद्वारापयर्ंत जाणाऱ्या आठ पायऱ्या होत्या.

35 मग मला त्या माणसाने उत्तरचे्या दाराकडे आणले. त्याने ते
मोजले. त्याची मापे इतर दारांप्रमाणेच होती. 36 त्याच्या खोल्या,
बाजूच्या िंभती, व द्वारमडंप हे इतर दारांच्या खोल्या, बाजूच्या िंभती व
द्वारमडंप ह्यांच्याच मापाचे होते. ते दार 50 हात (87 फूट 6 इचं) लांब व
25 हात (43 फूट 9 इचं) रंुद होते. 37 आिण त्याचा द्वारामडंप
बाहेरच्या पटांगणाच्या जवळ असलेल्या दाराच्या शेवटाला होता.
दाराच्या दोन्ही िंभतीवर खजुरीच्या झाडांचे कोरीवकाम होते. िजन्याला
प्रवेशद्वाराकडे जाणाऱ्या आठ पायऱ्या होत्या.

अपअपर्र्णण (बळीबळी) तयारतयार करण्यासाठीकरण्यासाठी खोल्याखोल्या

38 ह्या प्रवेशद्वारच्या द्वारमडंपापाशी दार असलेली एक खोली होती.
ह्या खोलीत, याजक बळी देण्यासाठी आणलेल्या प्राण्यांना धुवत असत.
39 द्वारमडंपाच्या प्रत्येक बाजूला दोन टेबले होती. त्यावर होमापर्ण,
पापापर्ण व दोषापर्ण यांसाठी आणलेले प्राणी मारीत असत. 40

द्वारमडंपाच्या बाहेर, उत्तरचे्या दाराच्या तोंडापाशी, दोन टेबले होती.
द्वारमडंपाच्या दसुऱ्या बाजूलाही दोन टेबले होती. 41 चार टेबले
िंभतीच्या आत होती. व चार बाहेर होती. एकूण तेथे आठ टेबले होती.
ह्यावर याजक बळी देण्यासाठी आणलेल्या प्राण्यांना मारीत असत. 42

होमापर्णासाठी ताशीव दगडाची चार टेबले होती. ती 11/2 हात (2 फूट
7.1/2 इचं) उंच होती. होमापर्ण वा बळी देण्यासाठी आणलेल्या
प्राण्यांना मारण्यासाठी लागणारी हत्यार ेयाजक ह्या टेबलावर ठेवीत. 43

सवर् मिंदरात 3 इचं लांबीचे आकडे िंभतीवर बसिवलेले होते. अपर्ण
करण्यासाठी आणलेले मांस टेबलावर होते.

याजकांच्यायाजकांच्या खोल्याखोल्या

44 आतल्या अगंणाच्या दाराच्या बाहेरच्या बाजूला दोन खोल्या
होत्या. एक उत्तरचे्या दारालगत होती. ितचे तोंड दिक्षणेकडे होते. दसुरी
दिक्षणेकडे होती. ितचे तोंड उत्तरकेडे होते. 45 तो माणूस मला म्हणाला,
“दिक्षणेकडे तोंड असलेली ही खोली मिंदरात सेवा करण्याच्या कामावर
असलेल्या याजकाकिरता आहे. 46 पण उत्तरकेडे तोंड असलेली खोली
वेदीच्या सेवेचे काम करणाऱ्या याजकासाठी आहे. हे सवर् याजक लेवीचे
वंशज आहेत. पण याजकांचा दसुरा गट सादोक वंशजांचा आहे व तेच
फक्त बळी परमेश्वराकडे आणून परमेश्वराची सेवा करु शकतात.”

47 त्या माणसाने पटांगण मोजले. ते अगदी चौरसाकृती होते. ते 100
हात (175 फूट) लांब व 100 हात (175 फूट) रंुद होते. वेदी मिंदराच्या
समोर होती.

ममंिंदराचिदराचेे द्वारमद्वारमंडंपडप

48 मग त्या माणसाने मला मिंदराच्या द्वारमडंपापाशी नेले. आिण
द्वारमडंपाच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभतींचे मोजमाप घेतले. बाजूची प्रत्येक
िंभत 5 हात जाड आिण 3 हात रंुद होती. आिण दोन्हीमधील दार 14
हात होते. 49 द्वारमडंप 20 हात रंुद व 20 हात लांब होते.
द्वारमडंपाकडे यायला दहा पायऱ्या होत्या. द्वारमडंपाच्या दोन्ही बाजंूच्या
िंभतीला प्रत्येकी एक खांब होता. असे तेथे दोन खांब होते.

ममंिंदरातीलिदरातील पिवत्रस्थानपिवत्रस्थान

त्या माणसाने मला मिंदराच्या पिवत्र स्थानात आणले. त्यांने
खोलीच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभतींचे मोजमाप घेतले. ते प्रत्येक
बाजूला 6 हात (10 फूट 6 इचं) जाड होते. 2 दार 10 हात

(17 फूट 6 इचं) रंुद होते. दाराच्या बाजू, प्रत्येक बाजूला, 5 हात (8
फूट 9 इचं) होती. त्या माणसाने ती खोली मापली. ती 40 हात (70
फूट) लांब व 20 हात (35 फूट) रंुद होती.

ममंिंदराचिदराचेे परमपरम पिवत्रपिवत्र स्थानस्थान

3 मग तो माणूस शेवटच्या खोलीत गेला आिण त्याने दाराच्या दोन्ही
बाजंूच्या िंभतींचे मोजमाप घेतले. प्रत्येक बाजूची िंभत 20 हात जाड
होती. आिण 7 हात रंुद होती. दार 6 हात रंुद होते. 4 मग त्या
माणसाने दालनाची लांबी मोजली. ती 20 हात (35 फूट) लांब व 20
हात (35 फूट) रंुद होती. मधल्या दालनात प्रवेश करण्याआधी तो मला
म्हणाला, “ही सवार्ंत पिवत्र जागा आहे.”

ममंिंदराभोवतीिदराभोवती असलअसलेेल्याल्या इतरइतर खोल्याखोल्या

5 मग त्याने मिंदराच्या िंभतीचे मोजमाप घेतले. ती 6 हात जाड होती.
मिंदराच्या भोवताली असलेल्या बाजूच्या खोल्या 4 हात (7 फूट) रुद
होत्या. 6 बाजूच्या खोल्या वेगवेगळ्या तीन मजल्यांवर होत्या. एकावर
एक अश्या त्या होत्या. प्रत्येक मजल्यावर 30 खोल्या होत्या. मिंदराच्या
िंभतीना कंगोर ेकेलेले होते. बाजूच्या खोल्यांना ह्या कंगोऱ्यांचा आधार
होता. पण मिंदराला मात्र त्या जोडलेल्या नव्हत्या. 7 ह्या खोल्या वर रंुद
होत गेल्या होत्यां. मिंदराभोवतालच्या खोल्यांच्या िंभत्तीवर अरंुद होत
गेल्या होत्या. म्हणून सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील खोल्या जास्त रंुद
होत्या. िजना खालच्या मजल्यापासून दसुऱ्या मजल्यावरुन सवार्ंत
वरच्या मजल्यावर गेला होता.

8 मिंदराच्या सवर् बाजंूनी फरसबदंी पाया असल्याचे मला िदसले.
बाजूला खोल्यांचा पाया संपूणर् एक पट्टी (10 फूट 6 इचं) उंच होता. 9

बाजूच्या खोल्यांनी बाहेरची िंभत 5 हात (8 फूट 9 इचं) जाड होती. 10

बाजूच्या खोल्या आिण याजकाच्या खोल्या ह्याच्यामध्ये मोकळी जागा
होती. ती मिंदराच्या सवर् बाजंूनी 20 हात (35 फूट) एवढी होती. 11

बाजूच्या खोल्यांची दार ेफरसबदंीवर उघडत. हा फरसबदंी पाया
िंभतीचा भाग नव्हता. एक दार उत्तरकेडे तर दसुर ेदिक्षणेकडे होते.
फरसबदंी पाया सवर् बाजंूनी 5 हात (8 फूट 9 इचं) रंुद होता.

12 मिंदराच्या पश्र्िचमेकडची राखीव केलेल्या जागेतील इमारत 70
हात रंुद आिण 90 हात लांब होती. त्या इमारतीची िंभत सवर् बांजूनी 5
हात (8 फूट 9 इचं) जाड होती. ती 90 हात (175 फूट इचं) लांब होती.
13 मग त्या माणसाने मिंदराचे मोजमापे केले. मिंदराची 100 हात (175
फूट) लांबी होती. िंभतीसकट इमारत आिण अगंण ह्यांची लाबीही 100
हात (175 फूट) होती. 14 मिंदराची पूवेर्कडची समोरची बाजू आिण
अगंण 100 हात (175 फूट) रंुद होते.

15 मिंदराच्या िपछाडीला आरक्षीत जागेत असलेल्या इमारतीचे तोंड
पटांगणाकडे होते. ह्या इमारतीची आिण ितच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभतीची
लांबी त्या माणसाने मोजली. ती 100 हात (175 फूट) भरली.
सवार्ंत पिवत्र गाभारा, पिवत्र जागा आिण आतल्या पटांगणाकडे

उघडणारा द्वारमडंप ह्याच्या िंभतींना 16 लाकडी तक्तपोशी होती. सवर्
िखडक्या व दारांना लाकडी चौकटी होत्या. दाराजवळ मिंदरात,
जिमनीपासून िखडक्यांपयर्ंत लाकडी तक्तपोशी होती. दाराच्या वरच्या
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िंभतींनाही अशी तक्तपोशी होती. 17 आतल्या खोलीच्या आिण
बाहेरच्या दालनाच्या सवर् िंभतींवर कोिरवकाम केलेले होते.

18 तेथे करुब देवदतूांच्या आकृती आिण खजुरीची झाडे कोरलेली
होती. करुब देवदतूांच्यामध्ये खजुरीचे झाड कोरलेले होते. प्रत्येक
करुबाला दोन तोंडे होती. 19 त्या दोन तोंडांपकैी एक माणसाचे व एक
िंसहाचे होते. व ती तोंडे खजुरीच्या झाडाकडे पाहत होती. हे कोिरवकाम
सवर् मिंदरात केलेले होते. 20 मधल्या दालनाच्या (पिवत्र गाभाऱ्याच्या)
सवर् िंभतींवर जिमनीपासून दाराच्या वरच्या भागापयर्ंत करुब देवदतू व
खजुरीची झाडे कोरलेली होती.

21 पिवत्र गाभाऱ्याच्या दोन्ही बाजंूच्या िंभती चौकोनी होत्या. 22

सवार्ंत पिवत्र जागेच्या समोर वेदी प्रमाणे िदसणारी लाकडी वस्तू होती.
ती 3 हात (5 फूट 3 इचं) इचं व 2 हात (3 फूट 6 इचं) लांब होती. ितचे
कोपर,े तळ व बाजू लाकडाच्या होत्या तो माणूस मला म्हणाला, “हे
देवाच्या समोर असते, तेच टेबल आहे.”

23 (पिवत्र जागा) आिण सवार्ंत पिवत्र गाभारा ह्यांना दोन दोन दारे
होती. 24 प्रत्येक दरवाजा दोन लहान दारांचा बनलेला होता. प्रत्येक
दरवाज्याला दोन झुलती दार ेहोती. 25 इतर िंभतीप्रमाणे मधल्या
दालनाच्या (पिवत्र जागेच्या) दारांवर, करुब देवदतू व खजुरीची झाडे
कोरलेली होती. द्वारमडंपाच्या बाहेरच्या बाजूच्या दशर्नी भागावर
लाकडाचे आच्छादन होते. 26 िखडक्यांभोवती चौकटी होत्या. आिण
द्वारमडंपाच्या दोन्ही बाजूच्या िंभती द्वारमडंपाचे छत आिण मिंदराच्या
सभोवतालच्या खोल्या ह्यांच्यावर खजुरीच्या झाडांचे कोरीवकाम केलेले
होते.

याजकाचीयाजकाची खोलीखोली

नतंर त्या माणसाने मला उत्तरकेडून बाहेरच्या पटांगणात
आणले. मग त्याने मला राखीव जागेच्या पश्र्िचमेकडे
असलेल्या खूप खोल्यांच्या इमारतीकडे नेले आिण

उत्तरकेडच्या इमारतीकडेही नेले. 2 त्या इमारतीची लांबी 100 हात व
रंुदी 50 हात होती. लोक उत्तेरकेडच्या पटांगणातून ह्या इमारतीत प्रवेश
करत. 3 ह्या इमारतीला, एकमेकांकडे तोंड असलेले सज्जे तीनही
मजल्यावर होते. त्यांच्यामध्ये 20 हात (35 फूटाची) मोकळी जागा
होती. ही मोकळी जागा इमारत आिण मिंदर यांमध्ये होती. दसुऱ्या
बाजूला असलेल्या खोल्यांची तोंडे बाहेरच्या पटांगणाच्या फरसबदंीकडे
होती. 4 इमारतीचे प्रवेशद्वार ेउत्तरकेडे असले तरी, 10 हात रंुदीचा
आिण 100 हात लांबीचा रस्ता इमारतीच्या दिक्षणेकडून गेला होता. 5

ह्या इमारतीच्या सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील खोल्या, मधल्या व
खालच्या मजल्यावरील खोल्यांपेक्षा अरंुद होत्या, कारण सज्जाने बरीच
जागा व्यापलेली होती. 6 तीन मजल्यावर खोल्या होत्या. बाहेरच्या
पटांगणाप्रमाणे त्यांना खांब नव्हते. म्हणून सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील
खोल्या मधल्या व खालच्या मजल्यावरील खोल्यांच्या काहीशा मागे
होत्या. 7 बाहेरच्या बाजूला, खोल्यांना समांतर अशी िंभत होती. ती
बाहेरच्या पटांगणापयर्ंत गेली होती. ती खोल्यांच्या समोर होती. ितची
लांबी 50 हात (87 फूट 6 इचं) होती. 8 बाहेरच्या पटांगणात असलेल्या
खोल्या 50 हात (87 फूट 6 इचं) लांबीच्या होत्या. मिंदराच्या बाजूची,
इमारतीची एकूण लांबी 100 हात होती. 9 ह्या खोल्यांच्या खाली,
पश्र्िचमेला, बाहेरच्या िंभतीच्या सुरवातीला, बाहेरच्या पटांगणातून
पूवेर्च्या बाजूला येण्यासाठी एक दार होते. 10 दिक्षणेला, मिंदराच्या
अगंणासमोर आिण मिंदराच्या िंभतीच्या बाहेरच्या बाजूला खोल्या
होत्या.

11 ह्या खोल्यांसमोर एक रस्ता होता. ह्या खोल्या उत्तरकेडील
खोल्याप्रमाणेच होत्या. दिक्षणेकडची दार,े लांबी-रंुदीला उत्तरकेडच्या
दारांएवढीच होती. दिक्षणेकडची दार ेमाप, नक्षी आिण प्रवेश याबाबतीत
उत्तरकेडच्या दारांप्रमाणेच होती. 12 दिक्षणेकडच्या खोल्यांखाली,
पूवेर्ला उघडणार ेदार होते. त्या दारातून लोकांना िंभती लगतच्या
उघड्या रस्त्यावरुन आत येता येत असे. दारांच्या पलीकडे िवभागणारी
िंभत होती.

13 तो माणूस मला म्हणाला, “पटांगणाच्या समोर असलेल्या उत्तर व
दिक्षण िदशेकडील खोल्या ह्या पिवत्र आहेत. देवाला बळी अपर्ण

करणाऱ्या याजकासाठी त्या आहेत. याजक तेथे अती पिवत्र पदाथर्
खातील. व असा पदाथर् ते तेथेच ठेवतात. का? कारण ती जागा पिवत्र
आहे. ते पिवत्र पदाथर् म्हणजे धान्यापर्ण, पापापर्ण व दोषापर्ण होत. 14

याजक तेथे जातील पण बाहेरच्या पटांगणात येण्याआधी त्यांना प्रथम
आपली सेवेची वस्त्रे तेथेच उतरवून ठेवावी लागतील. का? कारण ती
वस्त्रे पिवत्र आहेत. इतर लोक मिंदराच्या ज्या भागात जातात, तेथे
याजकाला जायचे असेल तर त्याने खोलीत जाऊन दसुरी वस्त्रे
घातलीच पािहजेत.”

बाहबाहेेरचरचेे पटांगणपटांगण

15 आतील मिंदराच मोजमाप करुन झाल्यावर त्या माणसाने मला
पूवेर्कडच्या दारातून बाहेर आणले. त्यांने सवर् बाजंूनी बाहेरच्या
पटांगणाचे मोजमाप केले. 16 मोजपट्टीने त्याने पूवेर्ची बाजू मोजली. ती
लांबीला 500 हात (875 फूट) भरली. 17 त्याने उत्तरचेी बाजू मोजली.
ती लांबीला 500 हात (875 फूट) भरली. 18 त्याने दिक्षणेची बाजू
मोजली. ितची लांबी 500 हात (875 फूट) भरली. 19 मग पश्र्िचमेकडे
जाऊन त्याने माप घेतले तेही 500 हात (875 फूट) भरले. 20 त्याने
चारी बाजंूनी मिंदराचे मोजमाप केले. मिंदराभोवती िंभत होती. ती
लांबीला 500 हात (875 फूट) व रंुदीला 500 हात (875 फूट) होती.
ितच्यामुळे पिवत्र (सोवळ्याची) जागा व अपिवत्र जागा अशा (पिवत्र न
मानलेली) वेगवेगळ्या झाल्या होत्या.

परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या लोकांमध्यलोकांमध्येे राहतोराहतो

पूवेर्कडे तोंड असलेल्या दाराजवळ त्या माणसाने मला नेले.
2 पूवेर्कडून तेथे इस्राएलच्या देवाची प्रभा फाकली.
समुद्राच्या गजर्नेप्रमाणे देवाचा आवाज प्रचंड होता. त्याच्या

प्रभेने भूमी उजळली होती. 3 मी खबार कालव्याजवळ पािहलेल्या
दृष्टान्तासारखाच हा दृष्टान्त होता मी जिमनीला डोके टेकवून नमस्कार
केला. 4 परमेश्वराची प्रभा पूवेर्च्या दारातून मिंदरात आली.

5 मग वाऱ्याने मला उचलले आिण आतल्या अगंणात आणले. मिंदर
परमेश्वराच्या प्रभेने भरुन गेले. 6 मिंदराच्या आतून कोणीतरी माझ्याशी
बोलत असल्याचे मला जाणवले. तो माणूस माझ्या शेजारीच बोलत
असल्याचे मला जाणवले. तो माणूस माझ्या शेजारीच उभा होता. 7

मिंदरातील आवाज मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, ही माझ्या िंसहासनाची व
चरणासनाची जागा आहे. येथे मी इस्राएलच्या लोकांमध्ये कायमचा
राहीन. इस्राएलचे लोक माझ्या पिवत्र नावाला पुन्हा कलकं लावणार
नाहीत. राजे आिण राजघराण्यातील लोक, व्यािभचाराचे पाप करुन
अथवा राजांची प्रेते ह्या जागी पुरुन पुन्हा कधीही माझ्या नावाला बट्टा
लावणार नाहीत. 8 माझ्या उंबऱ्याला त्यांचा उंबरा आिण माझ्या
दाराच्या खांबाला त्यांच्या दाराचा खांब लावून, ते मला बदनाम करणार
नाहीत. पूवीर्, त्यांच्या आिण माझ्यामध्ये फक्त एक िंभत होती. त्यामुळेच
त्यांनी प्रत्येक वेळी पाप करताच अथवा भयकंर गोष्ट करताच माझी
अप्रितष्ठा झाली. म्हणूनच मला राग आला व मी त्यांचा नाश केला. 9

आता त्यांना व्यिभचाराचे पाप सोडून देऊ देत व त्यांच्या राजांची प्रेते
माझ्यापासून दरू ठेवून देत. म्हणजे मी कायमचा त्यांच्यात राहीन.

10 “आता, मानवपुत्रा, इस्राएलच्या लोकांना मिंदराबद्दल सांग.
मिंदराच्या योजनेबद्दल त्यांना कळेल. तेव्हा त्यांना त्यांच्या पापाची लाज
वाटेल. 11 मग त्यांना, स्वतः केलेल्या वाईट कृत्यांची लाज वाटेल.
त्यांना मिंदराच्या रचनेबद्दल कळू दे. ते कसे बांधले आहे, प्रवेशद्वार ेव
बाहेर पडण्याची दार ेकोठे आहेत, सवर् नक्षीकाम कसे आहे ह्याबद्दल
त्यांना समजू दे. त्यांना मिंदराबद्दलचे सवर् िविधिनयम िशकव. हे सवर् तू
िलहून ठेव म्हणजे सवर्जण ते पाहू शकतील. मग ते मिंदराबाबतचे सवर्
िविधिनयम पाळतील. ते ह्या गोष्टी करु शकतील. 12 मिदराचा िनयम
पुढीलप्रमाणे आहे पवर्तमाथ्यावरची सवर् जागा अती पिवत्र आहे. हा
मिंदराचा िनयम आहे.

ववेेदीदी

13 “लांब मोजपट्टीचा उपयोग करुन, हाताच्या मापात, वेदीची मापे
पुढीलप्रमाणे आहेत. वेदीच्या तळाला सवर् बाजंूनी पन्हळ होती. ती 1
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हात (1 फूट 9 इचं) खोल व 1 हात (1 फूट 9 इचं) रंुद होती. ितच्या
काठाजवळची कड वीतभर (9 इचं) उंच होती. वेदीची उंची पुढीलप्रमाणे
होती. 14 जिमनीपासून खालच्या कंगोऱ्यापयर्ंत तळ 2 हात (3 फूट 6
इचं) होता. व रंुदी 1 हात (1 फूट 9 इचं) होती. वेदी लहान
कंगोऱ्यापासून मोठ्या कंगोऱ्यापयर्ंत 4 हात (7 फूट) होती. ती 2 हात (3
फूट 6 इचं) रंुद होती. 15 वेदीवरील आिग्नकंुड 4 हात (7 फूट) उंच
होता. प्रत्येक कोपऱ्याला एक अशी वेदीला चार िंशगे होती. 16

वेदीवरील अिग्नकंुडाची लांबी 12 हात (21 फूट) व रंुदी 12 हात (21
फूट) होती. म्हणजेच ते अगदी बरोबर चौरसाकृती होते. 17 कंगोरासुद्धा
चौरसाकृतीच होता. तो 14 हात (24 फूट 6 इचं) लांब व 14 हात (24
फूट 6 इचं) रंुद होता. त्याची कड 1/2 हात (10 1/2 इचं) रंुद होती.
तळाजवळची पन्हळ 2 हात (3 फूट 6 इचं) रंुद होती. वेदीच्या पायऱ्या
पूवेर्कडे होत्या.”

18 मग तो माणूस मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, परमेश्वर, माझा प्रभू,
पुढील गोष्टी सांगतो: ‘वेदीसंबधंी काही िनयम आहेत. ज्या िदवशी बळी
अपर्ण करण्यासाठी आिण रक्तिंसचन करण्यासाठी ह्या वेदीची स्थापना
होईल, त्या िदवशी सादोकच्या घराण्यातील माणसांना पापापर्ण म्हणून
तू गोऱ्हा देशील. सादोक हे लेवीच्या कुळातील आहेत. ते याजक
आहेत.’” परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढे म्हणाला, ते मला पिवत्रपदाथर्
दाखिवतील व माझी सेवा करतील. 20 “तू गोऱ्ह्याचे रक्त वेदीच्या चारी
िंशगावर, कंगोऱ्याच्या चारी कोपऱ्यावर आिण सवर् बाजंूच्या कडेवर
िंशपडशील. अशा रीतीने तू वेदी शुद्ध करशील. 21 मग पापापर्ण
करण्यासाठी बलै घे आिण त्याचे मिंदराच्या इमारतीच्या बाहेर,
मिंदराच्या आवारात योग्य जागी हवन कर.

22 “दसुऱ्या िदवशी तू िनदोर्ष बोकड अपर्ण करशील. तो
पापापर्णासाठीच असेल. गोऱ्हाच्या रक्ताने ज्याप्रमाणे वेदी शुद्ध केली
गेली, त्याचप्रमाणे याजक ती शुद्ध करतील. 23 वेदीची शुध्दता
झाल्यानतंर िनदोर्ष गोऱ्हा व कळपातील िनदोर्ष मेंढा अपर्ण करशील. 24

तू हे परमेश्वराला अपर्ण करशील. याजक त्यावर मीठ टाकतील. मग ते
त्यांना होमापर्ण म्हणून अपर्ण करतील. 25 तू सात िदवस, पापापर्ण
म्हणून रोज एक बोकड, एक गोऱ्हा व एक मेंढा अपर्णासाठी तयार
ठेवशील. गोऱ्हा व मेंढा हे िनदोर्ष असले पािहजेत. 26 सात िदवस,
याजक, वेदीची शुद्धता करतील. मग ते वेदी देवाच्या उपासनेसाठी तयार
करतील. 27 वेदी तयार करुन, परमेश्वराला अपर्ण करण्यात सात िदवस
जातील. आठव्या िदवसापासून, याजक होमापर्णे व शांत्यपर्णे करु
शकतील आिण मी तुमचा स्वीकार करीन.” असे परमेश्वर, माझा प्रभू,
म्हणाला.

बाहबाहेेरचरचेे प्रवप्रवेेशद्वारशद्वार

नतंर त्या माणसाने मला परत, पूवेर्कडे तोंड असलेल्या,
बाहेरच्या प्रवेशद्वारापाशी आणले. आम्ही प्रवेशद्वारा बाहेर
होतो व ते बदं होते. 2 परमेश्वर मला म्हणाला, “हे बदंच

राहील. ते उघडणार नाही. ह्यामधून कोणीही प्रवेश करणार नाही. का?
कारण इस्राएलच्या परमेश्वराने ह्यातून प्रवेश केला. म्हणून ते बदंच रािहले
पािहजे. 3 लोकांचा राजा बधंुत्वदशर्क पदाथर् परमेश्वराबरोबर खाताना या
प्रवेशद्वारात बसेल. प्रवेशद्वाराजवळच्या द्वारमडंपातून तो ये-जा करील.”

ममंिंदराचिदराचेे पािवत्र्यपािवत्र्य

4 मग त्या माणसाने मला उत्तरकेडच्या दारातून मिंदरासमोर आणले.
मी पािहले तर काय, परमेश्वराची प्रभा, परमेश्वराच्या मिंदरात, पसरत
होती. मी जिमनीला डोके टेकवून नमस्कार केला. 5 परमेश्वरा मला
म्हणाला, “मानवपुत्रा, अगदी लक्षपूवर्क पाहा! तुझ्या डोळ्यांचा आिण
कानांचा वापर कर. ह्या गोष्टी पाहा आिण परमेश्वराच्या मिंदराच्या
िविधिनयमाबाबत मी जे सांगतो, ते लक्षपूवर्क ऐक. मिंदराचे प्रवेश-मागर् व
पिवत्र जागेचे बाहेर जाण्याचे मागर् काळजीपूवर्क पाहा. 6 मग माझे म्हणणे
ऐकण्याचे नाकारणाऱ्या इस्राएलच्या सवर् लोकांना पुढील संदेश दे. त्यांना
सांग. की परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: ‘इस्राएलच्या
लोकांनो, तुम्ही केलेल्या भयकंर गोष्टी मला अित झाल्या आहेत. 7

ज्यांची खरोखरच संुता झालेली नाही, जे पूणर्पणे माझे झाले नाहीत,

अशा परक्यांना तुम्ही माझ्या मिंदरात आणले. अशा रीतीने तुम्ही माझे
मिंदर अमगंळ केले. तुम्ही आपला करार मोडला, भयकंर कृत्ये केली
आिण मला भाकरी, चरबी आिण रक्ताचे अपर्ण केले पण ह्यामुळे माझे
मिंदर अशुद्ध, अमगंळ झाले. 8 माझ्या पिवत्र वस्तंूची तुम्ही काळजी
घेतली नाही. माझ्या पिवत्र जागेची जबाबदारी तुम्ही परक्यांवर टाकली.’”

9 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “कोणीही खरोखरीची
संुता न झालेला परका जरी तो कायमचा इस्राएल लोकांच्यात राहत
असला तरी-माझ्या मिंदरात येता कामा नये. मिंदरात येण्याआधी त्यांची
संुता केली गेलीच पािहजे, व त्याने संपूणर्पणे मला वाहून घेतले पािहजे.
10 भूतकाळात, इस्राएलने जेव्हा माझ्याकडे पाठ िफरवीली, तेव्हा
लेवींनी मला सोडले. आपल्या मूतीर्ना अनुसरण्यासाठी, इस्राएलने माझा
त्याग केला. लेवींच्या पापाबद्दल लेवींना िशक्षा होईल. 11 माझ्या पिवत्र
जागेची सेवा करण्यासाठी लेवींची िनवड केली गेली होती. ते मिंदराच्या
प्रवेशद्वारांचे रक्षण करीत, मिंदरात सेवा करीत. बळी देण्यासाठी लोकांनी
आणलेल्या प्राण्यांचा ते बळी देत व लोकांसाठी होमापर्णे करीत. लोकांना
मदत करण्यासाठी आिण त्यांची सेवा करण्यासाठी त्यांची िनवड केली
गेली होती. 12 पण त्या लेवींनी माझ्यािवरुध्द पाप करण्यात आिण
त्यांच्या मूतीर्ंची पूजा करण्यात लोकांना मदत केली. म्हणून मी ‘त्यांना
त्यांच्या पापाबद्दल िशक्षा होईल. असे वचन देतो.’” परमेश्वर, माझा प्रभू,
हे म्हणाला.

13 “म्हणून याजकाप्रमाणे, लेवी मला अपर्ण करण्यास काही आणणार
नाहीत. ते माझ्या ‘पिवत्र’ िंकवा ‘अती पिवत्र’ गोष्टींच्या जवळ येणार
नाहीत. त्यांनी केलेल्या भयकंर कृत्यांचा कािळमा त्यांना वाहवा लागले.
14 पण मी त्यांना मिंदराची काळजी घेऊ देईन. ते मिंदरातील आवश्यक
ती कामे करतील.

15 “सवर् याजक लेवी-वंशाचे आहेत. पण जेव्हा इस्राएलचे लोक
माझ्या िवरोधात गेले, तेव्हा फक्त सादोकच्या घराण्यातील लोकांनी
माझ्या पिवत्र जागेची काळजी घेतली. म्हणून फक्त सादोकचे वंशजच
मला अपर्ण करण्याच्या वस्तू माझ्याकडे घेऊन येतील. बळी िदलेल्या
प्राण्यांची चरबी व रक्त मला वाहण्यासाठी तेच फक्त माझ्यापुढे उभे
राहतील.” परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 16 “ते
माझ्या पिवत्र जागेत प्रवेश करतील. ते माझी सेवा करण्यासाठी माझ्या
टेबलाजवळ येतील. मी त्यांना िदलेल्या गोष्टींची ते काळजी घेतील. 17

ते आतल्या अगंणाच्या प्रवेशद्वारातून आत आले की तागाची वस्त्रे
घालतील. आतल्या अगंणाच्या प्रवेशद्वारात काम करताना अथवा
मिंदरात सेवा करताना ते लोकरीची वस्त्रे वापरणार नाहीत. 18 ते तागाचे
फेटे बांधतील. त्यांची अतंवर्स्त्रेही तागाची असतील. ज्यामुळे घाम येईल
अशा प्रकारची कोणतीही वस्त्रे ते घालणार नाहीत. 19 माझी सेवा
करताना घातलेली वस्त्रे, बाहेरच्या पटांगणात लोकांमध्ये जाण्यापूवीर् ते
उतरवून ठेवतील ते ही वस्त्रे पिवत्र खोल्यांत ठेवतील. मग ते दसुर ेकपडे
घालतील. अशा प्रकार ेते त्या पिवत्र वस्त्रांना लोकांना िशवू देणार नाहीत.

20 “हे याजक मंुडन करणार नाहीत वा केस लांब वाढिवणार नाहीत
तेव्हा ते फक्त आपले केस कातरुन बारीक करतील. 21 आतल्या
अगंणात जाताना याजकाने द्राक्षरस िपऊ नये. 22 कोणत्याही याजकाने
िवधवेशी वा घटस्फोिटतेशी लग्न करु नये. त्यांनी इस्राएली कुमािरकेशी
लग्न करावे. अथवा याजकाच्या िवधवेशी लग्न केले तरी चालेल.

23 “तसेच याजाक लोकांना पिवत्र व सामान्य ह्यातील भेद
िशकिवतील. ते लोकांना शुद्ध व अशुद्ध ह्यातील फरक समजवण्यास
मदत करतील. 24 याजक न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. लोकांना
न्याय देताना ते माझे कायदे पाळतील. ते माझ्या िवशेष सणांचे
िविधिनयम पाळतील, माझ्या खास सुट्ट्यांच्या िदवसांचा मान आिण
पािवत्र्य राखतील. 25 मृताच्या जवळ जाऊन ते अशुध्द होणार नाहीत,
पण मृत व्यक्ती जर याजकाची स्वतःची वडील, आई, मुलगा, मुलगी,
भाऊ अथवा अिववािहत बहीण असेल, तर मात्र मृताजवळ गेले व
अशुध्द झाले तरी चालेल. 26 याजकाला शुद्ध केल्यावर, त्याने सात
िदवस थांबले पािहजे. 27 मग तो पिवत्र जागी जाऊ शकतो. पण ज्या
िदवशी तो पिवत्र जागेची सेवा करण्यासाठी आतल्या अगंणात जाईल,
तेव्हा त्याने स्वतःसाठी पापापर्ण करावे.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे
म्हणाला.
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28 “लेवींच्या मालकीच्या जिमनीबद्दल: मी त्यांची मालमत्ता आहे.
त्यांना इस्राएलमध्ये तुम्ही काहीही मालमत्ता (जमीन) देऊ नका. मी
त्यांचा इस्राएलमधील वाटा आहे. 29 त्यांना धान्यापर्णे, दोषापर्णे,
पापापर्णे खायला िमळतील. इस्राएलच्या लोकांनी परमेश्वराला अपर्ण
केलेली प्रत्येक गोष्ट त्यांची असेल. 30 प्रत्येक िपकाच्या बहराचा पिहला
भाग याजकाचा असेल. मळलेल्या िपठाचा पिहला भागसुद्धा तुम्ही
याजकाला द्यावा. त्यामुळे तुमच्या घराला आिशवार्द िमळतील. 31

आपोआप मेलेला व िंहस्र श्र्वापदांनी मारुन फाडलेला कोणताही प्राणी
वा पक्षी याजकानी खाऊ नये.

पिवत्रपिवत्र वापरासाठीवापरासाठी जिमनीचीजिमनीची िवभागणीिवभागणी

“ज्या वेळी इस्राएली वंशाच्या लोकांसाठी तुम्ही, िचठ्ृया
टाकून, जिमनीची वाटणी कराल, तेव्हा जिमनीचा काही भाग
वेगळा काढाल तो परमेश्वराचा पिवत्र भाग असेल. ती जमीन

25,000 हात (8.12 मलै) लांबीची व 20,000 हात (8.12 मलै)
लांबीची व 20,000 हात (6.6 मलै) रंुदीची असेल. ती सवर् जमीन
पिवत्र असेल. 2 जिमनीचा 500 हाताचा (875 फूटाचा) चौरस हा
मिंदरासाठी असेल. मिंदराभोवती 50 हात (87 फूट 6 इचं) रंुदीची
मोकळी जागा असेल. 3 पिवत्र प्रदेश 25,000 हात (8.3 मलै) लाब व
10,000 हात (3.3 मलै) रंुद असेल. मिंदर ह्याच भागात असेल.
मिंदराची जागा अती पिवत्र जागा मानली जाईल.

4 “परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी परमेश्वराजवळ जाणाऱ्या, मिंदरात
काम करणाऱ्या सेवकांसाठी, याजकासाठी हा जिमनीचा पिवत्र भाग
असेल. ती जागा याजकांची घर ेव मिंदर यांच्यासाठी असेल. 5

जिमनीचा 25,000 हजार हाताचा (8.3 मलै लांबीचा) व 10,000 हात
(3.3 मलै) रंुदीचा भाग हा मिंदरात सेवा करणाऱ्या लेवींसाठी असेल.
लेवींची गावेसुद्धा याच भागात वसतील.

6 “गावासाठी तुम्ही 5,000 हात (1.6 मलै) रंुदीचा व 25,000
हजार हात (8.3 मलै) लांबची जागा द्याल. ती पिवत्रे प्रदेशाच्या बाजूला
असेल. इस्राएलच्या सवर् लोकांसाठी ही जागा असेल. 7 पिवत्र
प्रदेशाच्या आिण गावाच्या मालकीच्या जिमनीच्या बाजूची जमीन
राजसाठी असेल. म्हणजेच पिवत्र प्रदेश व गावाच्या मालकीची जमीन या
दोन्ही मधील ही जमीन असेल. ती लोकांना िदलेल्या जिमनीएवढीच
असेल. ती पश्र्िचमेच्या सीमेपासून पूवेर्च्या सीमेपयर्ंत पसरलेली असेल.
8 ही जमीन म्हणजे राजाची इस्राएलमधील मालमत्ता असेल. त्यामुळे,
यापुढे, राजा माझ्या लोकांना कष्ट देणार नाही उलट इस्राएलांना ते
त्यांच्या वंशजांसाठी जमीन देईल.”

9 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढे म्हणतो, “इस्राएलच्या राजांनो, आता पुर!े
लोकांशी कू्ररपणाने वागण्याचे सोडून द्या, लोकांची लुबाडणूक करु नका.
न्यायाने वागा. सत्कृत्ये करा. माझ्या लोकांना सक्तीने घराबाहेर
काढण्याचे सोडून द्या.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

10 “लोकांना फसवू नका. योग्य वजन-मापे वापरा. 11 एफा (कोरडे
पदाथर् मोजण्याचे माप) बाथ (द्रव पदाथर् मोजण्याचे माप) सारख्याच
आकाराचे असू द्या. ही मापे होमरच्या पिरमाणात असली पािहजेत.
म्हणजे एफ व बाथ 1/10 होमर इतक्या मापाची असावीत. 12 शेकेल
20 गेरा एवढा असला पािहजे. मीना हा 60 शेकेल म्हणजेच 20 शेकेल,
25 शेकेल, 15 शेकेल एवढा असला पािहजे.

13 “पुढील गोष्टी तुम्ही अपर्ण केल्याच पािहजेत.
प्रत्येक होमर (6 बुशल) गव्हासाठी 1/6 एफ (14 वाडगे) गडू.
प्रत्येक होमर (6 बुशल) जवासाठी 1/6 एफ (14 वाडगे) जव.
14 प्रत्येक कोर (55 गॅलन) ऑिलव्ह तेलासाठी 1/10 बाथ (1/2
गॅलन) ऑिलव्ह तेल.
लक्षात ठेवा: 10 बाथचा एक होमर होतो 10 बाथचा एक कोर होतो
15 आिण इस्राएलच्या चांगल्यातल्या चांगल्या कुरणातील
200 मेंढ्यांच्या कळपातील एक मेंढरु द्यावे.
“ही खास अपर्णे धान्यापर्ण, होमापर्ण व शांत्यपर्णे यासाठी आहेत.

ह्यामुळे लोकांची शुद्धता होते.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.
16 “ह्या देशातील, प्रत्येकजण, राजाकिरता, या गोष्टी अपर्ण करील.

17 पण िवशेष पिवत्र िदवसांसाठी राजाने आवश्यक त्या गोष्टी िदल्या

पािहजेत. सण, अमावस्या, शब्बाथ ह्या िदवसांसाठी आिण इस्राएलच्या
खास सणांसाठी राजाने होमापर्णे, धान्यापर्णे व पेयापर्णे ह्यांची सोय केली
पािहजे. इस्राएलच्या शुद्धतेसाठी असलेली पापापर्णे, धान्यापर्णे, होमापर्णे
व शांत्यपर्णेसुद्धा राजाने िदली पािहजेत.”

18 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “पिहल्या मिहन्याच्या
पिहल्या िदवशी, मिंदराच्या शुद्धतेसाठी तुम्ही िनदोर्ष गोऱ्हा द्यावा. 19

याजक पापापर्णातील काही रक्त मिंदराच्या दाराच्या चौकटीच्या
खांबावर, वेटीच्या कंगोऱ्याच्या टोंकावर आिण आतल्या अगंणाच्या
प्रवेशद्वाराच्या खांबांवर िंशपडतील. 20 कोणाही माणसाच्या हातून
नकळत वा माहीत नसल्याने पाप घडले असेल म्हणून मिहन्याच्या
सातव्या िदवशी तुम्ही मघाशी सांिगतले तसे करावे. म्हणजे मिंदर शुद्ध
होईल.

वल्हांडणाच्यावल्हांडणाच्या सणातीलसणातील अपअपर्र्णणेे
21 “पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी तुम्ही वल्हांडणाचा सण

साजरा केला पािहजे. बेखमीर भाकरीचा सण ह्यावेळेसच सुरु होतो. तो
सात िदवस चालतो. 22 त्या वेळी, राजा स्वतःकिरता आिण
इस्राएलच्या लोकांकिरता पापापर्ण म्हणून बलै देईल. 23 सणाच्या सात
िदवसात राजा सात िनदोर्ष बलै व सात िनदोर्ष मेंढे ह्यांचे देवाला हवन
करील. राजा प्रत्येक िदवशी एक याप्रमाणे सात बलै अपर्ण करील. तसेच
पापापर्ण म्हणून रोज एक बोकड देईल. 24 राजा प्रत्येक बलैाबरोबर एक
एफ (1/2 बुशेल) जव धान्यापर्ण म्हणून देईल. प्रत्येक मेंढ्याबरोबर पण
तो एक एफ (1/2 बुशेल) जव देईल. प्रत्येक एफ धान्याबरोबर राजाने
एक हीन (1 गॅलन) तेल िदलेच पािहजे. 25 मडंपाच्या सणाच्या सात
िदवसात राजाने असेच सवर् अपर्ण करावे. हा सण सातव्या मिहन्याच्या
पधंराव्या िदवशी सुरु होतो. त्या वेळची पापापर्ण, होमापर्ण, धान्यापर्ण
आिण तेलापर्ण ही अपर्णे असतील.”

राजाराजा आिणआिण सणसण

परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “आंतल्या अगंणाचे
पूवेर्कडचे दार कामाच्या सहा िदवसांत बदं असेल. पण
शब्बाथ व अमावस्या ह्या िदवशी ते उघडले जाईल. 2

राजा, त्या दाराच्या द्वारमडंपापासून आता जाऊन दाराच्या खांबाशी
उभा राहील. मग याजक त्याच्यासाठी होमामर्ण व शांत्यपर्ण करील. राजा
दाराच्या उंबऱ्यात उपासना करील मग तो बाहेर जाईल. पण दार
संध्याकाळिशवाय बदं होणार नाही. 3 देशातील लोकही शब्बाथ व
नवचंद्रिदनी ह्या दोन िदवशी दारातूनच परमेश्वराची उपासना करतील.

4 “शब्बाथच्या िदवशी राजा होमापर्ण करील. त्याने सहा िनदोर्ष
कोकर ेव िनदोर्ष मेंढा हे िदलेच पािहजेत. 5 त्याने मेंढ्याबरोबर एक एफ
(1/2 बुशेल) धान्य िदले पािहजे. कोकरांबरोबर त्याने शक्य असेल तेवढे
धान्य द्यावे. प्रत्येक एक एक (1/2 बुशेल) धान्याबरोबर त्याने 1 हीन (1
गॅलन) तेल िदले पािहजे.

6 “नवचंद्रिदनी पिहल्या िदवशी त्याने एक िनदोर्ष गोऱ्हा िदला पािहजे.
तसेच त्याने सहा िनदोर्ष कोकर ेव एक िनदोर्ष मेंढा द्यावा. 7 त्याने बलै व
मेंढा ह्यांच्याबरोबर प्रत्येकी एक एफ (1/2 बुशेल) धान्य द्यावे.
कोकरांबरोबर त्याने, त्याला शक्य असेल तेवढे धान्य द्यावे. मात्र प्रत्येक
एफ बोरबर (1/2 बुशेल बरोबर) 1 हीन (गॅलन) तेल द्यावे.

8 “राजाने पूवर्द्वाराच्या द्वारमडंपापासून मिंदरात ये-जा केली पािहजे.
9 “खास सणांच्या वेळी देशातील लोक परमेश्वरापाशी येतील.

त्यावेळी उत्तरकेडच्या दारातून आत आलेल्याने दिक्षणेकडील दारातून
बाहेर जावे व दिक्षणेकडच्या दारातून आत आलेल्याने उत्तरचे्या दारातून
बाहेर जावे. कोणीही आलेल्या दारानेच बाहेर जाऊ नये. प्रत्येकाने सरळ
िदशेनेच गेले पािहजे. 10 जेव्हा लोक आत जातील, तेव्हा राजा आता
जाईल व जेव्हा लोक बाहेर येतील, तेव्हा राजा बाहेर येईल.

11 “सणांच्या आिण िवशेष सभांच्या वेळी, गोह्याबरोबर 1 एफ (1/2
बुशेल) धान्य िदलेच पािहजे. तसेच प्रत्येक मेंढ्याबरोबरही 1 एफ (1/2
बुशेल) धान्य द्यायला हवे. कोकराबरोबर राजाने इच्छेप्रमाणे द्यावे मात्र 1
एफ (1/2 बुशेल) धान्याबरोबर 1 हीन (1 गॅलन) तेल िदलेच पािहजे.
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12 “जेव्हा राजा स्वसंतोष अपर्ण परमेश्वरासाठी करील (कदािचत् ते
होमापर्ण असेल वा कदािचत् शांत्यपर्ण असेल िंकवा स्वसंतोषदशर्क
असेल.) तेव्हा पूवेर्चे दार त्याच्यासाठी उघडले जाईल. मग शब्बाथच्या
िदवसाप्रमाणे तो अपर्ण करील. तो जाताच, दार लावून घेण्यात येईल.

प्रितिदवसाचीप्रितिदवसाची अपअपर्र्णणेे
13 “परमेश्वराला होमापर्ण म्हणून रोज तुम्ही एक वषार्ंचे िनदोर्ष कोकरु

द्यावे, रोज सकाळी ते द्यावे. 14 आणखी रोज सकाळी कोकराबरोबर
तुम्ही धान्यापर्ण अपर्ण करावे, तुम्ही त्यासाठी 1/6 एफ (14 वाडगे) पीठ
व हे पीठ चांगले िभजण्यासाठी 1/3 हीन (1 गॅलन) तेल द्यावे. हे
परमेश्वरासाठी रोज करावयाचे धान्यापर्ण असेल. 15 होमापर्णासाठी
लोक कोकरु, धान्यापर्ण व तेल रोज सकाळी कायम देतील.”

राजाच्याराजाच्या वारसाहक्कासवारसाहक्कासंबंबंधंीधी िनयमिनयम

16 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो: “जर राजाने आपल्या
मालकीच्या जिमनीचा भाग, भेट म्हणून आपल्या एखाद्या मुलाला िदला,
तर तो त्या मुलाच्या मालकीचा होईल. ती त्याची मालमत्ता होईल. 17

पण राजाने आपल्या मालकीच्या जिमनीचा काही भाग, आपल्या एखाद्या
गुलामाला िदला, तर स्वाततं्र्याच्या वषार्पयर्ंत तो त्या गुलामाचा होईल. व
त्यानतंर तो राजाला परत िमळेल. फक्त राजाची मुलेच राजाकडून
िमळालेला भेट ठेवू शकतील. 18 राजा कोणाही माणसाची जमीन घेणार
नाही अथवा कोणालाही सक्तीने जमीन सोडायला लावणार नाही. त्याने
आपल्या मालकीच्या जिमनीचा काही भाग आपल्या मुलांना िदला
पािहजे. म्हणजे माझ्या लोकांना सक्तीने जमीन सोडावी लागणार नाही.”

खासखास स्वयस्वयंपंाकघरपाकघरेे

19 मग त्या माणसाने मला दाराच्या जवळून पलीकडे नेले. उत्तरकेडे
असलेल्या याजकाच्या पिवत्र खोल्याकडे त्याने मला नेले. तेथे अगदी
पश्र्िचमेला जागा असलेली मला िदसली. 20 तो माणूस मला म्हणाला,
“येथे याजक दोषापर्णे व पापापर्णे िशजिवतील, धान्यापर्णे भाजतील. का?
कारण मग त्यांना हा पदाथर् बाहेरच्या अगंणात नेण्याची जरुरी नाही. जेथे
सामान्य लोक असतात, तेथे त्यांना ह्या पिवत्र गोष्टी न्याव्या लागणार
नाहीत.”

21 मग मला त्या माणसाने बाहेरच्या पटांगणात आणले. त्याने मला
पटांगणाच्या चारी कोपऱ्यात नेले. प्रत्येक कोपऱ्यात एक छोटासा चौक
होता. 22 चारी कोपऱ्यात लहान चौक होते. प्रत्येक चौक 40 हात (70
फूट) लांब व 30 हात (52 फूट 6 इचं) रंुद होता. चारी कोपर ेसारख्या
मापाचे होते. 23 चारी चौकांच्या भोवताली िवटांची िंभत होती. त्या
िंभतीत स्वयपंाकासाठी जागा केलेली होती. 24 तो माणूस मला
म्हणाला, “ह्या येथे मिंदराचे सेवक लोकांकिरता बळी िदलेल्या प्राण्यांचा
पदाथर् िशजिवतील.”

ममंिंदरातूनिदरातून वाहणारवाहणारे ेपाणीपाणी

त्या माणसाने मला पुन्हा मिंदराच्या दाराशी नेले. मिंदराच्या
पूवेर्कडील उंबऱ्याच्या खालून पाणी वाहताना मला िदसले
(मिंदराचे तोंड पूवेर्ला होते.) मिंदराच्या दिक्षणेच्या

भागाखालून पाणी वेदीच्या दिक्षणबाजूने वाहात होते. 2 त्या माणसाने
मला उत्तरचे्या दाराने बाहेर आणले आिण िफरवून पूवेर्कडील बाहेरच्या
दाराकडे नेले. पाणी दाराच्या दिक्षणेकडून येत होते.

3 हातात मोजमापाची फीत घेऊन तो माणूस पूवेर्ला गेला. त्याने
1,000 हात (1/3 मलै) अतंर मोजले मग त्याने मला त्या अतंरापयर्ंत
पाण्यातून जायला सांिगतले. पाणी फक्त घोट्यापयर्ंत होते. 4 मग त्याने
आणखी 1,000 हाताचे (1/3 मलैाचे) अतंर मोजले. पुन्हा मला
पाण्यातून तेथपयर्ंत चालण्यास सांिगतले. तेथे पाणी माझ्या गुडघ्यापयर्ंत
आले. मग त्याने पुन्हा 1,000 हाताचे (1/3 मलैाचे) अतंर मोजून,
तेथपयर्ंत मला पाण्यातून चालण्यास सांिगतले. तेथे पाणी कमरइेतक्या
खोलीचे होते. 5 त्या माणसाने पुढे आणखी 1,000 हात (1/3 मलै)
अतंर मोजले. पण येथे पाणी खूपच खोल असल्याने त्यातून चालणे

शक्य नव्हते. त्याची नदी झाली होती. पाणी पोहता येईल इतके खोल
होते. पार करता येणार नाही इतक्या खोलीची ती नदी होती. 6 तो
माणूस मला म्हणाला, “मानवपुत्रा, तुला िदसलेल्या गोष्टी तू लक्षपूवर्क
पािहल्यास ना?”
मग त्याने मला नदीच्या काठाने परत आणले. 7 नदीच्या काठाने परत

येताना नदीच्या दोन्ही तीरांवर मला दाट झाडी िदसली. 8 तो माणूस
मला म्हणाला, “हे पाणी पूवेर्ला वाहते. हे अरब दरीतून जाऊन मृत
समुद्राला िमळते. त्यामुळे त्या समुद्राचे पाणी ताजे होते. 9 हे पाणी मृत
समुद्राला िमळत असल्याने तेथील पाणी ताजे व स्वच्छ होते. तेथे खूप
मासे िमळतात. ह्या नदीकाठच्या प्रदेशात सवर् प्रकारचे प्राणी आहेत. 10

एन-गेदीपासून एन-इग्लाइमपयर्ंत तुला मच्छीमार नदीकाठी उभे असलेले
िदसू शकतील. आपापली जाळी टाकून अनेक प्रकारचे मासे ते पकडत
असल्याचे तुला िदसेल. भूमध्य समुद्रात िजतक्या प्रकारचे मासे आहेत,
िततक्याच प्रकारचे मासे मृतसमुद्रात आहेत. 11 पण दलदल आिण
पाणथळीच्या लहान लहान जागा िमठासाठी तशाच ठेवल्या जातील. 12

नदीच्या दोन्ही काठावर सवर् प्रकाराची फळझाडे वाढतात. त्यांची पाने
कधीच सुकून गळत नाहीत. त्या झाडांवर नेहमीच फळे असतात. दर
मिहन्याला झाडांना बहर येतो का? कारण झाडांना मिंदरातून येणारे
पाणी िमळते. झाडांची फळे खाण्यासाठी उपयोगी पडतील व पाने
औषधी असतील.”

ववंशंांसाठीशांसाठी जिमनीचीजिमनीची िवभागणीिवभागणी

13 परमेश्वर, माझा प्रभू, पुढील गोष्टी सांगतो “इस्राएलच्या बारा
वंशासाठी जिमनीची िवभागणी पुढीलप्रमाणे होईल. योसेफाला दोन भाग
िमळतील. 14 तुम्ही जागेची सारखी वाटणी कराल. मी तुमच्या पूवर्जांना
ही जमीन देण्याचे कबूल केले होते. म्हणून मी ती तुम्हाला देत आहे.

15 “जिमनीच्या सीमा अशा असतील. उत्तरलेा भूमध्य समुद्रापासून,
हेथलोनच्या बाजूने हमाथकडे रस्ता वळतो तेथपयर्ंत आिण पुढे सदाद,
16 बेरोथा, िसब्राईम (जे िदिमष्क व हमाथ यांच्या सीमेवर आहे.) हासेर-
हत्तीकोन (जे हौरानच्या सीमेवर आहे.) हासेर-हत्तीकोने (जे हौरानच्या
सीमेवर आहे.) येथपयर्ंत. 17 म्हणजेच उत्तरचेी सीमा समुद्रापासून,
िदिमष्क व हमाथ यांच्या उत्तरसीमेवर असलेल्या हसर-एनोनपयर्ंत
असेल.

18 “पूवेर्ला सीमारषेा हसर-एनोनपासून हौरान व िदिमष्कमधून. पुढे
यादेर्न नदीच्या कडेने िगलाद व इस्राएलच्या मधून पूवर् समुद्राच्या पुढे पार
तामारपयर्ंत जाईल.

19 “दिक्षणेला तामारपासून पार मेरीबोथ-कादेशच्या िहरवळीच्या
प्रदेशा पलीकडे िमसरच्या ओढ्याच्या पुढे भूमध्य समुद्रापयर्ंत सीमा
असेल.

20 “पश्र्िचमेला अगदी लेबो-हामाथपयर्ंतचा भूमध्य समुद्र हीच सीमा
असेल.

21 “तेव्हा तुम्ही ही जमीन इस्राएलच्या वंशांमध्ये आपापासात
वाटाल. 22 तुम्ही तुमच्यात आिण तुमच्यामध्ये राहात असलेल्या
परक्यांमध्ये अथवा ज्या परक्यांची मुले तुमच्यात राहात आहेत
त्यांच्यात वाटाल. हे परके इस्राएलमध्ये जन्मलेल्या लोकांप्रमाणेच
इस्राएलचे रिहवासी आहेत. त्यामुळे इस्राएलच्या वंशांना िदलेल्या
जिमनीतील काही भाग तुम्ही ह्या लोकांना द्यावा. 23 हे परके जेथे
राहतात, तेथे राहणाऱ्या इस्राएलींनी त्यांना काही जमीन िदलीच
पािहजे.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या ववंशंांसाठीशांसाठी जमीनजमीन

“उत्तर-सीमा पूवेर्कडील भूमध्य समुद्रापासून पुढे हेथलोन,
हामाथची िंखड ओलांडून पार पुढे िदिमष्क व हामाथ यांच्या
सीमेवरील हसर-एनोनपयर्ंत जाते. काही वंशांना िदलेला

जिमनीचा पट्टा ह्या सीमेच्या पूवेर्कडून पश्र्िचमेकडे पसरलेला असेल.
ज्यांना ही जमीन िदली जाईल ते वंश उत्तरकेडून दिक्षणेकडे पुढीलप्रमाणे
आहेत. दान, आशेर, नफताली, मनश्शे, एफ्राईम, रऊबेन, यहूदा.
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जिमनीचाजिमनीचा िवशिवशेेषष िवभागिवभाग

8 “ह्या जिमनीचा पुढचा भाग िवशेष वापरासाठी आहे. हा भाग
यहूदाला िमळालेल्या जिमनीच्या दिक्षणेला आहे. हा प्रदेश उत्तरकेडून
दिक्षणेकडे 25,000 हात (8.3 मलै) लांबीचा आहे. पूवेर्कडून
पश्र्िचमेकडे त्याची रंुदी इतर वंशांना िमळालेल्या जिमनीच्या रंुदी
एवढीच असेल ह्या जिमनीच्या मध्यावर मिंदर असेल. 9 तुम्ही जमीन
परमेश्वराला अपर्ण करावी. ती लांबीला 25,000 हात (8.3 मलै) व
रंुदीला 20,000 हात (6.6 मलै) असेल. 10 ही िवशेष जमीन
याजकांना आिण लेवी यांच्यात िवभागली जाईल.

“याजकांना ह्या जिमनीचा एक भाग िमळेल. ही जमीन उत्तरलेा
25,000 हात लांबीची, पूवेर्ला व पश्र्िचमेला दहा-दहा हजार हात
रंुदीची असेल. ितची दिक्षणेला लांबी 25,000 हात असेल. ह्या
जिमनीच्या बरोबर मध्यावर परमेश्वराचे मिंदर असेल. 11 ही जमीन
सादोकच्या वशांजासाठी असेल. माझे पिवत्र याजक म्हणून ह्या लोकांची
िनवड केली गेली होती का? कारण इस्राएलच्या लोकांनी जेव्हा माझा
त्याग केला, तेव्हा त्यांनी माझी सेवा केली. लेवीच्या इतर वंशांप्रमाणे
सादोकच्या लोकांनी मला सोडून िदले नाही. 12 ह्या पिवत्र जिमनीच्या
भागातील हा खास िहस्सा िवशेषतः ह्या याजकांसाठीच असेल. हा भाग
लेवींच्या भागाच्या पलीकडेच असेल.

13 “याजकांना िमळालेल्या जिमनीच्या भागाचा पुढचा भाग लेवींचा
िहश्शाचा असेल. तो 25,000 हात (8.3 मलै) लांबीचा व 10,000 हात
(3.3 मलै) रंुदीचा असेल. त्यांना पूणर् लांबी रंुदीची, म्हणजे 25,000
हात (8.3 मलै) लांबीची व 20,000 हात (6.6 मलै) रंुदीची जमीन
िमळेल. 14 लेवी ह्या जिमनीची िवक्री वा अदलाबदली करु शकणार
नाहीत. त्यांनी देशाचा भाग वेगळा तोडता कामा नये. का? कारण ही
जमीन परमेश्वराची आहे. ती िवशेष आहे तो जिमनीचा सवार्ंत उत्कृष्ट भाग
आहे.

नगराच्यानगराच्या मालमत्तचमालमत्तचेे िहस्सिहस्सेे

15 “याजक व लेवी यांना िदलेली जमीन सोडून, 5,000 हात (1.6
मलै) रंुदीची व 25,000 हात (8.3 मलै) लांबीची जमीन िशल्लक राहील.
ती नगरासाठी, कुरणासाठी, घर ेबांधण्यासाठी उपयोगात येईल. सामान्य
लोकांनी या जागेचा वापर करावा. नगर ह्या जिमनीच्या मध्यावर वसेल.
16 नगरीची मापे पुढीलप्रमाणे असतील उत्तर बाजू 4,500 हात दिक्षण
बाजू 4,500 हात पूवर् व पश्र्िचम बाजूही तेवढ्याच म्हणजे 4,500 हात
असतील. 17 नगरासाठी कुरण असेल. त्यांची चारी बाजंूची लांबी
सारखी म्हणजे 250 हात (437 फूट 6 इचं) असेल. 18 पिवत्र भागाच्या
पूवेर्ला व पश्र्िचमेला जी जमीन उरले, ितची लांबी 10,000 हात (3.3
मलै) असेल. ही जमीन पिवत्र भागाच्या बाजूला लागून असेल. ह्या

जिमनीत नगराच्या कामगारांसाठी धान्य िपकिवले जाईल. 19

नगरातील कामकरी जिमनीची मशागत करतील. हे लोक इस्राएली
वंशांपकैी असतील.

20 “हा जिमनीचा िवशेष भाग चौरसाकृती असेल. तो 25,000 हात
(8.3 मलै) लांब व 25,000 हात (8.3 मलै) रंुद असेल. खास
उद्देशासाठी तुम्ही हा भाग वेगळा ठेवावा. ह्यातील एक िहस्सा
याजकसाठी, एक लेवींसाठी व एक नगरासाठी असेल.

21 “जिमनीच्या िवशेष भागाचा एक िहस्सा राजाचा असेल. हा
जिमनीचा िवशेष भाग चौरसाकृती असेल. तो 25,000 हात (8.3 मलै)
लांबीचा व 25,000 हात (8.3 मलै) रंुदीचा असेल. ह्यातील काही
िहस्सा याजकाचा, काही लेवींचा व काही मिंदराकिरता आहे. मिंदर ह्या
भागाच्या मध्यभागी आहे. िशल्लक रािहलेली जमीन देशाच्या राजाच्या
मालकीची आहे. राजाला, बन्यामीनची जमीन व यहूदाची जमीन
यांच्यामधील जमीन िमळेल.

23 “ह्या िवशेष जिमनीच्या दिक्षणेकडची जमीन यादेर्न नदीच्या पूवेर्ला
राहणाऱ्या वंशांना िमळेल. पूवर्-सीमेपासून भूमध्य समुद्रापयर्ंत पसरलेल्या
ह्या जिमनीचा िहस्सा ज्या वंशांना िमळेल, ते वंश उत्तरकेडून दिक्षणेकडे
असे: बन्यामीन, िशमोन, इस्साखार, जबुलून, गाद.

28 “गादच्या जमीनीची दिक्षण सीमा तामारपासून मरीबोथ-
कादेशाच्या िहरवळीच्या प्रदेशापयर्ंत आिण तेथून पुढे िमसराच्या
ओढ्याच्या बाजूने थेट भूमध्य समुद्रापयर्ंत जाते. 29 हीच जमीन
इस्राएलच्या वंशात िवभागली जाईल. प्रत्येक वंशाला येथेच जिमनीचा
भाग िमळेल.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे म्हणाला.

नगरीचीनगरीची प्रवप्रवेेशद्वारशद्वारेे

30 “नगरीची प्रवेशद्वार ेपुढीलप्रमाणे त्यांना, इस्राएलच्या वंशांवरुन
नावे देण्यात येतील.

“नगरीची उत्तर बाजू 4,500 हात (1.5 मलै) लांबीची असेल. 31

ितला तीन द्वार ेअसतील. रऊबेनचे द्वार, यहूदाचे द्वार व लेवीचे द्वार.
32 “नगरीची पूवर् बाजू 4,500 हात (1.5 मलै) लांब असेल. ितला

तीन द्वार ेअसतील. योसेफाचे द्वार, बन्यामीनाचे द्वार व दानाचे द्वार.
33 “नगरीची दिक्षण बाजूसुद्धा 4,500 हात (1.2 मलै) लांबीची

असेल. ितलाही िशमोनाचे द्वार, इस्साखाराचे द्वार व जबुलूनाचे द्वार
अशी तीन द्वार ेअसतील.

34 “नगरीची पश्र्िचम बाजूही 4,500 हात (1.5 मलै) लांब असेल.
ितच्या तीन द्वारांची नावे पुढीलप्रामाणे असतील. गादाचे द्वार, आशेराचे
द्वार व नफतालीचे द्वार.

35 “नगरीभोवतीचे अतंर 18,000 हात (6 मलै) असेल. या
क्षणापासून नगरीचे नाव परमेश्वर तेथे आहे असे पडेल.”
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दानीएलदानीएल

दानीएललादानीएलला बाबबाबेेललालला ननेेललेे

नबुखदनेस्सर हा बाबेलाचा राजा होता. नबुखद्नेस्सर
यरुशलेमाला आला. आपल्या सनै्याच्या मदतीने त्याने
यरुशलेमला वेढा घातला. यहूदाचा राजा यहोयाकीम याच्या

कारिकदीर्च्या ितसऱ्या वषीर् हे घडले. 2 परमेशवरानेच
नबुखद्नेस्सराच्याकरवी यहूदाचा राजा यहोयाकीम याचा पराभव केला.
नबुखद्नेस्सरने देवाच्या मिंदरातील ताटल्या व इतर वस्तू नेल्या आिण
बाबेलमधील त्याच्या मूतीर्च्या देवळात ठेवल्या.

3 नतंर नबुखदनेस्सर राजाने अश्पनजला हुकूम केला. (अश्पनज हा,
राजाच्या सेवेत असणाऱ्या नपंुसक अिधकाऱ्यांतील सवार्ंत महत्वाचा
अिधकारी होता.) राजाने अश्पनजला, काही इस्राएली लोकांना त्याच्या
राजवाड्यात आणण्यास सांिगतले. नबुखद्नेस्सरला महत्वाच्या
घराण्यातील आिण राजघराण्यातील इस्राएली लोक हवे होते. 4

राजाला,सुदृढ, तरुण, ज्यांच्या अगंावर जखमेची खूण वा व्रण नाही,
ज्यांच्या शरीरांत काहीही दोष नाही असे यहूदी तरुण हवे होते. ते देखणे
व चाणाक्ष असावेत अशी राजाची अपेक्षा होती. त्यांनी सहजतेने पण
लवकर सवर् गोष्टी िशकून राजाची सेवा करावी, अशी राजाची इच्छा
होती. अश्पनजला, इस्राएलच्या त्या तरुणांना, खास्दी भाषा व लेखन
िशकिवण्यास सांिगतले होते.

5 राजा नबुखद्नेस्सर, त्या तरुणांना, तो स्वतः जे अन्न खाई तेच अन्न
व मद्य, ठरावीक प्रमाणात रोज देत असे. इस्राएलच्या ह्या तरुणांनी तीन
वषार्ंत सवर् िशक्षण पूणर् करावे, अशी राजाची इच्छा होती. मग ते राजाच्या
सेवेत रूज व्हायचे होते. 6 दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या असे
ते चौघेजण होते. ते सवर् यहूदा वंशापकैी होते. 7 नतंर अश्पनाजने ह्या
यहूदी तरुणांना बाबेलच्या लोकांच्या नावाप्रमाणे नावे िदली. ती अशी:
दानीएलला बेल्टशस्सर, हनन्याला शद्रख, मीशाएलला मेशख, व
अजऱ्याला अबेद्नगो.

8 दानीएलला राजाचे ते पौिष्टक अन्न व मद्य घेऊन, स्वतःला अपिवत्र
करून घेण्याची अिजबात इच्छा नव्हती. म्हणून त्याने ह्यासाठी
अश्पनजची परवानगी मािगतली.

9 देवाने अश्पनजला दानीएलशी चांगले व दयेने वागण्याची बुध्दी
िदली. 10 पण अश्पनज दानीएलला म्हणाला, मला, माझ्या स्वामी,
राजाची भीती वाटते. तुम्हाला असे अन्न व पेय देण्याचा हुकूम राजाने
िदला आहे. तुम्ही हे अन्न खाल्ले नाहीत तर तुम्ही अशक्त व आजारी िदसू
लागाल, तुमच्याच वयाच्या इतर तरुणांपेक्षा तुम्ही वाईट िदसु लागाल.
राजाने हे पािहले. तर तो माझ्यावर रागावेल आिण माझे डोकेसुध्दा
कदािचत् उडवेल. माझ्या मृत्यूला मग तुम्हीच कारणीभुत व्हाल.

11 अश्पनजने दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या ह्यांच्यावर लक्ष
ठेवण्यासाठी एका पहाकेऱ्याची नेमणूक केली होती. त्या
पहारकेऱ्याबरोबर मग दानीएलचे बोलणे झाले. 12 दानीएल त्याला
म्हणाला, “आम्हाला खाण्यास फक्त भाज्या व िपण्यास पाणी दे. असे तू
दहा िदवस करून बघ. 13 दहा िदवसानतंर तू जे तरुण राजाने िदलेले
अन्न खातात, त्यांच्याबरोबर आमची तुलना करून, कोण जास्त सुदृढ
िदसतात, ते तुझे तूच ठरव. मग आम्हाला काय द्यायचे ह्याचा िनणर्य
तुझा तूच घे. आम्ही तुझे नोकर आहोत.”

14 तेव्हा पहारकेरी दानीएल, हनन्या, मीशाएल, व अजऱ्या व्या यांची
चाचणी घ्यायला तयार झाला. 15 दहा िदवसानतंर पािहले तर दानीएल
व त्याच्या िमत्रांची प्रकृती राजाचे पौिष्टक अन्न खाणाऱ्या इतर तरुणांपेक्षा
िनरोगी होती. 16 मग पहारकेऱ्याने, दानीएल, हनन्या, मीशाएल व

अजऱ्या ह्यांना राजाने िदलेल्या खास अन्नाऐवजी भाज्या देण्याचाच
पिरपाठ ठेवला.

17 देवाने ह्या चौघांना सुज्ञपणा व िनरिनराव्व्या प्रकारचे सािहत्य व
िवज्ञान िशकण्याची क्षमता िदली होती. दानीएलला तर सवर् प्रकारच्या
दृष्टांन्ताबद्दल व स्वप्नांबद्दल समजू शके.

18 सवर् तरुणांनी तीन वषार्ंत िशकून तयार व्हावे, अशी राजाची इच्छा
होती. राजाने ठरवून िदलेल्या कालावधीनतंर म्हणजे तीन वषार्ंनतंर
अश्पनजने सवर् तरुणांना नबुखद्नेस्सर राजापुढे उभे केले. 19 राजा
त्यांच्याशी बोलल्यावर, त्याच्या लक्षात आले की दानीएल, हनन्या,
मीशाएल व अजऱ्या ह्या चौघांएवढे कोणीही बुिध्दमान नाहीत. म्हणून
ह्याच चौघांना राजाच्या पदरी ठेवले गेले. 20 जेव्हा जेव्हा राजाने त्यांना
काही महत्वाचे िवचारले, तेव्हा तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांचे ज्ञान व जाण
िदसून आली. त्याच्या राज्यातील ज्ञानी माणसांपेक्षा वा मांित्रकांपेक्षा हे
दहापटीने हुशार आहेत, हे राजाच्या लक्षात आले. 21 म्हणून
दानीएलला कोरशे राजाच्या कारिकदीर्च्या पिहल्या वषार्पयर्ंत राजाच्या
पदरी ठेवून घेण्यात आले.

नबुखद्नेस्सरचनबुखद्नेस्सरचेे स्वप्नस्वप्न

नबुखद्नेस्सरला त्याच्या कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषार्ंत काही
स्वप्ने पडली. त्या स्वप्नांमुळे तो काळजीत पडला व त्याची
झोप उडाली. 2 म्हणून त्याने त्याच्या ज्ञानी माणसांना

बोलावून घेतले. हे ज्ञानी स्वप्नांचा अथर् लावण्यासाठी आिण भिवष्यात
काय घडेल, हे सांगण्यासाठी मतं्र-ततं्र करीत व ताऱ्यांचे िनरीक्षण करीत.
ह्या लोकांनी राजाला काय स्वप्न पडले आहे, ते सांगावे, अशी राजाची
इच्छा होती. मग ते लोक राजाच्या समोर येऊन उभे रािहले.

3 राजा त्यांना म्हणाला, मला पडलेल्या स्वप्नामुळे मी िंचतेत पडलो
आहे. मला स्वप्नाचा अथर् समजावून घ्यायचा आहे.

4 मग खास्दी अरामी भाषेत राजाला म्हणाले, राजा, िचरजंीव हो!
आम्ही तुझे सेवक आहोत. कृपा करून आम्हाला तुझे स्वप्न सांग,
म्हणजे मग आम्ही तुला त्याचा अथर् सागू.

5 तेव्हा नबुखद्नेस्सर राजा त्यांना म्हणाला, नाही! तुम्हीच मला स्वप्न
व त्याचा अथर् सांिगतला पािहजे. तुम्ही हे सांिगतले नाही, तर तुमचे
तुकडे करण्याचा हुकूम मी देईन. एवढेच नाही तर तुमच्या घरांची
राखरांगोळी करीन. 6 पण तुम्ही मला माझे स्वप्न आिण त्याचा अथर्
सांिगतलात, तर मी तुम्हाला भेटी, बिक्षसे देईन. तुमचा सन्मान करीन.
तेव्हा आता माझे स्वप्न व त्याचा अथर् सांगा.

7 ते ज्ञानी लोक पुन्हा राजाला म्हणाले, “कृपा करून बस आम्हाला
तुझे स्वप्न सांग म्हणजे आम्ही त्याचा अथर् सांगू.”

8 मग नबुखद्नेस्सर उत्तरला, तुम्ही वेळ काढीत आहात, हे मला
कळले आहे. माझ्या म्हणण्याचा अथर् तुम्हाला कळला, असे मला वाटते.
9 तुम्ही मला माझे स्वप्न सांिगतले नाहीत तर तुम्हाला िशक्षा होणार, हे
तुम्हाला माहीतच आहे. म्हणून तुम्ही सवर् एक होऊन माझ्याशी खोटे
बोलत आहात. तुम्ही वेळकाढूपणा करू पाहत आहात. मी तुम्हाला
सांिगतलेले िवसरने अशी आशा तुम्ही धरून आहात. पण आता आधी
मला माझे स्वप्न सांगा. तुम्ही मला स्वप्न सांगू शकलात, तर तुम्ही
त्याचा खूरा अथर्ही सांगू शकाल हे मला पटेल.

10 खास्दी राजाला म्हणाले, “राजा, तू जे मागत आहेस, ते देऊ
शकणारा एकही माणूस या पृथ्वीवर नाही. अजूनपयर्ंत कोणत्याही
राजाने, ज्ञानी वा माित्रक अथवा खास्दी याच्याजवळ अशा प्रकारची
मागणी केलेली नाही. अगदी मोठ्या व सामथ्यर्वान राजांनीसुध्दा ज्ञानी
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माणसांकडे असे काही, कधीही मािगतलेले नाही. 11 राजा, अशक्य गोष्ट
करण्यास सांगत आहे. फक्त दवैतचं राजाला त्याचे स्वप्न व त्याचा अथर्
सांगू शकतात. पण दवैत माणसांमध्ये राहात नाहीत.”

12 हे बोलणे ऐकून राजाचा पारा चढला. मग त्याने बाबेलमधील सवर्
ज्ञानी माणसांना ठार करण्याचा हुकूम िदला. 13 राजाच्या हुकूमाची
दवंडी िपटिवण्यात आली. सवर् ज्ञानी माणसे ठार केली जाणार होती.
राजाचे लोक दानीएलला व त्याच्या िमत्रांना ठार मारण्यासाठी त्यांचा
तपास करण्यासाठी गेले.

14 अयोर्क िशपायांचा म्होरक्या होता. तोच बाबेलमधील ज्ञानी
माणसांना ठार मारणार होता. पण दानीएल त्याच्याशी चातुयार्ने व
िवनयाने बोलला. 15 “दानीएल अयोर्कला म्हणाला राजाने अशी कडक
िशक्षा का ठोठावली?”
मग अयोर्कने राजाच्या स्वप्नाची सवर् हिकगत वणर्न केली. मग

दानीएलला सवर् समजले. 16 सवर् हिकगत समजताच दानीएल
नबुखद्नेस्सर राजाकडे गेला व त्याने राजाजवळ थोडा वेळ मािगतला. मग
तो राजाला त्याचे स्वप्न व त्या स्वप्नाचा अथर् सांगणार होता.

17 मग दानीएल त्याच्या घरी गेला. हनन्या, मीशाएल व अजऱ्या ह्या
आपल्या िमत्रांना त्याने सवर् हिकगत सांिगतली. 18 दानीएलाने आपल्या
िमत्रांना स्वगार्तील देवाची प्राथर्ना करण्यास सांिगतले. दानीएलने त्यांना
प्राथर्ना करण्यास सांिगतले कारण त्यामुळे देव त्यांच्यावर कृपा करील व
हे रहस्य समजण्यास मदत करील. मग तो व त्याचे िमत्र, बाबेलच्या इतर
ज्ञानी माणसाबरोबर मारले जाणार नाहीत, असे त्याला वाटले.

19 रात्री, देवाने दानीएलला दृष्टान्त देऊन सवर् रहस्य उलगडून
सांिगतले. मग दानीएलने स्वगार्तील देवाचे स्तुितस्तोत्र गायले. तो
म्हणाला,

20 “सदासवर्काळ देवाच्या नावाची स्तुती करा.
सामथ्यर् व ज्ञान त्याच्यापाशीच आहे.

21 तो काळ आिण ऋ तू बदलतो.
आिण राजेही बदलतो.
तोच राजांना सत्ता देतो.
आिण तोच त्यांची सत्ता काढून घेतो.
लोकांनी शहाणे व्हावे म्हणून तो त्यांना शहाणपण देतो,
त्यांनी ज्ञानी व्हावे म्हणून तो त्यांना सवर् गोष्टी िशकू देतो.

22 समजण्यास अितशय कठीण असलेली, गुप्त रहस्ये त्याला माहीत
असतात.
प्रकाश त्याच्याबरोबर असल्यामुळे,
अधंारात आिण गुप्त जागी काय आहे ते त्याला कळते.

23 माझ्या पूवर्जांच्या देवा, मी कृतज्ञ आहे, मी तुझी स्तुती करतो.
तू मला ज्ञान व शक्ती िदलीस.
मी िवचारलेल्या गोष्टी सांिगतल्यास.
तूच मला राजाच्या स्वप्नाबद्दल सांिगतलेस.”

दानीएलदानीएल स्वप्नचास्वप्नचा अथअथर्र् सांगतोसांगतो

24 मग दानीएल अयोर्ककडे गेला. नबुखद्नेस्सर राजाने.बाबेलमधील
ज्ञानी माणसांना ठार मारण्याच्या काम अयोर्कचीच िनवड केली होती.
दानीएल त्याला म्हणाला, बाबेलमधील ज्ञानी माणसांना मारू नको. मला
राजाकडे घेऊन चल! मी राजाला, त्याचे स्वप्न व त्याचा अथर्, सांगीन.

25 मग अयोर्कने ताबडतोब दानीएलला राजाकडे नेले. अयोर्क
राजाला म्हणाला, महाराजांना त्यांच्या स्वप्नांचा अथर् सांगू शकणारा
एकजण मला यहूदातील कैद्यां मध्ये सापडला आहे.

26 राजाने दानीएलला (बेलशटस्सरला) प्रश्न केला, तू मला माझे
स्वप्न व त्याचा अथर् सागू शक तोस का?

27 दानीएलने उत्तर िदले राजा, नबुखद्नेस्सर, तू िवचारलेली गुप्त गोष्ट
ज्ञानी िकवा मांित्रक अथवा खास्दी कोणीच सांगू शकणार नाही. 28 पण
अशा रहस्यमय गोष्टी स्वगार्तील देवच सांगतो. पुढे काय घडणार हे
दाखिवण्यासाठीच नबुखद्नेस्सर राजाला देवाने स्वप्नात पाडले. तू
झोपला असताना पुढील गोष्टी स्वप्नात पािहल्यास. 29 राजा, तू तुझ्या
शय्येवर झोपला होतास. मग तू भिवष्यात घडणाऱ्या गोष्टीबदं्दल िवचार
करायला लागलास. देव लोकांना रहस्ये सांगू शकतो त्याने तुला

भिवष्यात काय घडणार ते दाखिवले. 30 देवाने मलाही ते रहस्य
सांिगतले. का? मी इतरांपेक्षा ज्ञानी आहे म्हणून नव्हे, तर तुला त्याचा
अथर् कळावा आिण तुझ्या मनात काय िवचार येऊन गेले ते तुला
समजावे, म्हणूनच देवाने मला हे रहस्य सांिगतले.

31 राजा, तू स्वप्नात तुझ्यासमोर एक प्रचंड, चकचकीत, मनावर
छाप पाडणारा पुतळा पािहलास. त्याच्याकडे बघताच कोणाचेही डोळे
आश्चयार्ने िवस्फारावे असा तो होता. 32 पुतव्व्याचे डोके शुध्द सोन्याचे
होते. छाती आिण हात चांदीचे होते पोट व वरील पायाच्या बाकीचा भाग
काशाचा होता. खालील पायाचा भाग लोखडंाचा होता. ह्या पुतव्व्याची
पावले लोखडं व माती यांची होती. 34 तू पुतव्व्याकडे बघत असतानाच
एक कापलेला दगड तुला िदसला. तो दगड कोणा माणसाने छेदलेला
नव्हता. मग तो दगड (हवेतून गेला) आिण पुतव्व्याच्या लोखडं व माती
यांनी बनेलेल्या पायावर आदळला.त्याने पावलांचा चक्काचूर केला. 35

त्यानतंर एकदमचलोखडं माती, काशे, चांदी, सोने ह्यांचा चुरा झाला तो
चुरा उन्हाळ्यातील खळ्यातील फोलकटाप्रमाणे वाऱ्याने दरूवर उडवला
गेला. मागे काहीच उरले नाही. तेथे पुतळा होता हे कोणलाही खर ेवाटले
नसते. मग पुतव्व्यावर आदळणाऱ्या दगडाचा मोठा पवर्त झाला व त्याने
सवर् पृथ्वी व्यापली.

36 “हेच तुझे स्वप्न होते. आता आम्ही राजाला त्या स्वप्नाचा अथर्
सांगतो. 37 राजा तू सवार्ंमध्ये मोठा राजा आहेस. स्वगार्तल्या देवाने
तुला राज्य, सत्ता, सामथ्यर् व वभैव िदले आहे. 38 देवाने तुझ्याहाती
िनयतं्रण िदले आहे. म्हणून तू माणसे, िंहस्र प्राणी, पक्षी ह्यावर काबू
ठेवतोस. ते जेथे कोठे असतील तेथे त्यांच्यावर देवाने तुझी सत्ता ठेवली
आहे. नबुखद्नेस्सर राजा, तूच त्या पुतव्व्याचे सोन्याचे डोके आहेस.

39 “तुझ्यानतंर येणार ेराज्य म्हणजेच पुतव्व्याचा चांदीचा भाग, हे
राज्य तुझ्या राज्याएवढे शे्रष्ठ नसेल. नतंर, ितसर ेराज्य पृथ्वीवर सत्ता
गाजवेल हा काशाचा भाग होय. 40 मग चौथे राज्य येईल ते
लोखडंाप्रमाणे मजबुत असेल. ज्याप्रमाणे लोखडं वस्तूचे तुकडे करते,
चुरा करते, त्याप्रमाणे ते इतर सवर् राज्यांचा चक्काचूर करील.

41 “पुतव्व्याच्या पावलांचा काही भाग लोखडंाचा व काही मातीचा
बनलेला होता, असे तुला िदसले. ह्याचा अथर् चौथ्या राज्यात भाग
असतील. तू लोखडं मातीत िमसळलेले पािहलेस. म्हणजेच त्या
राज्याला थोडे लोखडंासारखे बळ असेल. 42 पुतव्व्याच्या पावलांचा
काही भाग लोखडंाचा व काही मातीचा होता. म्हणजेच चौथे राज्य काही
प्रमाणात लोखडंासारखे बळकट तर काही प्रमाणात मातीसारखे दबुर्ळ,
कच्चे असेल. 43 तू लोखडंात माती िमसळलेली पािहलेस पण लोखडं व
माती यांचे एकजीव िमश्रण होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे चौथ्या
राज्यात वेगवेगळे लोक असतील त्यांची एकी होणार नाही.

44 “चौथ्या राजाच्या कारिकदीर्त, स्वगार्तला देव आणखी एक राज्य
िनमार्ण करील. ते कायमचे राहील. त्याचा कधीही नाश होणार नाही. ते
दसुऱ्या घराण्याकडे सोपिवता येणार नाही. हे राज्य इतर राज्यांना
िचरडून टाकील, त्यांचा शेवट करील पण ते राज्य सदासवर्काळ िटकून
राहील.

45 “राजा तू पवेर्ंतातून एक दगड छेदलेला पािहलास. पण तो कोणा
माणसाने छेदलेला नव्हता. त्या दगडाने लोखडं, मैंती, काशे चांदी सोने
यांचा चुराडा केला. ह्यातून देवाने तुला भिवष्यात घडणाऱ्या घटनाच
दाखिवल्या आहेत. स्वप्न खर ेआहे व त्याच्या अथार्वरही तू िवश्वास ठेऊ
शकतोस.”

46 मग नबुखद्नेस्सर राजाने दानीएलापुढे नमन केले. क्ष्याने
दानीएलची स्तुती केली. दानीएलाच्या सन्मानाथर् त्याला भेट व धूप
देण्याचा त्याने हुकूम िदला. 47 मग राजा दानीएलला म्हणाला, “तुझा
देव अती महत्वाचा व सामथ्यर्शाली आहे, ह्याची मला खात्री पटली. तो
परमेश्वरच राजांचा राजा आहे, तो लोकांना अज्ञात गोष्टी सांगतो, हे खरचे
आहे म्हणून तू रहस्याचा उलगडा करून देऊ शकलास.”

48 मग राजाने दानीएलला राज्यात महत्वाचे अिधकारपद िदले. त्याने
त्याला बहुमोल भेटी िदल्या. राजांने बाबेलच्या परगण्याची सत्ता
दानीएलकडे सोपिवली. त्याने सवर् ज्ञानी माणसांचा प्रमुख म्हणून
दानीएलची नेमणूक केली. 49 मग शद्रख, मेशख व अबेद्नगो ह्यांची बाबेल
परगण्याचे मुख्य अिधकारी म्हणून नेमणूक करण्याची िवनतंी दानीएलने
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राजाला केली व राजाने त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. दानीएल स्वतः
राजाचा महत्वाचा व जवळचा माणूस बनला.

सोन्याचीसोन्याची मूतोर्मूतोर् वव तापलतापलेेलीली भट्टीभट्टी

नबुखद्नेस्सर राजाने एक सोन्याची मुतोर् केली होती. ती 90
फूट उंचीची व 9 फूट रंूदीची होती. नतंर त्याने ती दरुा
नावाच्या सपाट प्रदेशात स्थािपली. हा सपाट प्रदेश बाबेल

परगण्यात होता. 2 मग राजाने प्रांतािधकारी, मुलकी अिधकारी,
राज्यपाल, सल्लागार, कोषािधकारी, न्यायाधीश, राज्याचे कारभारी व
राज्याच्या इतर सवर् महत्वाच्या अिधकाऱ्यांना एकत्र बोलािवले त्या
सवार्ंनी मुतोर्च्या प्रितष्ठापनेसाठी एकत्र जमावे अशी राजाची इच्छा होती.

3 म्हणून ते सवर्जण येऊन नबुखद्नेस्सर राजाने स्थापलेल्या
मुतोर्समोर उभे रािहले. 4 तेव्हा राजाच्या वतीने घोषणा करणारा
मोठ्याने म्हणाला, “िनरिनराव्व्या राष्ट्र ांतून आलेल्या व वेगवेगव्व्या भाषा
बोलणाऱ्या लोकांनो, लक्षपूवर्क ऐका! तुम्हाला पुढील आज्ञा करण्यात
येत आहे: 5 सवर् प्रकारच्या वाद्यांचा आवाज ऐकताच तुम्ही नतमस्तक
झाले पािहजे. िंशगे, बासरी, सतार अलगुजे वीणा, तबंोरा ह्या व इतर
वाद्यांचा आवाज ऐकताच, तुम्ही सोन्याच्या मूतोर्ची पूजा केली पािहजे.
नबुखद्नेस्सर राजाने ितची स्थापना केली आहे. 6 जर कोणी नतमस्तक
होऊन मूतोर्ची पूजा करण्याचे टाळले तर त्याला अिततप्त भट्टीत
ताबडतोब फेकून देण्यात येईल.”

7 त्यामुळे िंशग, बासरी, सतार, अलगुजे, तबंोरा ह्यांचा व इतर
वाद्यांचा आवाज ऐकताच सवार्ंनी नतमस्तक होऊन मूतीर्ची पूजा केली.
सवर् लोक, राष्ट्र े सवर्, भाषक ह्यांनी नबुखद्नेस्सर राजाने स्थापलेल्या
मूतोर्ची पूजा केली.

8 ह्यांनतंर काही खास्दी राजाकडे येऊन यहूद्यांिवरुध्द तक्रार करू
लागले. 9 ते नबुखद्नेस्सर राजाला म्हणाले, “राजा िचरजंीव होवो! 10

राजा शींग, बासरी, सतार, अलगुजे,वीणा, तबंोरा ह्या व इतर सवर्
वाद्यांचा आवाज ऐकताच प्रत्येकाने नतमस्तक होऊन सोन्याच्या मूतोर्ची
पूजा करण्याची आज्ञा तू िदली होतीस. 11 आिण तू असेही म्हणाला
होतास की जो कोणी असे करणार नाही त्याला तापलेल्या भट्टीत टाकून
देण्यात येईल. 12 पण राजा काही यहूद्यांनी तुझ्या आज्ञांकडे दलुर्क्ष
केले. त्यांना तू बाबेल परगण्याचे मुख्य अिधकारी म्हणून नेमलेस, शद्रख,
मेशख, अबेद्नगो हेच ते यहूदी होत. ते तुझ्या दवैताला पूजत नाहीत. तू
स्थापलेल्या मतोर्पुढे नतमस्तक होऊन, त्यांनी मूतोर्ची पूजा केली
नाही.”

13 नबुखद्नेस्सरला राग आला. त्याने शद्रख, मेशख व अबेद्नगो यांना
बोलिवणे पाठिवले. मग त्यांना राजापुढे आणण्यात आले. 14

नबुखद्नेस्सर त्यांना म्हणाला, शद्रख, मेशख, अबेद्नगो, तुम्ही माझ्या
दवैताला पूजत नाही हे खर ेआहे का? मी स्थापलेल्या सोन्याच्या मूतोर्ची
नतमस्तक होऊन तुम्ही पूजा केली नाही, हेही खर ेका? 15 तुम्ही िंशगे,
बासरी, सतार, अलगुजे,वीणा,तबंोरा ह्यांचा व इतर वाद्यांचा आवाज
ऐकताच नतमस्तक होऊन सोन्याच्या मूतोर्ची पूजा केली पािहजे. मी
घडिवलेल्या मूतोर्ची पूजा करण्यास तुम्ही तयार असाल तर चांगलेच
आहे. पण तुम्ही पूजा केली नाही तर तुम्हाला ताबडतोब तापलेल्या
भट्टीत टाकण्यात येईल. मग माझ्या हातून कोणताच देव तुमची सुटका
करू शकणार नाही.

16 शद्रख, मेशख व अबेद्नगो राजाला म्हणाले, “नबुखद्नेस्सर, ह्या
गोष्टींचे स्पष्टीकरण करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. 17 जर तू
आम्हाला भट्टीत टाकलेस, तर आम्ही उपासना करीत असलेला देव
आमचे रक्षण करू शकतो आिण त्याची इच्छा असल्यास तो तुझ्यापासून
आमचा बचावही करू शकतो. 18 पण जरी देवाने आम्हाला वाचिवले
नाही, तरी हे राजा,आम्ही तुझ्या दवैतांना आम्ही भजणार नाही, हे
लक्षात ठेव तू स्थापलेल्या सोन्याच्या मूतोर्ची आम्ही पूजा करणार
नाही.”

19 मग नबुखद्नेस्सराला खूप राग आला. त्याने शद्रख मेशख व
अबेद्नगो यांच्याकडे तुच्छतेने पािहले. त्याने भट्टी नेहमीपेक्षा सातपट
तापिवण्याची आज्ञा िदली. 20 मग नबुखद्नेस्सरने त्याच्या सनै्यातील
काही बलवान सिैनकांना शद्रख, मेशख व अबेद्नगो यांना बांधण्याचा

हुकूम केला आिण त्यांना त्या ितघांना तापलेल्या भट्टीत टाकायला
सांिगतले.

21 मग त्या ितघाना बांधून भट्टीत टाकण्यात आले. त्यानी अगंरखे,
िवजारी, टोप्या आिण इतर कपडे घातलेले होते. 22 राजा हुकूम देतेवेळी
अितशय रागावला असल्याने त्यांनी घाईघाईन भट्टी तापिवली भट्टीची
आच एवढी होती की ितच्या ज्वाळांनी बलवान सिैनक मेले. शद्रख
मेशख, व अबेद्नगो यांना टाकण्यासाठी ते भट्टीजवळ गेले तेव्हाच ते
ज्वाळांनी भाजून मेले. 23 शद्रख, मेशख, अबेद्नगो भट्टीत पडले. त्यांना
अगदी घट्ट बांधले होते.

24 मग नबुखद्नेस्सरने एड्ढदम उडी मारली. तो आश्चयर्चकीत झाला.
त्याने आपल्या सल्लागारांना िवचारले, “आपण ितघांनाच बांधले आिण
ितघांनाच भट्टीत टाकले खर ेना?”
सल्लागार उत्तरले, “हो महाराज!”
25 मग राजा म्हणाला, “पाहा! मला अग्नीमध्ये चार माणसे चालताना

िदसतात. ते बांधलेले नाहीत व जळलेलेही नाहीत. चौथा देवदतूाप्रमाणे
िदसत आहे.”

26 मग नबुखद्नेस्सर तापलेल्या भट्टीच्या तोंडाजवळ गेला. तो
ओरडला, “शद्रख, मेशख, अबेद्नगो, बाहेर या. परात्पर देवाच्या
सेवकांनो, इकडे या.”
मग ती ितघे आगीतून बाहेर आले. 27 ते बाहेर येताच, प्रांतािधकारी,

मुलकी अिधकारी, राजाचे सल्लागार राज्यपाल ह्यांनी त्यांच्याभोवती गदोर्
केली. आगीने शद्रख, मेशख व अबेद्नगो जळाले नाही हे त्यांनी पािहले
होते. त्याचे अगं, केस िंकवा वस्त्रे काहीच जळाले नव्हते. एवढेच नव्हे तर
ते आगीत असूनसुध्दा त्यांच्या अगंाला जळकट वास येत नव्हता.

28 मग नबुखद्नेस्सर म्हणाला शद्रख मेशख व अबेद्नगो यांच्या देवाचे
स्तवन करा.त्याने देवदतूाला पाठवून आपल्या सेवकांचे आगीपासून
रक्षण केले. ह्या ितघांनी आपल्या देवावर िनष्ठा ठेवली त्यांनी माझा हुकूम
मानला नाही आिण दसुऱ्या दवैताला भजण्या-पूजण्याऐवजी ते मरण्यास
तयार झाले. 29 म्हणून मी आता असा िनयम करतो की शद्रख, मेशख व
अबेद्नगो यांच्या देवाच्यािवरुध्द बोलणाऱ्याचे मग तो कोठल्याही राष्ट्र ाचा
वा कोठलीही भाषा बोलणारा असो, तुक़डे तुकडे करण्यात येतील. व
त्याच्या घराची राखरांगोळी करण्यात येईल. दसुरा कोठलेही दवैत
आपल्या माणसांना असे वाचवू शकणार नाही. 30 मग राजाने त्या
ितघांना बाबेल परगण्यात आणखी महत्वाची पदे िदली.

नबुखद्नेस्सरचनबुखद्नेस्सरचेे झाडाबद्दलचझाडाबद्दलचेे स्वप्नस्वप्न

नबुखद्नेस्सर राजाने पुष्कळ राष्ट्र ांना िनरिनराव्व्या भाषा
बोलणाऱ्या लोकांना आिण जगात वेगवेगव्व्या िठकाणी
राहणाव्या लोकांना पुढील पत्र िलिहले:

अिभवादन,
2 परात्पर देवाने माझ्यासाठी केलेले चमत्कार व िवस्मयड्ढारक गोष्टी
आपल्याला सांगताना मला आनदं होत आहे.

3 देवाने आश्चयर्कारक चमत्कार केले आहेत.
क्ष्याने प्रभावी चमत्कार केले आहेत.
देवाचे राज्य िचरतंन आहे.
आिण त्याचे प्रभत्व िपढ्यािन्पढ्या राहील.

4 मी नबुखद्नेस्सर माझ्या राजवाड्यात सुखात होतो. मी यशस्वी जीवन
जगत होतो. 5 पण मला पडलेल्या स्वप्नाने मी भयभीत झालो. मी
झोपलो असताना मला काही प्रितमा िदसल्या, काही दृष्टान्त झाले
त्यामुळे मी फार घाबरलो. 6 म्हणून बाबेलमधील सवर् ज्ञानी माणसांना
बोलावून आणण्याचा हुकूम िदला. का? कारण तेच मला माझ्या स्वप्नाचा
अथर् सांगू शकले असते. 7 मांित्रक व खास्दी ह्यांना मी माझ्या
स्वप्नाबद्दल सांिगतले पण ते त्याचा अथर् सांगू शकले नाहीत. 8 अखेर,
दानीएलने येऊन मला स्वप्नाबद्दल सांिगतले, (मी दानीएलला माझ्या
दवैताबद्दलची भिक्तभावना व्यक्त करण्यासाठी बेल्टशस्सर असे नाव
िदले आहे. पिवत्र दवैतांचा आत्मा त्यांच्या अगंात आहे.) 9 मी म्हणालो,
“बेलटशस्सर तू सवर् मांित्रकांत शे्रष्ठ आहेस. तुझ्या अगंात पिवत्र दवैतांचे
आत्मे येतात हे मला ठाऊक आहे. तुला समजण्यास असे रहस्य
कोणतेच नािह,हेही मला मािहत आहे.मला पडलेल्या ह्या स्वप्नाचा अथर्

दानीएल 3:2 562 दानीएल 4:9



5

तू मला सांग. 10 मी झोपलो असताना मला पुढील दृष्टान्त झाले मी
पृथ्वीच्या मध्यभागी एक वृक्ष पािहला. तो खूप उंच होता. 11 तो खूप
वाढला व मजबूत झाला त्याचा शेंडा आकाशाला िभडला. पृथ्वीच्या
पाठीवरून तो कोठूनही िदसू शकत असे. 12 त्या वृक्षाची पाने संुदर
होती. त्याला पुष्कळ चांगली फळे आली होती. त्या वृक्षापासून
प्रत्येकाला भरपूर अन्न िमळत होते. वन्य प्राण्यांना त्या वृक्षाच्या छायेत
आसरा िमळत होता, तर पक्षी फांद्यांवर राहात होते. प्रत्येकाला
वृक्षापासून भक्ष्य िमळत होते.
13 “मी झोपलो असताना, दृष्टान्तात हे सवर् पाहात होतो. मग मी पिवत्र
देवदतूाला स्वगार्तून खाली येताना पािहले. 14 तो खूप मोठ्याने
बोलला, तो म्हणाला, वृक्ष तोडा, त्यांच्या फांद्या छाटा, पाने ओरबाडून
काढा. त्याची फळे भोवताली िवखरून टाका. मग वृक्षाखाली राहाणारे
प्राणी दरू पळून जातील, फांद्यांवर राहाणार ेपक्षी दरू उडून जातील. 15

पण खोड व मुळे जिमनीत तशीच; राहू द्यात. त्याभोवती लोखडं व कोसे
यांची जाळी लावा. खोड व मुळे तेथेच राहातील. त्यांच्याभोवती गवत
कढेल ते खोड व ती मुळे तेथेच झाडा-झुडुपांमध्ये वन्य पशंूबरोबर
राहातील, व दवाने िभजतील. 16 तो वृक्ष ह्यापुढे माणसाप्रमाणे िवचार
करणार नाही. मानव-हदयाऐवची त्याला पशुहदय िमळेल अशा रीतीने
त्याला सात पावसाळे (सात वषेर्) काढावे लागतील.
17 “त्या पिवत्र देवदतूांनी अशी िशक्षा मोठ्याने सुनावली. का? कारण
परात्पर देवाचेच प्रभुत्व मानवांच्या सवर् राज्यांवर आहे हे पृथ्वीवरील सवर्
लेकांना कळावे, देव त्याच्या इच्छेप्रमाणे ही राज्ये त्याला वाटेल त्या
माणसांच्या हाती सोपिवतो.त्या राज्यांवर राज्य करण्यासाठी तो नम्र
लोकांची िनवड करतो.
18 “माझे, नबुखद्नेस्सर राजाचे स्वप्न असे होते. आता, बेल्टशस्सर
(दानीएल) मला त्याचा अथर् सांग. माझ्या राज्यातला कोणीही ज्ञानी
माणूस मला ह्याचा अथर् सांगू शकणार नाही. पण बेल्टशस्सर तुझ्या
अगंात देवाच आत्मा (वास करीत) असल्याने, तू ह्या स्वप्नाचा अथर् लावू
शकतोस.”

19 मग काही काळापयर्ंत दानीएल (म्हणजे बेल्टशस्सर) एकदम गप्प
झाला. तो या गोष्टीचा त्याच्या मनात िवचार करीत रािहला ते पाहून राजा
म्हणाला, “बेल्टशस्सर (दानीएल) मला स्वप्नचा अथर् सांगताना घाबरू
नकोस.”
मग बेल्टशस्सर (दानीएल) राजाला म्हणाला, “हे स्वामी इडािपडा

टळो! हे स्वप्न तुझ्या शत्रूंच्या संदभार्त असायला हवे होते. आिण त्या
स्वप्नाचा अथर् तुझ्या िवरोधात असणाऱ्यांच्या संदभार्त असायला हवा
होता. 20 तू स्वप्नात एक वृक्ष पािहलास तो वृक्ष खूप वाढला भक्कम
झाला त्याचा शेंडा आकाशाला िभडला. पृथ्वीवरच्या कोणत्याही
जागेवरून तो िदसू शकत असे. त्याला संुदर पाने होती व भरपूर फळे
होती. त्यामुळे प्रत्येकाला अन्न िमळत होते. वन्य पशंूना त्याचा आसरा
होता व त्याच्या फांद्यांवर पक्षी घरटी बांधीत. असा वृक्ष तू पािहलास. 22

राजा, तूच तो वृक्ष आहेस, तू महान व सामथ्यर्शाली झाला आहेस
आकाशाला िभडणाऱ्या उंच वृक्षाप्रमाणे तू आहेस आिण तुझी सत्ता
पृथ्वीच्या टोकापयर्ंत पसरली आहे.

23 “राजा तू पिवत्र देवदतूाला स्वगार्तून खाली येताना पािहलेस.तो
देवदतू म्हणाला, वृक्ष तोडून टाका. क्ष्याचा नाश करा.पण खोड व मुळे
राहू द्या. त्याभोवती लोखडं व कासे यांची जाळी बसवा त्याला गवतात
राहू द्या तो दवात िभजेल. तो वन्य पशंूप्रमाणे राहील. सात पावसाळे
(सात वषर्) असे काढावे लागतील.

24 “हे राजा, ह्याचा अथर् परात्पर देवाने ह्या गोष्टी तुझ्या आयषु्यात
घडवून आणण्याची आज्ञा िदली आहे. 25 नबुखद्नेस्सर राजा तुला
सक्तीने लोकांपासून दरू जावे लागेल. तू वन्य पशंूमध्ये राहाशील,
गुरांप्रमाणे तुला गवत खावे लागले.तू दवात िभजशील, सात
पावसाव्व्यानतंर (सात वषार्नतंर) तू धडा िशकशील. परात्पर देवाचेच
माणसांच्या राज्यावर प्रभुत्व असते हे तुला कळेल. देव त्याला पािहजे
त्यांच्याच हातात राज्ये सोपिवतो.

26 “वृक्षाचा बंुधा व मुळे जिमनीत राहू देण्याची देवाची आज्ञा आहे.
ह्याचा अथर् तुला तुझे राज्य परत िमळेल. पण त्याआधी तुला राज्यावर
परात्पर देवाचे प्रभुत्व आहे हे कळायला हवे. 27 तेव्हा राजा, माझे ऐक

पाप करण्याचे सोडून दे. योग्य त्याच गोष्टी कर. वाईट कृत्ये करू नकोस
गिरबांवर दया कर. मग कदािचत तुला यशच िमळेल.”

28 नबुखद्नेस्सरच्या बाबतीत ह्या सवर् गोष्टी घडल्या. 29 स्वप्न
पडलेल्याला बारा मिहने झाले. राजा नबुखद्नेस्सर एकदा त्याच्या
बाबेलच्या राजवाड्याच्या छतावरून चालत असताना राजा म्हणाला,
“पाहा! बाबेलकडे पाहा, हे प्रचंड शहर मी वसिवले. हा माझा राजवाडा
आहे. माझ्या सामथ्यार्च्या जोरावर मी हा राजवाडा बांधला.माझे मोठेपण
दाखिवण्यासाठीच मी तो बांधला.”

31 त्याचे शब्द त्याच्या तोंडातच होते की स्वगार्तून आवाज आला,
“राजा नबुखद्नेस्सर, पुढे तुझे काय होणार आहे ते पाहा: राजा म्हणून
तुला असलेली सत्ता तुझ्यापासून िहरावून घेतली जाईल. 32 तुला
सक्तीने लेोकांपासून दरू नेले जाईल. तू वन्य पशंूबरोबर राहाशील.
गाईप्रमाणे तू गवत खाशील तुला धडा िशकायला सात पावसाळे (सात
वषेर्) जावे लागतील. मग तुला समजून चुकेल की परात्पर देवाचेच
माणसांच्या राज्यांवर प्रभत्व असते व तो त्याच्या इच्छेनुसार त्या त्या
माणसांच्या हाती राज्ये सोपिवतो!”

33 ह्या गोष्टी ताबडतोब घडल्या नबुखद्नेस्सरला सक्तीने लोकांपासून
दरू जावे लागले. त्यायाला गुरांप्रमाणे गवत खावे लागले. तो दवात
िभजला. त्याचे केस गरूडाच्या िपसांप्रमाणे लांब वाढले,व नखे पक्ष्याच्या
नखांप्रमाणे वाढली.

34 ह्या काळाच्या अखेरीला मी नबुखद्नेस्सरने स्वगार्कडे पािहले आिण
माझे मन ताव्व्यावर आले मग मी परात्पर देवाचे स्तवन केले. त्या
िचरतंनाचा मी मान ठेवला त्याचे उपकार मानले.
देवाचे प्रभुत्व अखंड आहे.
त्याचे राज्य िपढ्यािन्पढ्या राहणार ेआहे.

35 पृथ्वीवरचा मनुष्यप्राणी खरच महत्वाचा नाही.
स्वगीर्य सामथ्यार्ंत व
पृथ्वीवरच्या माणसांत देवाच्याच इच्छेने
सवर् काही घडते त्याच्या सामथ्यर्शाली हाताला कोणी अडवू शकत
नाही.
त्याच्या कृत्यांबद्दल कोणी त्याला प्रश्न िवचारू शकत नाही.

36 अशारीतीने, त्या वेळी, देवाने माझे मन ताव्व्यावर आणले. राजा
म्हणून माझा सन्मान व सत्ता मला त्याने परत िदली. माझे सल्लागार व
राजवंशातील लेोक पुन्हा मला िवचारू लागले. मी पुन्हा राजा झालो.
आिण पूवोर्पेक्षा मी महान व अिधक सामथ्यर्शाली झालो. 37 आता मी
नबुखद्नेस्सर, स्वगार्च्या राजाची स्तुितस्तोत्रे गातो, त्याचा गौरव करतो,
त्याचे उपकार मानतो. तो करतो ती प्रत्येक गोष्ट बरोबरच; असते तो
नेहमीच न्याय मागर् स्वीकारतो आिण गिर्वष्ठांना तो नम्र करतो.

िंभतीवरीलिंभतीवरील ललेेखख

बेलशस्सर राजाने आपल्या हजार दरबाऱ्यांना मेजवानी िदली.
राजा त्यांच्यासह मद्य पीत होता. 2 राजाने मद्य िपता-िपता
आपल्या सेवड्ढांना सोन्या चांदीचे प्याले आणण्याचा हुकूम

िदला. हे प्याले, त्याचे आजोबा नबुखद्नेस्सर यांनी यरुशलेमच्या
मिंदरातून आणले होते. राजघराण्यातील लोकांनी राजाच्या िस्त्रयांनी
आिण दासींनी त्या प्याल्यांतून मद्य प्यावे अशी राजाची इच्छा होती. 3

म्हणून यरुशललेमच्या देवाच्या मिंदरातून आणलेले सोन्याचे प्याले
त्यांनी आणले.राजा, दरबारी, राण्या व दासी हे त्यातून मद्य प्यायले. 4

मद्य िपता-िपता ते त्यांच्या मूिर्तदेवतांची स्तुती करीत होते.ज्या देवतांची
ते स्तुती करीत होते ती दवैते म्हणजे सोने, चांदी, कासे, लोखडं, लाकूड
व दगड यापासून बनिवलेले पुतळे होते.

5 मग अचानक एक मानवी हात िंभतीवर िलिहताना िदसू लागला.
िंभतीच्या िगलाव्यावर बोंटांनी शब्द कोरले गेले, राजवाड्याच्या िदवठाणा
जवळच्या िंभतीवर हाताने िलहीले जात असताना राजाने पािहले.

6 बेलशस्सर राजा खूप घाबरला त्याचा चेहरा भीतीने पांढराफटक
पडला व त्याचे हातपाय थरथर कापू लागले, पायातला जोर गेल्याने तो
उभा राहू शकत नव्हता. 7 राजाने मांित्रक आिण खास्दी यांना बोलावून
घेेतले. तो त्या ज्ञानी माणसांना म्हणाला, “हा लेख वाचून जो कोणी
त्याचा अथर् मला सांगेल, त्याला मी बिक्षस देईन. मी त्याला महावस्त्रे
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देईन, त्याला सोन्याची साखळी देईन. मी त्याला राज्याचा ितसरा
महत्वाचा अिधकारी करीन.”

8 मग राजाची सगळी ज्ञानी माणसे आत आली.पण त्यांना लेख
वाचता आला नाही. त्याना त्याचा अथर् कळू शकला नाही. 9 बेलशस्सर
राजाचे दरबारी गोंधळून गेले.त्यामुळे राजा फारच घाबरला,तो काळजीत
पडला, त्याचा चेहरा भीतीने पांढराफटक पडला.

10 तेवढ्यात राजाचा व राजदरबाबाऱ्यांचा आवाज ऐकून राजमाता
मेजवानी चालली होती ितथे आली. ती म्हणाली, “राजा, िचरजंीव भव!
घाबरू नकोस, भीतीने असा पांढराफटक होऊ नकोस. 11 तुझ्या
राज्यात पिवत्र दवैतांचा आत्मा ज्याच्यामध्ये वास करतो, असा एक
माणूस आहे. तुझ्या विडलांच्या काळात, ह्या माणसाने त्याला रहस्ये
समजतात हे दाखवून िदले होते. तो अितशय चलाख व सुज्ञ असल्याचे
िसध्द झाले होते. ह्या गोष्टींत तो देवतासमान आहे. तुझ्या आजोबांनी,
नबुखद्नेस्सर राजाने, त्याला सवर् ज्ञानी माणसांचा प्रमुख म्हणून नेमले
होते. मांित्रकांवर व खास्द्यांवर त्याचा प्रभाव होता. 12 मी ज्या
माणसाबद्दल बोलत आहे, त्याचे नाव दानीएल आहे. राजाने त्याला
बेलट्शस्सर असे नाव िदले आहे. बेलट्शस्सर (दानीएल) फार चलाख
आहे व त्याला अनेक गोष्टी माहीत आहेत, स्वप्नांचा अथर् सांगण्याची,
रहस्ये उलगडण्याची, अवघड प्रश्नांची उत्तर ेदेण्याची क्षमता त्याच्यात
आहे. त्याला बोलावून घे, तोच तुला िंभतीवरील लेखाचा अथर् सांगेल.”

13 मग दानीएलला राजासमोर उभे करण्यात आले. राजा दानीएलला
म्हणाला, “तुझे नाव दानीएल आहे का? माझ्या विडलांनी यहूदातून
आणलेल्या कैद्यांपकैी तू एक आहेस का? 14 तुझ्या अगंात देवतांचा
आत्मा आहे असे मला कळले आहे. तुला रहस्ये समजतात, तू फार
चलाख व फार ज्ञानी आहेस असे मी ऐकले आहे. 15 िंभतीवरचा हा
लेख वाचण्यासाठी मांित्रक व ज्ञानी माणसे येथे आली. मला, त्यांनी ह्या
लेखाचा अथर् स्पष्ट करून सांगावा,अशी माझी अपेक्षा होती. पण त्यांना
ते सांगता आले नाही. 16 मी तुझ्याबद्दल ऐकले आहे. तुला गोष्टींचा अथर्
स्पष्ट करता येतो आिण अवघड प्रश्नांची तू उत्तर ेशोधू शकतोस असे
मला समजले आहे. जर तू िंभतीवरचा लेख वाचून, त्याचा अथर् मला
सांिगतलास, तर मी तुला महावस्त्रे देईन, सोन्याची साखळी तुझ्या
गव्व्यात घालीन आिण तुला माझ्या राज्यातील प्रमुख पदांपकैी तीन
क्रमांकाचे पद देईन.”

17 मग दानीएल राजाला म्हणाला “बेलशस्सर राजा तुझी दाने तुलाच
लखलाभ हावेत! त्या भेटी पािहजे तर दसुऱ्या कणला दे.मला काही
नको. मात्र भी तूला िंभतीवरचा लेख वाचून अथर् सांगतो.

18 “राजा, परात्पर देवाने, तुझ्या आजोबांना,राजा नबुखद्नेस्सरला
खूप मोठा व सामथ्यर्शाली राजा केले. देवाने राजाला खूप महत्व िदले.
19 वेगवेगव्व्या राष्ट्र ांतील आिण िनरिनराळे भाषा बोलणार ेलोक
नबुखद्नेस्सरला घाबरत. का? कारण परात्पर देवाने त्याला महान
बनिवले होते. जर एखाद्याने मरावे असे नबुखद्नेस्सरला वाटले,तर तो
त्याला मार.े ह्याउलट एखाद्याने जगावे असे त्याला वाटल्यास तो त्याला
जगू देई. त्याच्या इच्छेप्रमाणे तो एखाद्याला महत्व देई, तर एखाद्याला
क्षुद्र लेखी.

20 “पण नबुखद्नेस्सरला गवर् झाला, तो दरुाग्रही बनला. म्हणून त्याची
सत्ता काढून घेेतली गेली. त्याला िंसहासन सोडावे लागले, त्याच्या
वभैवाचा लोप झाला. 21 मग त्याला सक्तीने लोकांपासून दरू करण्यात
आले. त्याचे हदय पशूप्रमाणे झाले. तो जगंली गाढवांबरोबर रािहला व
त्याने गाईप्रमाणे गवत खाल्ले. तो दवात िभजला तो धडा िशकेपयतै
त्याला हे भोगावे लागले. मगच त्याला पटले की मनुष्याच्या राज्यावर
परात्पर देवाचे प्रभुत्व असते, परात्पर देवाच्या इच्छेप्रमाणे राज्याचा
राजा ठरिवला जातो.

22 “पण बेलशस्सर, तुला हे सवर् ठाऊकच आहे तू नबुखद्नेस्सरचा
नातूच आहेस पण अजूनही तू नम्र झाला नाहीस. 23 नाही! तू नम्र झाला
नाहीस उलट तू स्वगार्तल्या देवाच्यािवरुध्द गेलास. देवाच्या मिंदरातील
प्याले आणण्याचा तू हुकूम िदलास. त्या प्याल्यातून तू, तुझे राजदरबारी,
तुझ्या िस्त्रया आिण दासी मद्य प्यालात, आिण सोने-चांदी, कासे,
लोखडं, लाकूड वा दगड यांच्यापासून बनिवलेल्या देवतांची तू स्तुती
केलीस. ते खर ेदेव नाहीत. ते पाहू शकत नाहीत ऐकू शकत नाहीत.
त्यांना काही समजत नाही तू, तुझ्या जीवनावर व तू करीत असलेल्या

प्रत्येक गोष्टीवर ज्या देवाचे प्रभुत्व आहे, त्याचा मान राखला नाहीस. 24

म्हणूनच िंभतीवर ज्याने िलिहले तो हा हात देवाने पाठिवला. 25

िंभतीवरचे शब्द पुढीलप्रमाणे आहेतः
मेने, मेने, तेकेल, उफारसीन.
26 “ह्या शब्दांचा अथर् असा:
मेने:
देवाने तुझ्या राज्याच्या शेवटाचे िदवस मोजलेत.

27 तेकेल:
तुला तोलले गेले, तेव्हा तू उणा पडलास

28 उफारसीनः
तुझे राज्य तुझ्याकडून काढून घेण्यात येत आहे.
त्याचे िवभाजन होईल व ते मेदी व पारसी यांच्यात िवभागले जाईल.”
29 मग बेलशस्सरने दानीएलला महावस्त्रे देण्याचा हुकूम िदला. त्याने

दानीएलला सोन्याची साखळी व राज्यैंतील ितसऱ्या क्रमांकाचे पद िदले.
त्याच रात्री, खास्द्यांचा राजा, बेलशस्सर याला ठार मारण्यात आले 31

आिण दारयावेश नावाचा बासष्ट वषेर् वयाचा मेदी नवा राजा झाला.

दानीएलदानीएल आिणआिण िंसहिंसह

सवर् राज्याचा कारभार करण्यासाठी 120 प्रांतािधकारी (सत्रप)
नेमल्यास चांगले होईल असा िवचार दारयावेशाने केला. 2 ह्या
120 प्रांतािधकाऱ्यांवर (सत्रपांवर) लक्ष ठेवण्यासाठी त्याने जे

तीनजण नेमले, त्यातील एक दानीएल होता. कोणी राजाला फसवू नये व
राज्याचे काहीही नुकसान होऊ नये म्हणून दारयावेशने ितघांची नेमणूक
केली. 3 दानीएल दसुऱ्या दोघांपेक्षा उजवा ठरला. कारण दानीएलचे
चािरत्र्य चांगले होते व त्याच्याजवळ प्रचंड क्षमता होती. दानीएलची
राजावर इतकी छाप पडली की सवर् राज्याचा कारभार त्याच्या हाती
सोपिवण्याचा बेत त्याने केला. 4 पण इतर दोघा पयर्वेक्षकांना आिण सवर्
प्रातािधकाऱ्यांना (सत्रपांना) ह्या बेतािवषयी कळताच ते दानीएलचा द्वेष
करू लागले. दानीएलला दोष देण्यासाठी काहीतरी कारण शोधण्याचा
प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. त्यासाठी दानीएल राज्यकारभार करताना ज्या
ज्या गोष्टी करी त्या त्या प्रत्येक गोष्टीवर त्यांनी नजर ठेवली. पण त्यांना
दानीएलची चूक सापडली नाही. त्यामुळे ते दानीएलला दोषी ठरवू शकले
नाहीत. दानीएल अितशय प्रामािणक व िवशवासू होता. क्ष्याने राजाला
फसिवले नाही. तो अितशय कष्ट करीत असे.

5 शेवटी ते सवर् म्हणू लागले, “दानीएलाला त्याच्या चुकीबद्दल दोषी
ठरिवणे आम्हाला कधीच जमणार नाही. तेव्हा त्याच्या देवाच्या
िनयमांच्या संदभार्त आम्हाला तक्रार करण्याजोगे काहीतरी शोधले
पािहजे.”

6 तेव्हा मग ते दोन पयर्वेक्षक प्रांतािधकाऱ्यांसह राजाकडे गेले व
राजाला म्हणाले, “दारयावेश राजा, िचरजंीव होवो! 7 एक ठराव
करण्याबाबत पयर्वेक्षक मुलकी अिधकारी, प्रांतािधकारी, सल्लागार व
राज्यपाल यांचे एकमत झाले आहे. आमच्या मते राजा तू असा हुकूम
काढावास की तुझ्यािशवाय, इतर दवैतांची वा माणसाची प्राथर्ना जो
कोणी पुढील 30 िदवसांत करील त्याला िंसहाच्या गुहेत (िंपजऱ्यात)
टाकण्यात येईल. सवार्ंनी हा कायदा पाळलाच पािहजे. 8 तेव्हा राजा
आताच्या आता हुकूम िलहून त्याच्यावर िशक्कामोतर्ब कर. म्हणजे तो
कोणीही बदलू शकणार नाही का? कारण मेदी का पारसी यांचे कायदे रद्द
होऊ शकत नाहीत िकवा बदलूही शकत नाहीत.” 9 मग दारयावेश
राजाने असा लेखी कायदा करून त्यावर सही केली.

10 दानीएल दररोज तीन वेळा देवाची प्राथर्ना करीत असे. िदवसातून
तीन वेळा गुडघे टेकून तो देवाची प्राथर्ना करी व स्तुितस्तोत्र गाईर् नव्या
कायद्यािवषयी ऐकताच, दानीएल आपल्या घरी गेला. त्याने छतावरच्या
त्याच्या खोलीची यरुशलेमच्या बाजूची िखडकी उघडली आिण
नेहमीप्रमाणे गुडघे टेकून प्राथर्ना केली.

11 मग ते सगळे लेोक एकत्र जमले व त्यांनी दानीएलला देवाची
प्राथर्ना करताना आिण करूणा भाकताना पकडले. 12 मग ते राजाकडे
गेले. राजाशी त्याने केलेल्या कायद्यािवषयी ते बोलले. ते म्हणाले
दारयावेश राजा पुढील 30 िदवसात, तुझ्यािशवाय, देवताची वा
माणसाची जो कोणी प्राथर्ना करील, त्याला िंसहाच्या गुहेत (िपजऱं्यात)
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टाकण्यात येईल, असा लेखी कायदा करून त्यावर तू सही केलीस हे
खर ेकी नाही?
राजा म्हणाला “हो! मी त्यावर सही केली आिण मेदी व पारसी यांचे

कायदे रद्द होऊ शकत नाहीत वा त्यात बदल होऊ शकत नाही.”
13 मग ते लोक राजाला म्हणाले, “दानीएल तुझ्याकडे दलुर्क्ष करीत

आहे राजा! तो यहूदाच्या कैद्यांपकैी एक आहे, तो तु केलेल्या
कायद्याकडे लक्ष देत नाही अजूनही िदवसातून तीन वेळा तो त्याच्या
देवाची प्राथर्ना करतो.”

14 हे ऐकून राजा फार द:ुखी व अस्वस्थ झाला. राजाने दानीएलला
वाचवायचे ठरिवले. सुयार्ंस्तापयर्ंत राजाने दानीएलला वाचािवण्यासाठी
काही मागर् िनघतो का ह्याचा िवचार केला 15 मग ते लोक एकत्र जमून
राजाकडे गेले व त्याला म्हणाले, “हे राजा मेदी व पारसी यांनी
िशक्कामोतर्ब केलेला कायदा िंकवा हुकूम कधीही रद्द होत नाही िंकवा
बदलू शकत नाही हे लक्षात ठेव.”

16 अखेर दारयावेश राजाने हुकूम िदला. मग त्यांनी दानीएलला
आणून िंसहाच्या गुहेत (िपजऱं्यात) टाकले. राजा दानीएलला म्हणाला
“तू ज्या देवाची उपासना करतोस तो तुझा देव तूला वाचवील अशी मी
आशा करतो”. 17 गुहेच्या तोंडावर एक मोठी िशळा आणून बसिवण्यात
आली. मग राजाने त्या िशळेवर आपल्या अगंठीने आपली मुद्रा
उमटिवली. तसेच इतर दहबाऱ्यांच्या अगंठ्यांनी त्याने त्यांच्याही मुद्रा
उमटिवल्या. ह्याचा अथर् कोणीही िशळा सरकवून दानीएलला िंसहाच्या
गुहेच्या (िपजऱ्यांच्या) बाहेर काढू शत नव्हता. 18 मग दारयावेश
राजवाड्यात परतला. त्या रात्री त्याने अन्नाला स्पशर् केला नाही. कोणी
येऊन आपले मनोरजंन करावे असे त्याला वाटले नाही, त्याला त्या रात्री
झोपही आली नाही.

19 दसुऱ्या िदवशी फटफटताच दारयावेश राजा उठला आिण त्याने
िंसहाच्या गुहेकडे (िंपजऱ्याकडे) धाव घेतली. 20 राजा खूप काळजीत
होता. िंसहाच्या गुहेजवळ जाताच, त्याने दानीएलला हाक मारली. राजा
ओरडला, “दानीएला िजवंत देवाच्या सेवका तुला तुझ्या देवाने,
िंसहांपासून वाचिवले का? तू नेहमीच देवाची सेवा करीत आलास.”

21 दानीएल उत्तरला, “राजा िचराय ुअसो! 22 माझ्या देवाने मला
वाचिवण्यासाठी, देवदतूाला पाठिवले देवदतूाने िंसहाची तोंडे बदं केली.
मी िनरपराधी आहे,” हे माझ्या देवाला माहीत आहे म्हणूनच िंसहानी
मला मारले नाही. राजा, मी तुझे कधीही काहीही वाईट केले नाही.

23 दारयावेश राजाला खूप आनदं झाला त्याने आपल्या सेवकांना
दानीएलला िंसहाच्या गुहेतून (िंपजऱ्यातून) बाहेर उचलून आणण्यास
सांिगतले. दानीएलला बाहेर आणले तेव्हा त्याच्या शरीरावर एकही
जखम नव्हती. दानीएलचा त्याच्या देवावर िवश्वास असल्याने त्याला
िंसहानी काहीही इजा केली नाही.

24 मग राजाने दानीएलला िंसहाच्या गुहेत (िंपजऱ्यात) टाकण्यासाठी
त्याच्यावर दोषारोप ठेवणाऱ्या लोकांना आणण्याचा हुकूम िदला. त्या
लोकांना बायकामुलांसट िंसहांच्या गुहेत टाकण्यात आले. गुहेच्या
जिमनीला त्यांनी स्पशर् करण्याआधीच िंसहांनी त्यांना पकडले आिण
त्यांना खाऊन टाकले. 25 मग दारयावेश राजाने पृथ्वीवर सवर्त्र
पसरलेल्या, िनरिनराव्व्या भाषा बोलणाऱ्या राष्ट्र ांतील लोकांना पुढील पत्र
पाठिवले.
अिभवादन.
26 मी नवीन कायदा करीत आहे. हा कायदा राज्याच्या सवर् भागातील
सवर् लोकांना लागू आहे. तुम्ही सवार्ंनी दानीएलच्या देवाला भ्यायला
पािहजे आिण त्याचा मान राखला पािहजे.
दानीएलचा देव हा िंजवत देव आहे, साक्षात देव आहे.
तो सनातन आहे.
क्ष्याच्या राज्याचा कधीच नाश होत नाही.
क्ष्याचा प्रभाव कधीच नाहीसा होत नाही.

27 देव माणसांना मदत करतो व त्याचे रक्षण करतो.
स्वगार्त व पृथ्वीवर तो िवस्मयकारक चमत्कार करतो.
देवानेच िंसहांपासून दानीएलाला वाचिवले.

28 अशारीतीने राजा दारयावेश व पारसी राजा कोरशे या दोघांच्याही
कारिकदोर्त दानीएल यशस्वी झाला.

दानीएलचदानीएलचेे चारचार प्राण्यांबद्दलचप्राण्यांबद्दलचेे स्वप्नस्वप्न

बाबेलचा राजा बेलशस्सर ह्याच्या कारिकदोर्च्या पिहल्या वषोर्.
दानीएलला एक स्वप्न पडले. झोपलेला असताना त्याला
दृष्टान्त झाले. ते दृष्टान्त दानीएलने िलहून ठेवले. 2 दानीएल

म्हणाला “मला रात्री दृष्टान्त झाला.दृष्टान्तत दानीएलने चारी िदशांनी
वारा वाहात होता. त्या वाऱ्याने समुद्र खवळला. 3 समुद्रात चार प्राणी
बाहेर येताना मला िदसले. ते आकाराने मोठे होते व एकमेकांपेक्षा वेगळे
होते.

4 “पिहला प्राणी िंसहासारखा होता व त्याला गरुडासारखे पखं होते.
मी त्या प्राण्याचे िनरीक्षण केले. त्यानतंर त्याचे पखं कापण्यात आले. तो
जिमनीपासून वर उचलला गेला होता. त्यामुळे तो माणसारसाखा
जिमनीवर दोन पायांवर उभा रािहला होता. त्याला मानवी हदय (मन)
देण्यात आले होते.

5 “मग मी माझ्यासमोर दसुरा प्राणी पािहला. तो अस्वलासारखा
िदसत होता. तो त्याच्या एका अगंाने उचलला गेला होता. त्याच्या
तोंडात त्याच्या दातांच्यामध्ये तीन फासव्व्या होत्या, ‘ऊठ आिण तुला
पािहजे ितकडे मांस खा’ असे त्याला सांिगतले गेले.

6 “ह्यानतंर मी पािहले मला माझ्यासमोर ितसरा प्राणी िदसला. तो
िचत्याप्रमाणे होता. त्याच्या पाठीवर चार पखं होते. ते पक्ष्यांच्या
पखंासारखे होते. त्याला चार डोकी होती. त्याला सत्ता गाजवायचा
अिधकार िदला होता.

7 “त्यानतंर, मला दृष्टान्तात चौथा प्राणी िदसला. तो फारच नीच व
भयकंर िदसत होता. तो फारच बलवान होता. त्याला लोखडंाचे मोठे
दात होते, तो त्याच्या बळींना िचरडून खात होता आिण बळींचे उरलेले
अवशेष तुडवीत होता. हा चौथा प्राणी मी पािहलेल्या सवर् प्राण्यांपेक्षा
िभन्न होता. त्याला दहा िंशगे होती.

8 “मी त्या िंशगाबद्दल िवचार करीत असतानाच, त्या िंशगामध्ये
आणखी एक िंशग उगवले. ते लहान होते, त्या िंशगावर माणसाच्या
डोव्व्याप्रमाणे डोळे व तोंड होते. ते तोंड प्रौढी िमरवीत होते. त्या लहान
िंशगाने तीन इतर िंशगे उपटून टाकली.

चवथ्याचवथ्या प्राण्याचाप्राण्याचा न्यायिनवाडान्यायिनवाडा

9 “मी पाहतो तर आपापल्या जागी िंसहासने मांडली गेली
व त्यावर प्राचीन राजा त्याच्या िंसहासनावर बसला.
त्याचे कपडे व केस कापसाप्रमाणे सफेद होते.
त्याचे िंसहासन अग्नीचे होते.
व िंसहासनाची चाके ज्वालांची केलेली होती.

10 प्राचीन राजाच्या समोरून अग्नीची नदी वाहत होती
करोडो लोक त्याची सेवा करीत होते.
कोट्यावधी लोक त्याच्यासमोर उभे होते.
हे दृश्य, न्यायालय सुरू होण्याच्या तयारीत आहे
व सवार्ंची खाती आत्म उघडली जाणार आहेत, अशा प्रकारचे होते.
11 “मी पुन्हा पाहात होतो. लहान िंशग प्रौढी िमरवीतच होते. चौथ्या

प्राण्याला मारपेयर्ंत मी िनरीक्षण केले. त्याच्या शरीराचा नाश करून ते
आगीत फेकून देण्याच आले. 12 इतर प्राण्यांची सत्ता व अिधकार
काढून घेण्यात आले. पण काही िनिशचत काळापयर्ंत जगण्याची
परवानगी त्यांना देण्यात आली.

13 “माझ्या रात्रीच्या दृष्टान्तात मला मनुष्यप्राण्याच्या आकृतीसारखे
काहीतरी िदसले. तो ढगांवरून येत होता. तो प्राचीन राजाकडे आला.
त्याला राजासमोर आणण्यात आले.

14 “मग त्या मनुष्यप्राण्याप्रमाणे िदसणाऱ्याला अिधकार, वभैव व
संपूणर् सत्ता देण्यात आली सवर् लोक राष्ट्र े व िनरिनराळे भाषा बोलणारे
सवर् त्याची सेवा करणार होते. त्याची सत्ता िचरतंन होती. त्याचे राज्य
कायमचे होते. त्याचा कधीही नाश होणार नव्हता.

चारचार प्राण्यांबद्दलच्याप्राण्यांबद्दलच्या स्वप्नाचास्वप्नाचा अथअथर्र्
15 “मी, दानीएल, गोंधळलो व िंचतेत पडलो. मला िदसलेल्या

दृष्टान्तानी मला काळजी वाटू लागली. 16 उभे रािहलेल्यापकैी
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एकाजवळ मी गेलो. मी त्याला ह्या सवार्ंचा अथर् िवचारला. मग त्याने मला
तो सांिगतला. त्याने मला ह्या सवर् गोष्टींचा अथर् स्पष्ट करून सांिगतला.
17 तो म्हणाला, ‘चार मोठे प्राणी म्हणजे चार राज्ये: ती पृथ्वीतून
उदयास येतील पण देवाच्या खास लोकांनाच राज्य िमळेल आिण ते
सदासवर्काळ राहील.’

19 “मला चौथा प्राणी म्हणजे त्याचा अथर् काय हे जाणनु घ्यायची
इच्छा होती.तो चौथा प्राणी इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळा होता. तो फार
भयकंर होता. त्याला लोखडंाचे हात व काशाची नखे होती. त्याच्या
बळीला व िशकारीला तो संपपूणर्पणे िचरडडून टाकून खात होता व
रािहलेले बळींचे अवशेष पायाखाली तुडवीत होता. 20 त्याच्या
डोक्यावरील दहा िंशगाबद्दलही मला जाणून घ्यायचे होते. उगवलेल्या
लहान िंशगाबद्दलही मला उत्सुकता होती. त्या लहान िंशगाने इतर दहा
िंशगातील तीन उपटून टाकली. ते इतर िंशगातील तीन उपटून टाकली.
ते इतर िंशगाच्या मानाने क्षुद, होते त्याला डोळे होते, तोंड होते, आिण ते
तोंड सतत बढाया मारीत होते. 21 मी पाहत असतानाच, त्या लहान
िंशगाने देवाच्या खास माणसांवर हल्ला करून लढण्यास सुरवात केली. ते
िंशग लोकांना ठार करू लागले. 22 प्राचीन राजाने येऊन, त्याचा
न्यायिनवाडा करीपयर्ंत त्या लहान िंशगाने देवाच्या खास माणसांना ठार
मारणे चालूच ठेवले. प्राचीन राजाने लहान िंशगाचा िनकाल घोिषत केला.
त्याचा देवाच्या खास माणसांना फायदा झाला त्यांना राज्य िमळाले.

23 “त्याने मला पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण िदले: “चौथा प्राणी म्हणजे
पृथ्वीवर येणार ेचौथे राज्य. ते इतर राज्यांपेक्षा िभन्न असेल. ते सवर्
पृथ्वीवरच्या माणसांचा नाश करील, ते सवर् राष्ट्र ांना तुडवून िचरडून
टाकील. 24 ती दहा िंशगे म्हणजे ह्या चौथ्या राज्याचे दहा राजे आहेत.
ह्या दहा राजानतंर आणखी एक राजा येईल त्याच्या आधीच्या राज्य
करणाऱ्या राज्यांपेक्षा हा िभन्न असेल. तो तीन राजांचा पराभव करील.
25 हा राजा परात्पर देवाच्या िवरुद्ध बोलेल. तो देवाच्या खास
माणसांना दखुवेल व ठार मारील. आधीचे कायदे या काळ बदलायचा तो
प्रयत्न करील. देवाचे खास लोक एक वेळ, अनेक वेळा व अधार् वेळ.
त्याच्या सत्तेखाली राहातील.

26 “पण न्यायालय काय घडावे ते ठरवील.मग त्या राजाची सत्ता
काढून घेण्यात येईल. त्याच्या राज्याचा पूणर्पणे अतं होईल. 27 मग
देवाचे खास लोक राज्य करतील. ते पृथ्वीवरच्या सवर् राज्यांतील सवर्
लोकांवर राज्य करतील. हे राज्य कायम राहील. व इतर राज्यातील
लोक त्याला मान देतील, त्याची सेवा करतील.”

28 “येथे स्वप्न संपले मी दानीएल खूप घाबरलो भीतीने माझा चेहरा
पांढराफटक पडला. मी पािहलेल्या व ऐकलेल्या ह्या गोष्टी इतरांना
सांिगतल्या नाहीत.”

ममेंेंढाढा वव बोकडबोकड यांच्याबाबतचायांच्याबाबतचा दानीएलचादानीएलचा दृष्टान्तदृष्टान्त

बेलशस्सर राजाच्या कारिकदोर्च्या ितसऱ्या वषीर्. मला हा
दृष्टान्त झाला. हा दृष्टान्त मलाच झाला. दसुऱ्या दृष्टान्तानतंर
तो मला झाला. 2 दृष्टान्त मी पािहले की मी शशन शहरात

आहे. शूशन ही एलाम परगण्याची राजधानी आहे. मी उलई नदीच्या
काठी उभा होतो. 3 मी वर पािहले तर मला एक मेंढा त्या नदीकाठी
उभा असलेला िदसला. त्याला दोन लांब िंशगे होती. पण एक
दसुऱ्यापेक्षा अिधक लांब होते, जास्त लांब िंशग दसुऱ्यापेक्षा काहीसे मागे
होते. 4 मी पािहले की मेंढा आपल्या िंशगांच्या साहाय्याने कोणत्याही
वस्तंूना टक्कर देत होता. तो पिश्चमेकडे, उत्तरकेडे व दिक्षणेकडे पळताना
मी पािहला, त्याला कोणी प्राणी थोपवू शकत नव्हता, व कोणीही दसुऱ्या
प्राण्याला वाचवू शकत नव्हता. मेंढा आपल्या मनाप्रमाणे करीत होता. तो
खूपच शिक्तशाली झाला होता.

5 मी मेंढ्याचा िवचार करीत होतो. तोच पिशचमेकडून एक बोकड
आला. तो सवर् पृथ्वीभर धावत होता. त्याचे खर मूळी जिमनीवर टेकतच
नव्हते. ह्या बोकडाला डोव्व्यांच्या बरोबर मध्यावर सहज िदसू शकेल
असे एक िंशग होते.

6 तो बोकडे, मी उलई नदीच्या काठी पािहलेल्या, दोन िंशगे
असलेल्या मेंढ्याजवळ आला. बोकड खूपच रागावलेला होता. तो
मेंढ्याच्या अगंावर धावला. 7 बोकडाला मेंढ्याच्या अगंावर जाताना मी

पािहले. बोकड फारच िचडला होता. त्याने मेंढ्याची दोन्ही िंशगे मोडली.
मेंढा बोकडाला थोपवू शकला नाही.बोकडाने मेंढ्याला जिमनीवर
लोळिवले, त्याने मेंढ्याला तुडिवले. बोकडापासून मेंढ्याला सोडवू
शकेल असा तेथे कोणीही नव्हता.

8 मग बोकड खूपच शिक्तशाली झाला, पण तो बिलष्ठ होताच त्याचे
मोठे िंशग मोडले व त्या जागी चार िंशगे उगवली. ती सहज
िदसण्यासारखी होती. त्यांची टोके चार िदशांना होती.

9 मग त्या चार िंशगातील एकातून एक लहान िंशग उगवले आिण खूप
मोठे झाले. ते नऋै त्या िदशेने वाढले. ते संुदर प्रदेशांच्या िदशेने वाढले.
10 ते लहान िंशग खूप मोठे झाले. ते आकाशाला िभडेपयर्ंत वाढले.
एवढेच नाही. तर त्याने काही ताऱ्यांना जिमनीवर फेकले व त्यावर ते
नाचले. 11 ते खूप शिक्तशाली झाले. मग ते ताऱ्यांच्या राजाच्या
(देवाच्या) िवरुद्ध गेले. त्याने राजाला (देवाला) दररोज ठरलेले बळी
देण्याचे बदं केले. लोक जेथे राजाची उपासना करीत ती जागा त्याने
पाडून टाकली. 12 लहान िंशगाने पाप केले. रोजचे बळी देण्याची पध्दत
मोडली. त्याने चांगुलपणा धुळीला िमळिवला. लहान िंशगाने असे करून
चांगले यश िमळिवले.

13 मग मी एक पिवत्र आवाज बोलताना ऐकला. त्याला दसुऱ्या पिवत्र
आवाजाने उत्तर िदले. पिहला आवाज म्हणाला, “िनत्याच्या बळींचे काय
होणार हे ह्या दृष्टान्तावरून िदसते. सवर्नाश करणाव्या पापाबद्दल हा
दृष्टान्त आहे. राजाला लोक जेथे पूजतात, त्या जागेचा नाश झाल्यास
काय होईल, हेच ह्याव ताऱ्रून िदसते. लोकांनी ती जागा पायाखाली
तुडिवल्यावर काय होईल हे ह्यावरून समजते. लोक यांवरून
चालल्यावर. काय होईल, हेही कळून येते. पण हे िकती वेळ चालेल?”

14 दसूरा पिवत्र आवाज म्हणाला “हे 2,300 िदवस चालेल मग पिवत्र
जागा परत उभी केली जाईल.”
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15 मी, दानीएलने, हा दृष्टान्त पाहून, त्याचा अथर् समजावून घेण्याचा
प्रयत्न केला. मी ह्या दृष्चान्ताबद्दल िवचार करीत असतानाच एक
माणसाप्रमाणे िदसणारी आकृती माझ्यासमोर येऊन उभी रािहली. 16

मग मला माणसाचा आवाज ऐकू आला. तो उलई नदीवरून आला, तो
आवाज मोठ्याने म्हणाला, “गाब्रीएल ह्या माणसाला दृष्टान्ताचा अथर्
स्पष्ट कर.”

17 मग माणसाप्रमाणे िदसणारा गाब्रीएल देवदतू माझ्याजवळ आला.
मी खूप घाबरलो. मी जिमनीवर पडलो. पण गाब्रीएल मला म्हणाला,
“मुला हा दृष्टान्त क्रोधाच्या शेवटच्या वेळेसंबधंी आहे हे समजून घे.”

18 गाब्रीएल बोलत असताना मी जिमनीवर पडलो व झोपी गेलो. मला
अगदी गाढ झोप लागली. मग गाब्रीएलने मला स्पशर् केला व माझ्या
पायावर उभे केले. 19 गाब्रीएल म्हणाला, “आता मी तुला दृष्टान्ताचा
अथर् सांगतो. भिवष्यात काय घडणार हे मी तुला सांगतो. तुझा दृष्टान्त
क्रोधाच्या शेवटच्या वेळेसंबधंी आहे.

20 “तू दोन िंशगे असलेला मेंढा पािहलास. ती िंशगे म्हणजेच मेदय व
पारस ही राज्ये होत. 21 बोकड म्हणजे ग्रीसचा राजा होय. त्याच्या
डोव्व्यांमधील िंशग म्हणजे पिहला राजा होय. 22 ते मोडले आिण त्या
जागी चार िंशगे उगवली. ती चार िंशग म्हणजे चार राज्ये होत, पिहल्या
राजाच्या राष्ट्र ातून ही चार राज्ये िनमार्ण होतील. पण पिहल्या राजाएवढी
ती शिक्तशाली असणार नाहीत.

23 “त्य़ा राज्यांचा शेवट जवळ आला असताना,एक उध्दट व कू्रर
राजा होईल. तो फार लबाड असेल. पातकी लोकांची दृष्कृत्ये पूणर्तेला
पोहोंचल्यावर हे घडेल 24 हा राजा खूप शिक्तशाली होईल पण
स्वतःच्या बळावर नव्हे, तो भयकंर संहाराला कारण होईल तो करील
त्या प्रत्येक गोष्टीत त्याला यश िमळेल. तो सामथ्यर्वान लोकांचा,
देवाच्या खास लोकांचासुध्दा नाश करील.

25 “हा राजा फार चलाख व लबाड असेल.तो आपल्या धूतर्पणाच्या
आिण खोटेपणाच्या बळावर यश िमळवील तो स्वतःला खूप महत्वाचा
समजेल. तो खूप लोकांचा अनपेिक्षतपणे घात करील राजपत्रांच्या
राजपुत्राशी (देवाशी) लढण्याचा तो प्रयत्न करील. पण त्या कू्रर राजाच्या
सत्तेचा नाश होईल. पण त्याचा नाश करणारा हात मानवाचा नसेल.
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26 “त्या काळासंबधंीचा व मी सांिगतलेल्या गोष्टींसंबधंीचा दृष्टान्त
खरा आहे. पण दृष्टान्त मोहोरबदं करून ठेव. (दृष्टान्त गुप्त ठेव) ह्या गोष्टी
खूप काळांनतंर घडणार आहेत.”

27 मी, दानीएल, खूप गळन गेलो ह्या दृष्टान्तानतंर बरचे िदवस मी
आजारी हो तो. मग मी उठून राज्याच्या कामाला लागलो. पण
दृष्टान्तामुळे मी खूपच अस्वस्थ होतो. मला दृष्टान्ताचा अथर् समजला
नाही.

दानीएलचीदानीएलची प्राथप्राथर्र्नाना

दारयावेश राजाच्या कारिकदोर्च्या पिहल्या वषार्तच ह्या गोष्टी
घडल्या. दारयावेश हा अहश्वेरोशाचा मुलगा होता. तो मेदी
वंशातील होता. तो बाबेलचा राजा झाला. 2 दारयावेश

गादीवर बसला,त्या वषोर् मी, दानीएल काही ग्रंथ वाचीत होतो. त्या ग्रंथात
असे िलिहले होते की परमेशवराने ियमर्याला सांिगतले, 70 वषार्ंनतंर
यरुशलेम पुन्हा वसिवले जाईल.

3 मग मी देव माझा प्रभू, याची प्राथर्ना केली व कृपेची याचना केली.
मी उपवास केला व शोकप्रदशर्क कपडे घातले. मी डोक्यात धूळ टाकून
घेतली. 4 मी परमेशवराची, माझ्या देवाची, प्राथर्ना केली मी
त्याच्याजवळ माझ्या पापांचा पाढा वाचला मी म्हणालो
“परमेशवरा तू महान आिण भीितदायक देव आहेस. तुझ्यावर प्रेम
करणाऱ्या लोकांवर दया व प्रेम करून तू तुझा करार पाळतोस तुझ्या
आज्ञा पाळणाऱ्या लोकांबरोबरही तू कराराचे पालन करतोस.
5 “पण परमेश्वरा आम्ही पाप केले,आम्ही चुकीचे वागलो आम्ही दषु्कृत्ये
केली. आम्ही तुझ्याकडे पाठ िफरिवली, तुझ्या आज्ञा आिण न्याय िनणर्य
यांच्यापासून आम्ही दरू गेलो. 6 आम्ही संदेष्ट्यांचे ऐकले नाही. ते तुझे
सेवक होते. ते तुझ्यावतीने आमच्या राजाशी, नेत्यांशी, थोर मडंळींशी
बोलले. इस्राएलमधील सवर् लोकांशी ते बोलले पण आम्ही त्या
संदेष्ट्यांचे ऐकले नाही.
7 “परमेश्वरा, तू फार चांगला आहेस. आिण चांगुलपणा तुझ्यातच आहे.
पण आज आमच्याकडे फक्त अप्रितष्ठा आहे. आिण यरुशलेमच्या
लोकांजवळ फक्त अपमान आहे. इस्राएलच्या लोकांजवळ मग ते जवळ
असोत की लांब अपमानाखेरीच काही नाही. परमेशवरा, तू त्या लोकांना
पुष्कळ राष्ट्र ांत िवखरून टाकलेस आिण अशा, सवर् राष्ट्र ांत राहाणाऱ्य,
इस्राएलच्या लोकांना लाज वाटायला पािहजे. परमेश्वरा तुझ्यािवरुध्द
केलेल्या वाईट कमार्मुळे त्यांना शरम वाटायला पािहजे.
8 “परमेश्वरा, आम्हा सवार्ंना लाज वाटली पिहजे. आमच्या सवर् राजांनी
नेत्यांनी आिण आमच्या पूवर्जांनी लाजेने मान खाली घातल्या पािहजेत.
का? कारण परमेश्वरा, त्यांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केले.
9 “पण, परमेश्वरा, तू दयाळू आहेस. लोकांनी वाईट गोष्टी केल्या तरी तू
क्षमा करतोस. आम्ही खरोखरच तुझ्यािवरुध्द वागलो. 10 आम्ही
आमच्या परमेश्वर देवाचे ऐकले नाही परमेशवराने त्याच्या सेवका माफर् त
संदेष्ट्यांमाफर् त आम्हाला िनयम सांिगतले पण आम्ही त्या िनयमांचे
पालन केले नाही. 11 तुझी िशकवण इस्राएलच्या एकाही माणसाने
मानली नाही. त्या सवार्नी तुझ्याकडे पाठ िफरिवली त्यांनी तुझे ऐकले
नाही मोशेच्या िनयमांत शाप आिण वचने िलिहलेली आहेत (मोशे देवाचा
सेवक होता). त्या शापांत आिण वचनांत, िनयमांचे लालन न केल्यास
होणाऱ्या िशके्षबद्दल सांिगतले आहे आिण त्या सवर् गोष्टी आमच्याबाबतीत
घडल्या आहेत. आम्ही परमेश्वरा िवरुध्द पाप केले, म्हणूनच असे घडले.
12 “देवाने ह्या गोष्टी आमच्या आिण आमच्या नेत्यांच्या बाबतीत
घडतील असे सांिगतले आिण तशा त्या घडवूनही आणल्या. त्याने
आमच्यावर वाईट प्रसंग आणले. यरुशलेमने जे सोसले ते दसुऱ्या
कोणत्याही नगराने सोसले नाही 13 आमच्याबाबतीत सवर् भयकंर गोष्टी
घडल्या मोशेच्या िनयमांत िलिहल्याप्रमाणेच सवर् घडले. पण अजूनही
आम्ही परमेशवराची करूणा भाकली नाही. अजूनही आम्ही पाप करीतच
आहोत परमेश्वरा, अजूनही आम्ही, तुझ्या सत्याकडे, लक्ष िदलेले नाही.
14 परमेशवराने भयानक संकटे आमच्यासाठी िनमार्ण करून ठेवली
आिण त्याने ती आमच्यावर आणली. परमेश्वराची प्रत्येक कृती न्याय
असल्यामुळेच. त्याने हे घडवून आणले पण अजूनही आपण परमेश्वराचे
ऐकले नाही.

15 “परमेशवर, आमच्या देवा, तू तुझ्या सामथ्यार्च्या बळावर आम्हाला
िमसरमधून बाहेर आणलेस, आम्ही तुझे आहोत तुझ्या ह्या कृतीमळे
आजही तुझी ख्याती आहे. परमेशवरा, आम्ही पाप केले. आम्ही भयानक
कृत्ये केली. 16 परमेश्वरा तू योग्य त्याच गोष्टी करतोस. तू न्याय
जाणतोस. त्यानुसार तुझे शहर जे यरुशलेम त्याच्यावरचा तुझा राग
काढून घे. यरुशलेम हा तुझा पिवत्र पवर्त आहे. आमच्या सभोवतालचे
लोक आमचा अपमान करतात आिण तुझ्या लोकांची चेष्टा करतातय.
ह्याचे कारण आम्ही आिण आमच्या पूवर्जांनी तुझ्यािवरुध्द पाप केले,
हेच होय.
17 “आता परमेश्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक.मी तुझा दास आहे, माझी
मदतीसाठी केलेली प्राथर्ना ऐक, तुझ्या पिवत्र स्थानाचे भले कर . तुझे
पिवत्र स्थान ओसाड पडले आहे. पण प्रभु तुझ्या चांगल्यासाठी ह्या
चांगल्या गोष्टी कर. 18 माझ्या देवा, माझा धावा, ऐक. डोळे उघडून
आमच्यावर आलेली भयानक संकटे पाहा. तुझ्या नावाने प्रिसध्द
असलेल्या नगरीची काय अवस्था झाली आहे ती पाहा. आम्ही चांगले
आहोत असे मी म्हणत नाही. त्याकिरता मी ह्या गोष्टी मागत नाही, तर तू
दयाळू आहेस हे मला ठाऊक आहे म्हणून मी तुझ्याकडे ह्या गोष्टी मागत
आहे. 19 परमेशवरा, माझे ऐक आम्हाला क्षमा कर. परमेश्वरा,
आमच्याकडे लक्ष दे आिण आमच्यासाठी काहीतरी कर. आता वाट पाहू
नकोस! आताच काहीतरी कर. तुझ्या चांगल्यासाठी काहीतरी कर.
परमेश्वरा तुझ्या नावाने प्रिसध्द असलेल्या नगरीसाठी आिण तुझ्या
लोकांसाठी काहीतरी आताच कर!”

70 आठवड्यांचाआठवड्यांचा दृष्टान्तदृष्टान्त

20 मी देवाजवळ ही प्राथर्ना करीत होतो, मी त्याला माझ्या आिण
इस्राएलच्या लोकांच्या पापांबद्दल सांगत होतो, मी परमेश्वराच्या पिवत्र
पवर्तासाठी प्राथर्ना करीत होतो. 21 तेवढ्यात गािब्रएल माझ्याकडे
आला दृष्टान्तात मी ज्याला पािहले होते तोच हा गािब्रएल. तो घाईघाईने
उडत माझ्याकडे आला. संध्याकाळच्या अपर्णाच्या वेळेला तो आला.
22 मला जाणून घ्यावयाच्या होत्या त्या गोष्टी समजावून घेण्यास
गािब्रएलने मला मदत केली. तो म्हणाला, “दानीएला, मी तुला ज्ञान
देण्यासाठी व समजावून सांगण्यासाठी आलो आहे. 23 तू प्राथर्नेला
सुरवात करता क्षणीच, आज्ञा िमळाली व ती तुला सांगायला मी आलो.
देव तुझ्यावर खूप प्रेम करतो तूला ही आज्ञा व दषु्टान्त समजेल.

24 “दानीएला, देवाने तुझ्या लोकांसाठी आिण तुझ्या पिवत्र
नगरीसाठी 70 आठवडे िदले आहेत. हे 70 आठवडे, वाईट गोष्टी व पाप
करावयाचे सोडून द्यावे, लोकांना पिवत्र करावे कायम राहाणारा
चांगुलपणा आणावा,दषु्टान्त व संदेष्टे यांच्यावर िशक्कामोतर्ब करावे, आणी
पिवत्र स्थान देवासाठी अपर्ण केले जावे म्हणून िदले आहेत.

25 “दानीएल, ह्या गोष्टी िशकून, समजावून घे. परत जा व यरुशलेम
वसवा,” हा संदेश िमळाल्यापासून िनवडलेला राजा येईपयर्ंतचा काळ
सात आठवड्यांचा असेल मग यरुशलेम पुन्हा वसिवली जाईल.
यरुशलेममध्ये पुन्हा लोकांना एकत्र येण्यासाठी जागा बांधल्या जातील.
नगरीच्या संरक्षणासाठी नगरीभोवती चर असेल. आठवड्यांत यरुशलेम
वसिवली जाईल पण ह्या काळात खूप संकटे येतील. 26 62
आठवड्यानतंर िनवडलेला माणूस ठार मारला जाईल तो गेलेला
असेलm मग भावी नेत्याचे लोक नगरीचा आिण पिवत्र स्थानाचा नाश
करली हा शेवट पुराप्रमाणे येईल अखेरपयर्ंत यधु्द चालू राहील त्या
जागेचा संपूणर् नाश करण्याची आज्ञा देवाने िदली आहे.

27 “मग भावी नेता पुष्कळ लोकांबरोबर एक करार करील. तो करार
एक आठवड्याचा असेल आठवड्याच्या मध्येच अपर्णे व बळी देणे बदं
होईल. मग िवध्वंसक येईल तो भयानक िवध्वंसक कृत्ये करील पण
देवानेच त्याला संपूणर् िवनाशाची आज्ञा केलेली आहे.”

दानीएललादानीएलला िहद्देकिहद्देकेेलल नदीकाठीनदीकाठी झालझालेेलाला दृष्टान्तदृष्टान्त

कोरशे पारसचा राजा होता कोरशे राजाच्या कारिकदोर्च्या
ितसऱ्या वषोर्, दानीएलला पुढील गोष्टीिवषयी कळले.
(दानीएलचे दसुर ेनाव बेल्टशस्सर असे होते.) ह्या गोष्टी
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सत्य होत्या परतं समजण्यास कठीण होत्या.पण दानीएलला त्या
समजल्या. दृष्टान्तामध्ये त्याला त्या समजावून सांिगतल्या गेल्या.

2 दानीएल म्हणतो, त्या वेळी मी, दानीएल, तीन आठवडे, खूप दःुखी
होतो. 3 त्या तीन आठवड्यांमध्ये मी आवडते जेवण केले नाही मांस
अिजबात खाल्ले नाही, मी मद्य प्यायलो नाही, स्वतःला तेल लावले नाही
तीन आठवडे मी असे केले.

4 वषार्च्या पिहल्या मिहन्याच्या 24 व्या िदवशी मी िहद्देकेल नदीकाठी
उभा असताना. 5 मी वर पािहले, तर माझ्यासमोर एक माणूस उभा
होता. त्याने तागाचे कपडे घातले होते उफाजमधील सोन्याचा कमरपट्टा
त्याने बांधला होता. 6 त्याचा देह चकचकीत दगडासारखा होता. त्याचा
चेहरा िवद्युतलतेप्रमाणे चमकत होता त्याचे हात व पाय चमक िदलेल्या
िपतळाप्रमाणे होते. त्याचा आवाज लोकांच्या कोलहलाप्रमाणे मोठा
होता.

7 दषु्टान्त पाहणारा मी, दानीएल, एकटाच होतो माझ्याबरोबरच्या
लोकांना दृष्टान्त िदसला नाही. पण तरीही ते घाबरले. ते इतके घाबरल,
की दरू पळून जाऊन लपून बसले. 8 मग मी एकटाच उरलो. मी दृष्टान्त
पाहात होतो. त्या दृष्टान्ताने मी सुध्दा घाबरलो. माझा धीर खचला. मृत
माणसाच्या चेहऱ्याप्रमाणे माझा चेहरा पांढराफटक पडला, मी असहाय
झालो. 9 मग मी दृष्टान्तातील त्या माणसाला बोलताना ऐकले त्याचा
आवाज ऐकताना, मला गाढ झोप लागली मी जिमनीवर पालथा पडलो
होतो.

10 मग मला एका हाताचा स्पशर् जाणवला. तो स्पशर् होताच मी हात
गुडघे ह्यावर भार टाकून ओणवा झालो मी इतका घाबरलो होतो की
थरथर कापत होतो. 11 दृष्टान्तातील माणस मला म्हणाला, “दानीएला,
देव तुझ्यावर खूप प्रेम करतो मी तुझ्याशी बोलेन त्यावर काळजीपूवर्क
िवचार कर. उभा राहा मला तुझ्याकडेच पाठिवले आहे. तो असे
म्हणताच मी उभा रािहलो भीतीमुळे अजूनही मी थरथर कापत होतो. 12

मग दृष्टान्तातील माणस पुन्हा बोलू लागला तो म्हणाला, “दानीएला,
घाबरू नकोस ज्या िदवसापासून तू ज्ञान िमळिवण्याचे व देवापुढे नम्र
होण्याचे ठरिवलेस, त्या िदवसापासून तो तुझी प्राथर्ना ऐकत आहे. तू
प्राथर्ना करीत असल्यामुळेच मी तुझ्याकडे आलो. 13 पण पारसचा
राजपुत्र (देवदतू) 21 िदवस माझ्याशी लढत होता व मला त्रास देत होता.
पण महत्वाच्या राजपुत्रांपकैी (देवदतूांपकैी) एक िमखाएल माझ्या
मदतीला आला. कारण मी तेथे अडकुन पडलो होतो 14 भिवष्यात
तुझ्या लोकांच्या बाबतीत काय घडणार आहे, हे तुला समजावून
सांगायला मी येथे आलो आहे. दानीएला, हा दृष्टान्त भिवष्यकाळासंबधंी
आहे.”

15 तो माणूस माझ्याशी बोलत असताना, मी खाली वाकून जिमनीवर
डोके टेकिवले. मी बोलू शकत नव्हतो. 16 मग माणसाप्रमाणे िदसणाऱ्या
एकाने माझ्या ओठांना स्पशर् केला मग मी तोंड उघडले व बोलू लागलो.
माझ्यासमोर उभ्या असणाऱ्याला मी म्हणालो, “महाराज दृष्टान्तात मी जे
काही पािहले, त्याने मी अस्वस्थ झालो आहे आिण घाबरलो आहे मी
असहाय आहे. 17 महाराज, मी दानीएल तुमचा सेवक. मी तुमच्याशी
कसा बोलू शकेन? माझा धीर खचला आहे व वास घेणेही मला कठीण
आहे.”

18 माणसाप्रमाणे िदसणाऱ्याने मला पुन्हा स्पशर् केला त्या स्पशार्ने
मला शक्ती आली. 19 मग तो म्हणाला, “दानीएला घाबरू नकोस, देवाचे
तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, तुला शांती लाभो! धीर धर! धीर धर!”

“त्याच्या बोलण्याने मला धीर आला मग मी म्हणालो, महाराज तुम्ही
मला धीर िदलात आता तुम्ही बोलू शकता.”

20 मग तो म्हणाला, “दानीएला, मी तुझ्याकडे का आलो, तुला माहीत
आहे का? लवकरच पारसच्या राजपुत्राशी (देवदतूाशी) लढायला मला
परत गेले पािहजे. मी जाईल तेव्हा ग्रीसचा राजपुत्र (देवदतू) येईल. 21

पण दानीएल, जाण्याआधी. प्रथम सत्याच्या ग्रंथात काय िलिहले आहे ते
मी तुला सांिगतले पािहजे, त्या दषु्ट देवदतूांच्या िवरोधात माझ्या बाजूने
मीखाएलिशवाय कोणीही उभा राहणार नाही. मीखाएल तुझ्या लोकांवर
राज्य करणारा राजपुत्र (देवदतू) आहे.

“दारयावेश हा मेदी ज्या वषीर् गादीवर बसला, त्या वषोर् मी
पारसच्या राजपुत्राच्या (देवदतूाच्या) िवरुध्द िमखाएलच्या
बाजूने लढण्यास उभा रािहलो.

2 “आता दानीएल मी तुला सत्य काय आहे ते सांगतो. पारसमध्ये
अजून तीन राजे होतील. मग एक चौथा राजा येईल. हा राजा पारसच्या
आधीच्या राजांपेक्षा खूपच धनवान असेल. सत्ता िमळवायला तो
संपत्तीचा उपयोग करील तो प्रत्येकाला ग्रीसिवरुध्द जायला लावील. 3

मग एक बलवान व शिक्तशाली राजा येईल मोठ्या अिधकाराने तो सत्ता
गाजवेल त्याला पािहजे ते तो करील 4 तो येताच त्याच्या राज्याचे
तुकडे पडतील जगाच्या चार भागांत त्याच्या राज्याचे िवभाजन
होईल.त्या राजाची मुले िंकवा नातवंडे ह्यांच्यात त्याचे राज्य िवभागले
जाणार नाही. त्याच्यासारखी त्याच्या राज्याला सत्ता िमळणार नाही का?
कारण त्याचे राज्य िहसकावून घेतले जाईल व इतरांना िदले जाईल.

5 “दिक्षणेचा राजा बलवान होईल पण मग त्याचाच एक सेनापती
त्याचा पराभव करील. सेनापती राज्या करू लागेल व तो खूपच
सामथ्यर्वान होईल.

6 “मग काही वषार्नी दिक्षणेचा राजा व तो सेनापती एक करार
करतील. दिक्षपेच्या राजाची मलगी उत्तरचे्या राजाशी लग्र करील शांतता
प्रस्थािपत व्हावी म्हणून ती असे करील.पण ती व दिक्षणेचा राजा पुरसेे
शिक्तशाली नसतील. लोक ितच्यािवरुध्द, ितला त्या देशात
आणणाऱ्यािवरुध्द तसेच अपत्य व ितला मदत करणारा या सवार्िवरुध्द
उठतील.

7 “पण ितच्याच कुटंुबातील एकजण (दिक्षणेच्या राजाची)जागा घेईल
तो उत्तरचे्या राजाच्या सनै्यावर हल्ला करील. 8 तो त्यांच्या देवतांच्या
मूतोर्, धातूच्या मूतोर् आिण सोन्या चांदीच्या िंकमती वस्तू घेईल तो त्या
वस्तू िमसरला नेईल मग काही वषेर् तो उत्तरचे्या राजाला त्रास देणार
नाही, 9 उत्तरचेा राजा दिक्षणेच्या राज्यावर हल्ला करील पण त्याचा
पराभव होईल व तो आपल्या देशाला परत जाईल.

10 “उत्तरचे्या राजाची मुले यधु्दाची तयारी करतील. ते मोठे सनै्य
जमिवतील जोरदार पुराप्रमाणे ते सनै्य चटकन देश पार करील.
दिक्षणेच्या राजाच्या भक्कम िकल्ल्यावरसुध्दा ते सनै्य हल्ला करील. 11

मग दिक्षणेचा राजा खूप िचडेल. तो उत्तरचे्या राजावर चालून जाईल.
उत्तरचे्या राजाजवळ मोठे सनै्य असूनसुध्दा त्याचा पराभव होईल. 12

उत्तरचे्या सनै्य़ाचा पराभव होईल व त्या सिैनकांना धरून नेतील
दिक्षणेच्या राजाला गवर् होईल. तो उत्तरचेे हजारो सिैनक ठार करील.पण
त्याचे येस फर काळ िटकणार नािह 13 उत्तरचेा राजा दसुर ेसनै्य
जमवेल ते पिहल्या सनै्याहूनही मोठे असेल खूप वषार्नतंर तो हल्ला
करील.ते सनै्य प्रचंड असेल.त्याच्याजवळ पुष्कळ शस्त्रास्त्रे असितल.ते
यघु्दाला तयार असेल.

14 “त्या वेळी खूप लोक दिक्षणेच्या राजाच्यािवरुध्दा असतील. यधु्द
आवडणार ेतुमच्यातील काही तुमचेच लोक दिक्षणेच्या राजािवरुध्द बडं
करतील.ते िवजयी हणार नािहत. पण त्याच्यां अशा वतर्नाने दृष्टान्त
ठराण्यास मदत हल. 15 मग उत्तेरचा राजा येऊन तटांना उतार बांधून
मजबूत शहर ताब्यात घेईल. दिक्षणेच्या सनै्याला हल्ला परतिवण्याचे वळ
असणार नाही. दिक्षणेच्या सनै्यातील शिक्तवाम सिैनकसुध्दा उत्तरचेे
सनै्य थोपवायला पर ेपडणार नाहीत.

16 “उत्तरचेा राजा त्याला पािहजे ते करील त्याला कोणीही अडवू
शकणार नाही.संुदर देशाची सत्ता व िनयतं्रण त्याच्या हाती येईल.त्याच्या
हाती िवध्वंसाचीही शक्ती अल. 17 उत्तरचेा राजा दिक्षणेच्या
राजािवरुध्द लढण्यासाठी आपली सवर् शक्ती पणाला लावण्याचा िनश्चय
करील. तो दिक्षणेच्या राजाबरोबर एक करार किरल.तो आपाल्या एका
मुलीचे लग्न दिक्षणेच्या राजाशी लवून देईल. दिक्षणेच्या राजाचा पराभव
करण्यासाठी तो असे किरल, पण त्याच्या बेत यसस्वी होणार नाही.
त्याच्या येजनांची त्याला मदत होणार नाही.

18 “मग तो आपला मोचार् भूमध्य समुद्राच्या िकनारपट्टीवरील
देशांकडे वळवील, तो खूप शहरांचा पराभव करील, पण मग एक
सेनापती त्याचा गवर् व बडं यांचा शेवट करील तो उत्तरचे्या राजाची
अप्रितष्ठा करील.

19 “ह्यान्तर उत्तरचेा राजा स्वतःच्या देशातील भक्कम िकल्ल्यांत परत
जाईल पण तो दबुर्ल होईल व पडेल त्याचा अतं होईल.

20 “मग त्यानतंर उत्तरचे्या राजानतंर नवा राजा येईल. ऐश्वयार्त
राहता यावे म्हणनु पुरसेा पसैा गोळा करण्यासाठी तो कर वसुली
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करणाऱ्याला पाठवील पण काही वषार्तच त्या राजाचा नाशा होईल. पण
तो लढाईत मरणार नाही.

21 “त्याच्या मागून एक अितशय कू्रर व ितरस्करणीय माणूस येईल,
राजघराण्यातील असण्याची त्याची योग्याता नसेल . 22 तो प्रचंड व
शिक्तशाली सनै्यांच्या पराभव करील तो नेत्याचा कराराच्या साहाय्याने
पराभव करील. 23 ह्या कू्रर व ितरस्करणीय राजाबरोबर खूप राष्ट्र े करार
करतील पण तो खोटे बोलेल व त्यांना फसवील तो मोठी सत्ता िमळवील
पण आगधी थोडे लोक त्याला पािंठबा देतील.

24 “जेव्हा श्रीमतं देशांना सुरिक्षत वाटत असेल, तेव्हाच तो कू्रर राजा
त्यांच्यावर चढाई करील.वाडविडलांवर तो अगदी योग्य वेळी हल्ला
करील. त्याच्या वाडविडलांना यश िमळाले नाही,पण त्याला
िमळेल.परभूत झालेल्या देशांतील वस्तू लूटून तो आपल्या अनुयायांना
देईल.भक्कम शहरांचा पराभव व नाश करण्याचे बेत तो आखेल.त्याला
यश िमळेल, पण काही काळापुरतेच.

25 “ह्या कू्रर राजाचे सनै्या मोठे असेल तो त्या सनै्याचा उपयोग त्याचे
बळ व शौयर् ह्यांच्या प्रदशर्नासाठी करील व दिक्षणेच्या राजावर हल्ला
करील, दक्षणोचा राजा खपु मोठे व शिक्तशाली सनै्य जमवुन यधु्दावर
जाईल पण त्याच्या िवरोधात असलेले लोक कट रचतील आिण
दिक्षणेच्या राजाचा पराजय हल. 26 दिक्षणेच्या राजाचे चांगले िमत्र
समजले जाणारचे त्याचा नाश करण्याचा प्रयत्न करतील त्याचे सनै्य
पराभूत होईल.लढाईत त्याचे पुष्कळ सिैनक मारले जातील. 27 त्या
दोन राजांनी एकमेकांना दखुिवण्याचा चंगच बांधला असेल. ते एकाच
टेबलावर बसून एकमेकांशी खोटे बोलतील. पण यातून कोणाचाच
फायदा होणार नाही. का? कारण देवाने त्यांच्या शेवटाची वेळ िनिशचत
केली आहे.

28 “पुष्कळ संपत्तीसह उत्तरचेा राजा आपल्या देशात परत जाईल
मग पिवत्र कराराच्यािवरुध्द वाईट गोष्टी करण्याचे तो ठरवील.त्याच्या
बेताप्रमा सवर् गोष्टी करील व मग आपल्या देशात परत जाईल.

29 “योग्य वेळ येताच पुन्हा, उत्तरचेा राजा, दिक्षणेच्या राजावर, स्वारी
करील.पण या वेिळ? पूवर्प्रमाणे, त्याला यश िमळणार नाह? 30

िकत्तीमची गलबते येऊन उत्तरचे्या राजािवरुध्द लढतील. ती गलबते
येताना पाहून तो घाबरले मग तो मागे वळेल व आपला राग पिवत्र
करारावर काढील तो मागे िफरले व ज्या लोकांना पिवत्र कराराला
अनुसरायचे सोजडून िदले आहे, त्यांना तो मदत करील. 31

यरुशलेमच्या मिंदरात भयानक कृत्ये करण्यासाठी उत्तरचेा राजा सनै्या
पाठवील ते सनै्य लोकांना िनत्याचे होमापर्ण अपर्णे करू देणार
नाहीत.मग तो काह? तरी खरखरच भयकंर कत्य करतील िवनाशास
कारणीभत हणारी भयकंर गोष्ट ते स्थापन करतील.

32 “पिवत्र कराराला अनुसरण्याचे सोडून िदलेल्या यहुद्यांना उत्तरचेा
राजा खोटे नाटे सांगून आिण गोड बोलून फसवील. ते यहूदी तर त्याहून
वाईट पाप करतील.पण जे यहूदी देवाला जाणतात व देवाच्या आज्ञा
पाळतात ते यहूदी वलवान ह? तील ते हल्ला परतिवतील.

33 “सुज्ञ यहूदी पुष्कळ लोकाना िशकवतील आिण इतर लोकांना
घडणाऱ्या गोष्टी समजावून सांगतील पण त्यांच्या पकैी काहीजणांना
सुध्दा छळ सोसावा लागेल. अशा काहना तलवारीने मारले जाईल,
काहना जाळण्यात येईल, िंकवा तूरंूगात टाकण्यात येईल. कािंहची घरे
आिण वस्तु काढून घेण्यात येनील. 34 ह्या यहुद्यांचा पाडाव होत
असताना त्यांना फारच थोडी मदत िमळेल.पण अशा सुज्ञ यहूद्यांना
भेटायला येणार ेपुष्कळ यहुदी हे ढोंगीच असतील. 35 काही सुज्ञ यहूदी
चुका करतील व पडतील पण छळ झालाच पािहजे. का? कारण त्यामुळे
ते अखेरच्या क्षणापयर्ंत अिधक सामथ्यर्शाली, अिधक शुद्ध आिण िनदोर्ष
होतील मग, योग्य वेळी, अतंाचा काळ येईल।

स्वतःचीचस्वतःचीच स्तुतीस्तुती करणाराकरणारा राजाराजा

36 “उत्तरचेा राजा त्याला पािहजे ते करील. तो स्वतःबद्दल बढाया
मारील. तो स्वतः करील. व स्वतःला देवापेक्षा सुध्दा चांगले समजेल
कोणीही ऐकल्या नसतील अशा गोष्टी तो सांगेल. देवांच्या देवािवरुध्द तो
अशा गोष्टी सांगेल.सवर् वाईट घडेपयर्ंत त्याला यश िमळेल.देवाने
घडिवण्याचे ठरािवलेले घडेलच.

37 “उत्तरचेा राजा त्याच्या विडलांनी पूजलेल्या देवांची पवार् करणार
नाही. बायका पूजत असलेल्या देवताच्या मूतीर्चीही तो तमा बाळगणार
नाही. तो कोणत्याच देवाला मानणार नाही. त्याउलट, तो स्वतःची
स्तुती करील आिण स्वतःचे महत्व देवतांपेक्षा जास्त वाढवील. 38

उत्तरचेा राजा कोणत्याच देवताची पूजा करणार नाही पण तो सत्तेची
पूजा करील. सत्ता आिण बळ हेच त्याचे देव असतील. त्याच्या
वाडविडलांना त्याच्याप्रमाणे सत्तेचा लोभ नव्हता. तो सत्तेच्या देवाची
सोने चांदी िंकमती रत्ने आिण नजराणे ह्यांनी पूजा करतो.

39 “हा उत्तरचेा राजा ह्या परक्या देवाच्या साहाय्याने भक्कम गडावर
हल्ला करील. त्याला साथ देणाऱ्या परकीय राजांना तो जास्त मान देईल.
पुष्कळ लोकांवर तो राज्य करतील. त्या बदल्यात तो त्यांच्याकडून पसैा
वसूल करील.

40 “अतंकाळी, दिक्षणेचा राजा उत्तरचे्या राजाशी लढेल. उत्तरचेा
राजा त्याच्यावर चढाई करील. तो रथ घोडेस्वार आिण मोठमोठी गलबते
घेऊन येईल व चढाई करील. तो पुराच्या लोढ्यांप्रमाणे येईल. 41

उत्तरचे्या राजा संुदर देशावर हल्ला करील. तो खूप देशांचा पराभव
करील. पण अदोम, मवाब व अम्मोनचे नेते त्याच्या तावडीतून सुटतील.
42 पुष्कळ देशांना तो आपले बळ दाखवील. तो िकती बलवान आहे, हे
िमसरलासुध्दा कळेल. 43 िमसरचा सोन्या चांदीचा खिजना व सवर्
संपत्ती त्याला िमळेल. लूबी व कूशी त्याला मानतील (त्याची आज्ञा
पाळतील). 44 पण उत्तरचे्या राजाला पूवर् व उत्तर िदशेकडून ऐकलेल्या
बातम्यांनी भीती वाटेल व रागही येईल. व तो अनेक राष्ट्र ांचासंपूणर् नाश
करण्यासाठी िनघेल. 45 तो आपला तबंू संदर पिवत्र पवर्त आिण समुद्र
यांच्यामध्ये उभा करील. पण अखेर, वाईट राजा मरले त्याच्या
अतकंाळी त्याला मदत करायला त्याच्याजवळ कोणीही नसेल.

“दषु्टान्तातील माणूस म्हणाला, त्या वेळी, महान राजपुत्र
(देवदतू) िमखाएल उभा राहील. िमखाएल तुझ्या लोकांचा,
यहूद्यांचा प्रमुख आहे, तेव्हा खूप संकटाचा काळ असेल.

पृथ्वीवर राष्ट्र  िनमार्ण झाल्यापासून असा काळ कधी आला नसेल, पण
दानीएल, त्या वेळी तुझ्या लोकांपकैी ज्यांची नावे जीवनाच्या ग्रंथात
नोंदिवली गेली असतील, ते सवर् वाचतील. 2 पृथ्वीवरील खूप मृत व
पुरलेले उठतील. काहींना िचरजंीिवत्व लाभेल पण काहींना कायमची
अप्रितष्ठा व ितरस्कार लाभेल. 3 ज्ञानी आकाशाप्रमाणे तेजाने चमकून
उठतील ज्या ज्ञानी लोकांनी इतरांना योग्य जीवनमागर् िशकिवला, ते
सदासवर्काळ ताऱ्यांप्रमाणे चमकतील.

4 “पण, दानीएला, तू हा संदेश गुप्त ठेव तू खाते बदं करून टाक
अतंकाळापयर्ंत हे तू गुप्त ठेवले पािहजेस. खूप लोक इकडे ितकडे
सत्यज्ञानाचा शोध घेतील आिण सत्यज्ञान वाढेल.”

5 मग मला, दानीएलला दोन दसुरी माणसे िदसली एक नदीकाठी
माझ्याजवळ उभा होता आिण दसुरा पलैथडीला उभा होता. 6 तागाची
वस्त्रे पिरधान केलेला माणस नदीच्या पाण्यावर उभा होता. त्या
दोघांतला एक त्याला म्हणाला, “ह्या िवस्मयकारक गोष्टी खऱ्या व्हायला
िकती काळ लागेल?”

7 तागाचे कपडे पिरधान केलेल्या व नदीच्या पाण्यावर उभ्या
रािहलेल्या माणसाने आपले, उजवा व डावा दोन्ही हात स्वगार्कडे
उंचावले आिण त्याने िचरतंर देवाची शपथ घेऊऩ वचन देताना मी
ऐकले, तो म्हणाला “तो काळ, एक वेळ, अनेक वेळा, (अ) आिण अधार्
वेळेचा असेल. पिवत्र लोकांच्या शक्तीचा बीमोड केला जाईल आिण मग
या सवर् गोष्टी अखेरीला खऱ्या ठरतील.”

8 मी उत्तर ऐकले पण मला त्याचा अथर् खरोखरच कळला नाही
म्हणून मी िवचारले “महाराज, ह्या सवर् गोष्टी खऱ्या ठरल्यावर काय
होईल.?”

9 तो म्हणाला, “दानीएला तू तुझ्या जीवनाकडे लक्ष दे. संदेश गुप्त
ठेवलेला आहे. अतंाच्या क्षणापयर्ंत तो गुप्तच राहील. 10 पुष्कळ लोकांना
शुध्द केले जाईल ते स्वतःला स्वच्छ करतील. पण दषु्ट दषु्टच राहातील.
त्यांना ह्या गोष्टी समजणार नाहीत पण सुज्ञांना सवर् समजेल.

11 “िनत्याची होमापर्णे करणे बदं होईल. ह्या वेळेपासून ती भयकंर
नाश करणारी गोष्टी घेडेपयर्ंतचा काळ हा 1,290 िदवसांचा असेल. 12

जो वाट पाहील आिण 1,335 िदवसांच्या अखेरपयर्ंत पोहोचेल, तो खूप
सुखी होईल.
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13 “दानीएल, तुझ्याबद्दल सांगायचे झाले तर, जा आिण शेवटपयर्ंत
तुझे जीवन जग. तुला िवश्रांती िमळेल आिण अखेरील तू मृत्यलुोकांतून
उठशील आिण तुला तुझा िहस्सा िमळेल.”
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होशहोशेेयय

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा होशहोशेेयतफयतफेर्ेर्  ससंदंदेेशश

बरैीचा मुलगा होशेय याला परमेश्वराचा संदेश आला, त्या वेळेस
उज्जीया, योथाम, आहाज आिण िहज्कीया हे यहूदाचे राजे
होते. व योवाशाचा मुलगा यराबाम इस्राएलावर राज्य करीत

होता.
2 हा होशेयला आलेला परमेश्वराचा पिहलाच संदेश होता. परमेश्वर

म्हणाला, “जा आिण वेश्येशी लग्न कर. ितला मुले होऊ देत. का? कारण
ह्या देशातील लोक वेश्येप्रमाणेच वागले आहेत. त्यांनी परमेश्वराचा
िवश्वासघात केला आहे.”

इज्रेलचाइज्रेलचा जन्मजन्म

3 म्हणून होशयने िदब्लाइमाची मुलगी गोमर िहच्याशी लग्न केले.
ितला िदवस गेले व ितला मुलगा झाला. 4 परमेश्वराने होशेयला
सांिगतले, “या मुलाचे नाव इज्रेल ठेव. का? कारण लवकरच, येहू
घराण्याने इज्रेल दरीत जो रक्तपात केला, त्याबद्दल मी त्यांना िशक्षा
करणार आहे. मग मी इस्राएल राष्टांचा शेवट करीन. 5 त्या वेळी मी
इज्रेल दरीत, इस्राएलाचे धनुष्य मोडीन.”

लोलो-रूहामाचारूहामाचा जन्मजन्म

6 मग गोमरला पुन्हा िदवस गेले. ह्या खेपेस ितने एका मुलीला जन्म
िदला. परमेश्वर होशेयला म्हणाला, “ितचे नाव लो-रूहामा ठेव. का?
कारण मी यापुढे इस्राएल राष्टाला अिजबात दया दाखिवणा नाही. मी
त्यांना क्षमा करणार नाही. 7 पण मी यहूदावर दया करीन. मी यहूदा
राष्टाला वाचवीन, त्यांना वाचिवण्यासाठी मी धनुष्य नाही. िंकवा तलवार,
यांचा उपयोग करणार नाही. मी माझ्या सामथ्यार्च्या बळावर त्यांना
तारीन.”

लोलो-अम्मीचाअम्मीचा जन्मजन्म

8 मग लो-रूहमेचे दधू तुटल्यावर गोमरला पुन्हा िदवस गेले या खेपेला
ितने एका मुलाला जन्म िदला. 9 परमेश्वराने त्या मुलाचे नाव “लो-अम्मी
ठेवण्यास सांिगतले. का? कारण तुम्ही माझे लोक नव्हेत व मी तुमचा
परमेश्वर नाही.”

इस्राएलइस्राएल लोकांच्यालोकांच्या बहबहुुससंखं्यत्वािवषयीख्यत्वािवषयी परमपरमेेश्वरानश्वरानेे वचनवचन

10 “भिवष्यकाळात, समुद्रकाठच्या वाळूच्या कणांप्रमाणे इस्राएली
लोक असतील. तुम्ही वाळू मापू वा मोजू शकत नाही. मग ‘तुम्ही माझे
लोक नव्हत’ असे ज्यांना म्हणण्यात आले, ‘त्याऐवजी त्यांना तुम्ही
िजवंत परमेश्वराची लेकर ेआहात.’ असे म्हणण्यात येईल.

11 “मग यहूदाचे व इस्राएलचे लोक एकत्र येतील. ते त्यांच्यासाठी एक
राजा िनवडतील. त्याचे राष्ट भूप्रदेशापेक्षा खूपच मोठे असेल. तेव्हा
इज्रेलचा िदवस खरोखर चांगला असेल.”

“मग तुमच्या भावांना ‘तुम्ही माझे आहात’ आिण बिहणींना
‘त्याने तुमच्यावर दया केली’ असे म्हणाल.”

2 “तुम्ही आपल्या आईशी वाद घाला. खशुाल वाद
घाला.कारण ती माझी पत्नी नाही व मी ितचा पती नाही. वेश्येप्रमाणे
वागण्याचे सोडून देण्यास ितला सांगा. ितच्या स्तनापासून ितला ितच्या
िप्रयकरांना दरू करण्यास सांगा. 3 ितने जर व्यिभचार करण्याचे
सोडण्यास नकार िदला तर मी ितला नग्न करीन. ितला मी ितच्या

जन्माच्या वेळच्या अवस्थेप्रमाणे टाकीन. मी ितचे लोक काढून घेईन मग
ती ओसाड रूक्ष वाळवंटाप्रमाणे होईल, मी ितला तहानेने मारीन. 4

ितची मुले ही वेश्येची मुले असल्याने मला त्यांची कीव येणार नाही. 5

त्यांची आई वेश्येप्रमाणे वागली. ितला ितच्या कमार्ंची लाज वाटली
पािहजे. ती म्हणाली, ‘मी माझ्या िप्रयकराकडे जाईन ते मला अन्नपाणी
देतील. ते मला लोकर, कापड, मद्या व जतैूनेचे तेल देतील.’

6 “म्हणून, मी (परमेश्वर) तुझा (इस्राएलचा) रस्ता काटे पसरवून
आडवीन. मी िंभत बांधीन मग ितला मागर् सापडू शकणार नाही. 7 ती
ितच्या िप्रयकरांमागून धावेल पण त्यांना ती गाठू शकणार नाही. ती
ितच्या िप्रयकरांना शोधील, पण ते ितला सापडणार नाहीत. मग ती
म्हणेल, ‘मी माझ्या पिहल्या पतीकडे (परमेश्वराकडे) परत जाईन. मी
त्याच्याजवळ असताना माझे जीवन ह्याहून चांगले होते आतापेक्षा ते
आयषु्यच बर ंहोते.’

8 “ितला धान्य, मद्य आिण तेल देणारा मीच एकमेच (परमेश्वर) आहे,
हे ितला (इस्राएलला) कळले नाही. मी ितला आणखी चांदी-सोने देत
रािहलो पण इस्राएली लोकांनी त्या चांदी-सोन्याचा उपयोग बआलच्या
मूतार् घडिवण्याकिरता केला. 9 म्हणून, मी (परमेश्वर) परत येईन. मी
धान्य िपकताच माझे धान्य व द्राके्ष तयार होताच धान्य आिण द्राक्षरस
परत घेईन. मी ितला ितचे उघडे शरीर झाकण्यासाठी िदलेली लोकर व
कापड परत घेईन. 10 आता मी ितला उघडी करीन. ती नग्न होईल व
ितचे सवर् िप्रयकर ितला पाहू शकणार नाही. 11 मी ितचा सवर् आनदं नष्ट
करीन. ितच्या सुट्या ितच्या अमावस्येच्या मेजवान्या व िवश्रांतीचे िदवस
मी काढून घेईन. ितच्या खास मेजवान्या मी बदं करीन. 12 मी ितच्या
द्राक्षवेलींचा व ितच्या अिंजराच्या झाडांचा नाश करीन. ती म्हणाली
होती, ‘माझ्या िप्रयकरांनी मला या गोष्टी िदल्या’ पण मी ितच्या बागांचे
रूप पालटून. त्या जगंलाप्रमाणे होतील. वन्या पशू येऊन झाडे खातील.

13 “ितने बालाची सेवा केली, म्हणून मी ितला िशक्षा करीन. ितने
त्यांच्यापुढे धूप जाळला. ितने साजशृंगार केला. ितने दागदािगने व नथनी
घातली मग ती ितच्या िप्रयकरांकडे गेली व मला िवसरली.” परमेश्वरच
असे म्हणाला:

14 “म्हणून मी (परमेशवर) ितला िशकवीन. मी ितला वाळवंटात
नेईन. मी ितच्याशी प्रेमाने बोलेन. 15 तेथे मी ितला द्राक्षमळे देईन
अखोरची दरी आशेचे द्वार म्हणून देईन. मग ितच्या तरुणपणी िमसर
देशातून बाहेर आल्यावर ज्याप्रमाणे ितने प्रत्यतु्तर िदले होते, ती देईल.”
16 परमेश्वरच असे म्हणतो.

“त्या वेळेला ‘तू मला माझ पती’ म्हणून संबोधशील. मला ‘माझा
बआल असे म्हणणार नाहीस.’ 17 मी ितच्या तोंडातून बालाचे नाव
काढून टाकीन. मग लोक कधीही बालाचे नाव घेणार नाहीत.

18 “त्या वेळेला, मी इस्राएली लोकांसाठी रानातल्या प्राण्यांबरोबर,
आकाशातील पक्ष्यांबरोबर आिण जिमनीवर सरपटणाव्या प्राण्यांबरोबर
एक करार करीन. मी धनुष्य तलवार व यधु्दात वापरण्यात येणारी शस्त्रे
मोडून टाकीन. त्या देशात एकही शस्त्र राहणार नाही. मी देश सुरिक्षत
करीन, त्यामुळे इस्राएलचे लोक शांतीने झोप घेतील. 19 आिण मी
(परमेश्वर) तुला माझी िचरतंन वधू करीन. मी चांगुलपणा, न्याय, प्रेम व
दया यांच्यासह तुला वधू करून घेईन. 20 मी तुला माझी िवश्वासू वधू
बनवीन. मग तू परमेश्वराला खरोखर जाणशील. 21 मी त्या वेळेला
प्रत्यतु्तर देईन.” परमेश्वर असे म्हणतो.
“मी आकाशाशी बोलेन व
तो पृथ्वीवर पाऊस पाडील.

22 भूमी धान्य, मद्य व तेल देईल.
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त्यामुळे इज्रेलच्या गरजा भागतील.
23 ितच्या भूमीत मी ितचे पुष्कळ बीज पेरीन.
लो-रूमाहावर मी दया करीन.
लो-अम्मीला मी ‘माझे लोक’ म्हणीन.
मग ते मला, ‘तू माझा परमेश्वर’ मानतील.”

होशहोशेेयय गोमरलागोमरला िवकतिवकत घघेेऊनऊन गुलामिगरीतूनगुलामिगरीतून परतपरत आणतोआणतो

मग परमेश्वर पुन्हा मला म्हणाला, “गोमरला खूप िप्रयकर
आहेत पण तू ितच्यावर प्रेम करीत रािहलेच पािहजे. का?
कारण परमेश्वर तसेच करतो. परमेश्वर इस्राएल लोकांवर सतत

प्रेम करतो, पण ते लोक मात्र इतर दवैतांची पूजा करीत राहतात. त्यांना
मनुकांच्या ढेपा खाणे आवडते.”

2 म्हणून मी सहा औस चांदी व 9 बुशेल जव देऊन गोमरला िवकत
घेतले. 3 मग मी ितला म्हणालो, “खूप िदवस तू माझ्याबरोबर घरात
रािहले पािहजेस. तू वेश्येप्रमाणे वागता कामा नयेस. तू दसुऱ्या
पुरुषाबरोबर जाणार नाहीस. मीच तुझा पती असेन.”

4 ह्याचप्रमाणे, पुष्कळ िदवस इस्राएली लोकांना राजावाचून वा
नेत्यावाचून काळ कंठावा लागेल. त्यांना बळी, स्मृितिशळा, एफोद वा
घराण्याचा देव यांच्यावाचून राहावे लागेल. 5 ह्यानतंर इस्राएलचे लोक
परत येतील. मग ते परमेश्वराला म्हणजेच त्यांच्या देवाला आिण
दीवीदाला म्हणजेच त्यांच्या राजाला शोधतील. शेवटच्या िदवसांत, ते
परमेश्वराचा व त्याच्या चांगुलपणाचा आदर करतील.

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएलवरइस्राएलवर रागावलारागावला आहआहेे

इस्राएलच्या लोकांनो, परमेश्वराचा संदेश ऐका! ह्या देशात
राहणाव्या लोकांिवरुध्द परमेश्वर आपले म्हणणे मांडणार आहे.
“ह्या देशातील लोकांना परमेश्वराची खरीखरुी ओळख नाही. ते

सत्याने वागत नाहीत आिण परमेश्वराशी एकिनष्ठ नाहीत. 2 लोक शपथ
घेतात, खोटे बोलतात, ठार मारतात आिण चोरी करतात ते व्यिभचाराचे
पाप करतात आिण त्यांना मुले होतात ते पून्हा पून्हा खून करतात. 3

म्हणून देश, मृतासाठी शोक करणाव्या माणसाप्रमाणे झाला आहे.
देशातील सवर् लोक दबुर्ल झाले आहेत. रानातील प्राणी, आकाशातील
पक्षी आिण समुद्रातील मासेसुध्दा मरत आहेत. 4 कोणीही दसुऱ्याशी
वाद घालू नये वा दसुऱ्याला दोष देऊ नये. हे याजका! माझा वाद
तुझ्याबरोबर आहे. 5 तुम्ही (याजक) िदवसा-ढवव्व्या पडाल आिण रात्री,
तुमच्याबरोबर संदेष्टे पडतील. मी तुमच्या आईचा नाश करीन.

6 “माझ्या लोकांचा अज्ञानामुळे नाश झाला. तुम्ही िशकण्याचे
नाकारले आहे. म्हणून मी तुम्हाला माझ्या सेवेत याजक होण्यास नकार
देईन. तुम्ही तुमच्या देवाचा िनयम िवसरलात, म्हणून मी तुमच्या मुलांना
िवसरने. 7 ते गिर्वष्ठ झाले, त्यांनी माझ्यािवरुद्ध खूप पाप केले. म्हणून
मी त्यांचे वभैवाचे लािजरवाण्या िस्थतीत रूपांतर करीन.

8 “लोकांच्या पापांमध्ये याजक सहभागी झाले. त्यांना ती पापे
आणखी पािहजे आहेत. 9 म्हणजेच याजक लोकांपेक्षा वेगळे नाहीत.
त्यांनी केलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल मी त्यांना िशक्षा करीन. त्यांच्या चुकांची
मी परतफेड करीन. 10 ते खातील, पण त्यांची तृप्ती होणार नाही. ते
व्यिभचाराचे पाप करतील, पण त्यांना मुले होणार नाहीत. का? कारण
त्यांनी परमेश्वराचा त्याग केला आिण वेश्येप्रमाणे वतर्न केले.

11 “व्यिभचार, कडक पेय, व नवीन मद्य माणसाची सरळ िवचार
करण्याची ताकद नष्ट करतील. 12 माझी माणसे लाकडाच्या तकड्यांना
सल्ला िवचारीत आहेत. त्यांना वाटते की त्या काटक्या त्यांना उत्तर
देतील. का? कारण ते वेश्यांप्रमाणे त्या खोट्या देवाच्या मागे धावले.
त्यांनी त्यांच्या देवाचा त्याग केला व ते वेश्येप्रमाणे वागले. 13

पवर्तमाथ्यांवर ते बळी द्तात आिण डोंगरांवर अल्लोन िलबने व एला या
वृक्षांखाली धूप जाळतात. ह्या वृक्षांची छाया चांगली असते. म्हणून
तुमच्या मुली त्या वृक्षांखाली वेश्यांप्रमाणे झोपतात, आिण तुमच्या सुना
व्यिभचाराचे पाप करतात.

14 “मी तुमच्या मुलींनी वेश्या झाल्याबद्दल वा तुमच्या संुनाना
व्यिभचाराचे पाप केल्याबरोबर झोपतात. ते मिंदरातील

कलावंितणीबरोबर बळी अपर्ण करतात. म्हणजेच ते मूखर् लोक
स्वतःचाच नाश करून घेत आहेत.

इस्राएलाचीइस्राएलाची लज्जास्पदलज्जास्पद पापपापेे
15 “इस्राएल, तू वेश्येप्रमाणे वागतेस. पण यहूदाला अपराध करु देऊ

नयेस. तू िगल्गालला िंकवा वर बेथ-आवेनला जाऊ नकोस. वचने
देताना परमेश्वराच्या नावाचा उपयोग करु नकोस ‘परमेश्वराशपथ’ असे
म्हणू नकोस. 16 परमेश्वराने इस्राएलला खूप गोष्टी िदल्या आहेत. खूप
गवत असलेल्या िवस्तीणर् कुरणात आपल्या मेंढ्यांना घेऊन जाणाव्या
मेंढपाळाप्रमाणे परमेश्वर आहे. पण इस्राएल पुन्हा पुन्हा पळून जाणाव्या
कालवडीप्रमाणे हट्टी आहे.

17 “एफ्राईमने त्याच्या मूतोर्शी हातिमळवणी केली आहे. तेव्हा त्याला
ऐकटा ठेवा. 18 एफ्राईम त्यांच्या धंुदीत सामील झाला आहे. मद्यपान
केल्यानतंर ते वेश्यांप्रमाणे वागत आहेत. ते आपल्या िप्रयकरांकडून
लािजरवाण्या भेटी मागतात. 19 ते संरक्षणासाठी त्या दवैतांजवळ गेले
आिण त्यांनी आपली िवचार करण्याची शक्ती गमावली. त्यांनी अपर्ण
केलेले बळी त्यांना नामुष्कीच आणतात.

ननेेत्यांनीत्यांनी इस्राएललाइस्राएलला वव यहयहूूदालादाला पापपाप करायालाकरायाला भागभाग पाडलपाडलेे

“यायकांनी, इस्राएल राष्ट्र ा आिण राजाच्या घराण्यातील
लोकांनो, माझे म्हणणे ऐका. कारण हा िनवाडा तुमच्यासाठी
आहे.

“तुम्ही िमस्पातील सापळ्याप्रमाणे आहात. 2 तुम्ही पुष्कळ वाईट
कृत्ये केली आहेत, म्हणून मी तुम्हा साऱ्याना िशक्षा करीन. 3 एफ्राईमला
मी ओळखून आहे. इस्राएलची कृत्ये मला महीम आहेत. एफ्राईम, आता,
यावेळी तू वश्येप्रमाणे वागत आहेस. इस्राएल पापाने बरबटली आहे. 4

इस्राएलच्या लोकांनी खूप वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्या वाईट गोष्टी
त्यांना परमेश्वराकडे परत येण्यास अडथळा करतात. ते नेहमी दसुऱ्या
दवैतांच्या मागे मागे जाण्याच्या मागार्चाच िवचार करतात. ते परमेश्वराला
ओळखत नाहीत. 5 इस्राएलचा अहकंार त्यांच्यािवरुध्द पुरावा आहे.
म्हणून इस्राएल आिण एफ्राईम त्यांच्या पापांना अडखळतील.
त्याच्याबरोबर यहूदाही अडखळेल.

6 “लोकांचे नेते परमेश्वराचा शोध घेतील. ते त्यांच्याबरोबर त्यांच्या
‘मेंढ्या’ व ‘गायी’ घेतील. पण त्यांना परमेश्वर सापडणार नाही. का?
कारण त्यांने त्या लोकांचा त्याग केला आहे. 7 ते परमेश्वराशी प्रामािणक
राहात नाहीत. त्यांची मुले परक्यांपासून झालेली आहेत. आता परमेश्वर
त्यांचा आिण त्यांच्या देशाचा पून्हा नाश करील”

इस्राएलच्याइस्राएलच्या नाशाचनाशाचेे भिवष्यभिवष्य

8 “िगबात िंशग फंुका,
रामात तुतारी फंुका.
बेथ-आवेनमध्ये इषारा द्या.
बन्यामीन, तुझ्यामागे शत्रू लागला आहे.

9 िशके्षच्या वेळी एफ्राईम ओसाड होईल
ह्या गोष्टी नक्की घडून येतील,
असा खात्रीपूवर्क इषारा मी (परमेश्वर)
इस्राएलच्या घराण्यांना देतो.

10 दसुऱ्यांची मालमत्ता चोरणाव्या
चोरांसारखे यहूदाचे नेते आहेत.
म्हणून मी (परमेश्वर) माझ्या रागाचा
त्यांच्यावर पाण्याप्रमाणे वषार्व करीन.

11 एफ्राईमला िशक्षा होईल.
द्राक्षांप्रमाणे तो िचरडला व दाबला जाईल. का?
कारण त्याने ओगंळाला अनुसरण्याचे ठरिवले.

12 कसर ज्याप्रमाणे कापडाच्या तुकड्याचा नाश करते,
तसाच मी एफ्राईमचा नाश करीन.
लाकडाचा तुकडा सडून नष्ट होता,
तसेच मा यहूदाला नष्ट करीन.
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7
13 एफ्राईमने स्वतःचा आजार व यहूदाने स्वतःची जखम पािहली.

म्हणून मदतीसाठी ते अश्शुरकडे गेले.
त्यांनी सम्राटाला त्यांच्या समस्या सांिगतल्या.
पण तो सम्राट तुम्हाला बर ेकरु शकत नाही.
तो तुमची जखम भरून काढू शकत नाही.

14 का? एफ्राईमच्या दृष्टीने मी िंसहाप्रमाणे होणार आहे.
यहूदा राष्ट्र ाला मी तरुण िंसहासारखा होणार आहे.
मी, हो मी, त्यांचे फाडून तुकडे तुकडे करीन.
मी त्यांचे हरण करीन.
आिण कोणीही त्यांना माझ्यापासून वाचवू शकणार नाही.

15 लोक त्यांचा अपराध कबूल कर ेपयर्ंत
आिण माझा शोध घेईपयर्ंत
मी माझ्या जागी परत जाईन. हो!
त्यांच्या अडचणीच्या वेळी ते माझी कसून शोध करतील.”

परमपरमेेश्वराकडश्वराकडेे परतपरत ययेेण्याचीण्याची फळफळेे

“चला! आपण परमेश्वराकडे परत जाऊ या!
त्याने आपल्याला दखुिवले, पण तोच आपल्याला बरे

करील.
त्याने आपल्याला जखमी केले, पण तोच त्यावर मलमपट्टी करील.

2 दोन िदवसांनी तो आपल्याला िजवंत करील.
आिण ितसऱ्या िदवशी उठवील
मग आपण त्यांच्याजवळ पाहू शकू.

3 आपण परमेश्वराबद्दल जाणून घेऊ
या परमेश्वराला समजून घ्यायचा कसून प्रयत्न करू या.
पहाट येते हे जसे आपल्याला माहीत आहे,
हेही आपल्याला माहीत आहे.
जिमनीला पाणी पुरिवणाव्या वसंतातील
पावसाप्रमाणे परमेश्वर येईल.”

लोकलोक िनष्ठावानिनष्ठावान नाहीतनाहीत

4 “एफ्राईम व यहूदा, मी तुमचे काय करावे बर?े
तुमची िनष्ठा सकाळच्या धूक्याप्रमाणे आहे.
प्रातःकाळीच नाहीशा होणाऱ्या
दवाप्रमाणे तुमची िनष्ठा आहे.

5 मी संदेष्ट्यांचा उपयोग करुन
लोकांसाठी िनयम केले.
माझ्या आजे्ञप्रमाणे लोकांना ठार मारले गेले.
त्या िनणर्यांतून चांगल्या गोष्टी िनमार्ण होतील.

6 का? कारण मला िनष्ठावंत प्रेम पािहजे,
बळी नको.
लोकांनी होमापर्णे आणण्यापेक्षा,
परमेश्वराला जाणून घ्यावे असे मला वाटते.

7 पण लोकांनी आदामासारखाच करार मोडला
त्यांच्या देशातच त्यांनी माझा िवश्वासघात केला.

8 िगलाद दषु्कमेर् करणाव्यांची नगरी आहे.
लोकांनी दसुऱ्यांना फसिवले व ठार मारले.

9 लुटारू ज्याप्रमाणे कोणावर तरी हल्ला
करण्यासाठी वाट बघत लपून बसतात,
त्याचप्रमाणे धमर्गुरु शेखमला जाणाव्या रस्त्यावर वाटसंरूची वाट
बघतात.
त्यांनी दषु्कृत्येर् केली आहेत.

10 इस्राएलमध्ये भयकंर गोष्ट मी पाहीली आहे.
एफ्राईम परमेश्वाशी िनष्ठावान नाही
इस्राएल पापाने बरबटली आहे.

11 यहूदा, तुझ्यासाठी सुगीची वेळ ठेवलेली आहे.
माझ्या लोकांना मी कैदेतून परत आणीन, तेव्हा ती वेळ येईल.”

“मी इस्राएलला बर ेकरीन.
मगच लोकांना एफ्राईमच्या पापािवषयी कळून येईल.
लोकांना शोमरोनाचा खोटेपणाही समजेल.

त्या नगरीत ये जा करणाऱ्या चोरांबद्दलही लोकांना समजेल.
2 मी त्याचे अपराध लक्षात ठेवीन, असे त्या लोकांना वाटत नाही.
त्याची दषु्कृत्ये सगळीकडे पसरली आहेत.
मला त्यांची पापे स्पष्ट िदसू शकतात.

3 त्यांची दषु्कृत्ये त्यांत्या राजाला आनदं देतात.
त्यांची दवैते त्यांच्या नेत्यांना खूश करतात.

4 रोटीवाला रोट्या बनिवण्यासाठी
कणीक मळतो तो रोटी भट्टीत ठेवतो
रोटी फुगत असताना तो आच मोठी ठेवत नाही.
पण इस्राएलचे लोक तसे नाहीत.
ते त्यांची आच नेहमीच मोठी ठेवतात.

5 आमच्या राजाच्या िदवशी, ते आच जास्त मोठी करतात.
ते पेयांच्या मेजवान्या देतात.
मद्याच्या गरमीने नेत्यांना मळमळते.
मग राजाही परमेश्वराच्या िंनदकांत सामील होतो.

6 लोक कट रचतात.
त्यांची मने तापलेल्या भट्टीप्रमाणे उत्तेिजत होऊन जळतात.
त्यांच्या मनातील खळबळ रात्रभर जळत राहाते.
आिण सकाळी ती अिततप्त िवस्तवाप्रमाणे होते.

7 ते तापलेल्या भट्टीप्रमाणे आहेत.
त्यांनी त्यांच्या राज्यकत्यार्ंचा नाश केला.
त्यांचे सवर् राजे पडले
पण एकानेही मदतीसाठी मला हाक मारली नाही.”

इस्राएलचाइस्राएलचा नाशनाश ककेेलाला जाणारजाणार आहआहेे, हहेे इस्राएललाइस्राएलला ठाऊकठाऊक नाहीनाही

8 “एफ्राईम राष्ट्र ाबरोबर िमसळतो
तो दोन्हीकडून न भाजलेल्या भाकरीप्रमाणे आहे.

9 परके एफ्राईमची शक्ती नष्ट करतात.
पण एफ्राईमला ते कळत नाही.
त्याच्यावर िपकलेले केस पसरले आहेत.
पण ते त्याला माहीत नाही.

10 एफ्राईमचा गवर् त्यांच्यािवरुध्द
बोलतो लोकांना खूपच अडचणी आहेत,
तेरी ते परमेश्वराकडे, त्यांच्या परमेश्वराकडे परत जात नाहीत.
ते मदतीसाठी त्याच्याकडे पाहात नाहीत.

11 म्हणजेच एफ्राईम मूखर् पारव्याप्रमाणे बेअक्कल झाला आहे.
लोकांनी मदतीसाठी िमसरला हाक मारली.
ते मदत मागायला अश्शूरकडे गेले.

12 ते मदतीसाठी त्या देशांकडे जातात खर,े
पण मी त्यांना सापळ्यात पकडीन.
मी माझे जाळे त्यांच्यावर फेकीन,
आिण जाळ्यात अडकलेल्या आकाशातील पक्ष्याप्रमाणे मी त्यांना

खाली आणीन.
त्यांच्या करारांबद्दल मी त्यांना िशक्षा करीन.
13 ते त्यांच्या दृष्टीने वाईट आहे.
त्यांनी माझा त्याग केला.
त्यांनी माझी आज्ञा पाळण्यांस नकार िदला म्हणून त्यांचा नाश होईल.
मी त्या लोकांचे रक्षण केले पण ते माझ्यािवरुध्द खोटे बोलतात.

14 मनापासून ते मला कधीही बोलावीत नाहीत.
हो! ते त्यांच्या िबछान्यात रडतात
आिण धान्य व नवीन मद्य मागताना ते स्वतःला माझ्यापासून अलगच
करतात
मनाने ते माझ्यापासून दरू गेले आहेत.

15 मी त्यांना िशकवण िदली आिण त्यांचे हात बळकट केले.
पण त्यांनी माझ्यािवरुध्द दषु्ट बेत रचले आहेत.

16 ते मोडक्या धनूष्याप्रमाणे आहेत.

होशेय 5:13 573 होशेय 7:16
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त्यांनी िदशा बदलल्या पण ते परत माझ्याकडे आले नाहीत.
त्यांचे नेते त्यांच्या सामथ्यार्बद्दल बढाई मारतात.
पण ते तलवारीच्या वाराने मारले जातील.
मग िमसरचे लोक त्यांना हसतील.

मूिर्तपूजमूिर्तपूजेेननेे इस्राएललाइस्राएलला नाशाकडनाशाकडेे ननेेललेे

“रणिंशग फंुकून इषारा द्या परमेश्वराच्या घरावरील गरुडाप्रमाणे
व्हा. इस्राएल लोकांनी माझा करार मोडला आहे त्यांनी माझे
िनयम पाळले नाहीत 2 ‘परमेश्वर, आम्ही इस्राएलमधील लोक

तुला ओळखतो’ असे ते िंकचाळून मला म्हणतात. 3 पण इस्राएलने
चांगल्या गोष्टी नाकारल्या म्हणून शत्रू त्याचा पाठलाग करतात. 4

इस्राएल लोकांनी त्यांचा राजा िनवडला, पण सल्ला िवचारण्यासाठी ते
माझ्याकडे आले नाहीत. इस्राएल लोकांनी नेते िनवडले, पण मी
ओळखत असणाऱ्या लोकांची िनवड त्यांनी केली नही. इस्राएल लोकांनी
त्यांच्याजवळील सोन्या-चांदीचा उपयोग स्वतःसाठी मतीर् तयार
करण्याकंिरता केला. म्हणून त्यांचा नाश होईल. 5 शोमरोन, तुझे वासरू
परमेश्वराने नाकारले आहे. परमेश्वर म्हणतो, ‘मी इस्राएल लोकांवर
रागावलो आहे.’ इस्राएलच्या लोकांना त्यांच्या पापाबद्दल िशक्षा केली
जाईल काही कामगारांनी ते पुतळे घडिवले ते काही परमेश्वर नाहीत.
शोमरोनच्या वासराचे तुकडे तुकडे केले जातील 7 इस्राएल लोकांनी
मूखर्पणा केला. तो वाऱ्याला पेरण्याप्रमाणे होता. म्हणून त्यांच्यावर संकटे
येतील-ते वावटळीचे पीक िनमार्ण करतील. शेतांत पीक वाढेल, पण
त्यापासून अन्न िमळणार नाही. जर काही िपकलेच, तर परकेच ते
खाऊन टाकतील.

8 “कोणालाही नको असलेल्या ताटासारखा इस्राएल असल्यामुळे
त्याचा नाश केला गेला.
इस्राएलला दरू फेकण्यात आले.
म्हणून इस्राएल लोक इतर राष्ट्र ांत िवखरुले गेले.

9 एफ्राईम त्याच्या ‘प्रेिमकाकडे’ गेला.
रानटी गाढवाप्रमाणे तो अश्शूरकडे भटकला गेला.

10 इस्राएल लोक इतर राष्ट्र ांतील आपल्या ‘िप्रयकरांकडे’ गेले.
पण मी इस्राएलींना एकत्र गोळा करीन.
पण त्या सामथ्यर्वान राजाच्या ओझ्यामुळे
त्यांना थोडासा त्रास झालाच पािहजे.

इस्राएलइस्राएल ददेेवालावाला िवसरूनिवसरून मूतीर्नामूतीर्ना पुजतोपुजतो

11 “एफ्राईमने पुष्कळ वेद्या
बांधून पापच केले.
त्या वेद्या एफ्राईमच्या पापाच्या वेद्या बनल्या आहेत.
12 मी एफ्राईमसाठी जरी 10,000 िनयम िलिहले,
पण एफ्राईमने ते परक्यासाठी असल्याप्रमाणे मानले.

13 इस्राएलींना बळी देणे आवडते.
ते मांसाचा नवेैद्य दाखवून ते खातात.
परमेश्वर त्यांनी िदलेले बळी स्वीकारीत नाही.
त्याला त्यांची पापे स्मरतात.
म्हणून तो त्यांना िशक्षा करील.
कैदी म्हणून त्यांना िमसरला नेण्यात येईल.
14 इस्राएलने राजवाडे बांधले.
पण तो आपल्या कत्यार्ला िवसरला आता यहूदा गढ्या बांधतो आहे.
पण मी यहूदातील गावाला आग लावीन
आिण ती आग त्या गढ्यांना बेिचराख करील!”

परागपरागंदंादा अवस्थअवस्थेेचचेे ददु:ुखख

इस्राएल, इतर राष्ट्र ाप्रमाणे आनदंोत्सव करू नकोस! तू
वेश्येप्रमाणे वागलास आिण देवाचा त्याग केलास. प्रत्येक
खव्व्यावर तू व्यिभचाराचे पाप केलेस. 2 पण त्या खव्व्यांतील

धान्य इस्राएलला पुरणार नाही. इस्राएलला पुरसेे मद्य िमळणार नाही.
3 इस्राएली परमेश्वराच्या भूमीत राहणार नाहीत. एफ्राईम िमसरला

परत जाईल. अश्शूरमध्ये त्यांना िनिषध्द भक्ष्य भक्षण करावे लागेल. 4

इस्राएल लोक देवाला मद्य अपर्ण करणार नाहीत. ते परमेश्वराला बळी
अपर्ण करणार नाहीत. त्यांचे बळी प्रेत संस्कारात खाल्ले जाणाऱ्या
अन्नसारखे असतील. जो कोणी ते खातो तो अशुध्द होतो. त्यांच्या
भाकरी परमेश्वराला मिंदरात पोचणार नाहीत. त्या त्यांनाच खाव्या
लागतील. 5 ते (इस्राएली) परमेश्वराच्या सुट्या व समारभं साजर ेकरू
शकणार नाहीत.

6 इस्राएल लोक िनघून गेले. कारण शत्रूने त्यांच्याकडून सवर्काही
घेतले. पण िमसर त्यांचा स्वीकार करील. मोफ त्यांना मूठमाती देईल.
त्यांच्या चांदीच्या खिजन्यांवर रानटी झुडुपे वाढतील. इस्राएल लोकांच्या
राहण्याच्या िठकाणी काटे उगवतील.

इस्राएलनइस्राएलनेे खऱ्याखऱ्या ससंदंदेेष्ट्यांनाष्ट्यांना नाकारलनाकारलेे

7 संदेष्टा म्हणतो, “इस्राएला, ह्या गोष्टी जाणून घे. िशके्षची वेळ आली
आहे. तुझ्या कुकमार्ंची िंकमत मोजण्याची वेळ आली आहे.” पण
इस्राएलचे लोक म्हणतात, “संदेष्टे मूखर् आहे. देवाचेच आत्मे असलेला हा
माणूस वेडा आहे.” संदेष्टा म्हणतो, “तुमच्या दषु्कृत्यांबद्दल तुम्हाला
िशक्षा होईल. तुमच्या ितरस्काराची सजा तुम्हाला िमळेल.” 8 परमेश्वर
आिण संदेष्टा एफ्राईम वर लक्ष ठेवण्याऱ्या रखवालदाराप्रमाणे आहेत. पण
रस्ताभर अनेक सापळे आहेत. आिण लोक संदेष्ट्याचा त्याच्या
परमेश्वराच्या घरातसुध्दा, ितरस्कार करतात. 9 िगबाच्या घटनेमध्ये
इस्राएल लोक िजतके दषु्ट होते िततकेच ते (आजही) आहेत. परमेश्वर
त्यांची पापे स्मरले व त्यांना त्याबद्दल िशक्षा करील.

मूिर्तपूजमूिर्तपूजेेमुळमुळेे इस्राएलचाइस्राएलचा िवद्ध्विवद्ध्वंसंस झालाझाला

10 वाळवंटातील ताज्या द्राक्षांप्रमाणे त्यावेळी इस्राएल होता. तुमचे
पूवर्ज मोसमातील अिंजराच्या पिहल्या बहराप्रमाणे मला िदसले. पण मग
ते बाल-पौरा कडे आले आिण ते बदलले. ते कुजल्यासारखे झाले ते
ज्यांच्यावर प्रेम करीत त्या भयकंर गोष्टीसारखे (दवैतांसारखे) झाले.

इस्राएलांनाइस्राएलांना ससंतंानतान होणारहोणार नाहीनाही

11 एफ्राईमचे वभैव पक्षाप्रमाणे दरू उडून जाईल तेथे गभर्धारणा होणार
नाही, प्रसूतीही होणार नाहीत आिण म्हणून बालकेही असणार नाहीत.
12 पण जरी इस्राएलींनी मुले वाढिवली तरी त्याचा काही उपयोग होणार
नाही. मी त्यांना मुलांचा िवयोग घडिवन. त्यांना सोडून देईन. पण त्यांना
संकटािशवाय काही िमळणार नाही.

13 एफ्राईम आपल्या मुलांना सापळ्याकडे नेत आहे, हे मी पाहू
शकतो एफ्राईम आपली मुले मारकेऱ्यापुढे आणतो. 14 परमेश्वर, त्यांना
तुझ्या इच्छेप्रमाणे दे. गभार्पात होणारी गभार्शये दे दधू न देणार ेस्तन दे.

15 त्यांची सवर् पापे िगल्गालमध्ये आहेत.
म्हणून तेथपासूनच मला त्यांचा ितरस्कार वाटू लागला.
मी त्यांना बळजबरीने माझे घर सोडायला लावीन.
कारण ते दषु्कृत्ये करतात.
ह्यापुढे मी त्यांच्यावर प्रेम करणार नाही.
त्याचे नेते बडंखोर आहेत. ते माझ्यािवरुध्द गेले आहेत.

16 एफ्राईमला िशक्षा होईल.
त्यांचे मूल मरत आहे.
ते िन:संतान होतील.
ते बालकांना कदािचत् जन्म देतील,
पण त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या अमूल्य बालकांना मी ठार मारीन.

17 ते लोक माझ्या परमेश्वराचे ऐकणार नाहीत.
म्हणून तोही त्यांचे ऐकणार नाही.
आिण ते बेघर होऊन राष्ट्र ांतून भटकतील.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या ससंपंत्तीनपत्तीनेे त्यालात्याला मूिर्तपूजमूिर्तपूजेेकडकडेे ननेेललेे

इस्राएल बहरलेल्या द्राक्षवेलीप्रमाणे आहे.
त्याला परमेश्वराकडून पुष्कळ गोष्टी िमळत गेल्या
पण त्याने दवैांच्या मानासाठी खूपखूप वेद्या बांधल्या.

त्याची भूमी अिधकािधक चांगली होत गेली,
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तेव्हा त्याने अिधक चांगले स्तभं दवैतांच्या मानासाठी उभे केले.
2 इस्राएलाच्या लोकांनी परमेश्वराला फसिवण्याचा प्रयत्न केला.
पण आता त्यांनी त्यांचा अपराध कबूल केलाच पािहजे.
परमेश्वर त्यांच्या वेद्या मोडेल.
तो त्यांच्या स्मारक स्तभंांचा नाश करील.

इस्राएलींचइस्राएलींचेे ददुषु्टष्ट िनणिनणर्र्यय

3 आता इस्राएल लोक म्हणतात, “आम्हाला राजा नाही आम्ही
परमेश्वराला मानत नाही. त्याचा राजा आमच्यासाठी काही करू शकत
नाही.”

4 ते वचने देतात पण ते फक्त खोटो बोलत असतात. ते आपला शब्द
पाळत नाहीत. ते दसुऱ्या देशांबरोबर करार करतात. परमेश्वराला ते करार
आवडत नाहीत. न्यायाधीश नांगरलेल्या शेतात वाढणाऱ्या िवषारी
तणाप्रमाणे आहेत

5 शोमरोनमधील लोक बेथ: आवेन येथील वासरांची पूजा करतात. ते
लोक अक्षरश: रडतील. ते याजकही खरोखरी रडतील. का? कारण
त्यांची संुदर मूतीर् नाहीशी झाली. ती दरू नेली गेली. 6 ती मूतीर्
अशशूरच्या महान राजाला भेट म्हणून नेली गेली तो, एफ्राईमची
लज्जास्पद मूतीर् ठेवील. इस्राएलला आपल्या मूतीर्ची लाज वाटेल. 7

शोमरोनच्या दवैतांचा नाश केला जाईल पाण्यावर तरगंणाऱ्या
लाकडाच्या तुकड्याप्रमाणे त्यांची दशा होईल.

8 इस्राएलाने पाप केले आिण उच्चस्थाने बांधली. आवेन मधील
उच्चस्थानांचा नाश केला जाईल त्यांच्या वेदीवर काटेकुटे व तण
वाढतील मग ते पवर्तांना म्हणतील, “आम्हाला झाका” आिण टेकड्यांना
म्हणतील, “आमच्यावर पडा.”

इस्राएललाइस्राएलला पापाचीपापाची िंकमतिंकमत मोजावीमोजावी लागलागेेलल

9 इस्राएल, िगबाच्या काळापासून तू पाप केले आहेस ते लोक तेथे
पाप करीतच रािहले. िगबातील ते दषु्ट यधु्दात खरोखरी पकडले जातील.
10 मी त्यांना िशक्षा करण्यासाठी येईन सनै्ये त्यांच्या िवरोधात गोळा
होतील. ती इस्राएलींच्या दोन्ही पापाबदं्दल त्यांना िशक्षा करतील.

11 एफ्राईम िशकिवलेल्या तरुन कालवडीप्रमाणे आहे. ितला
खळ्यातील धान्यावरुन चालायला आवडते. मी ितच्या गळ्यात चांगले
जोखड अडकवीन. एफ्राईमला दोराने बांधीन मग यहूदा नांगरणी करील
याकोब स्वतः ढेकळे फोडील.

12 जर तुम्ही चांगुलपणा पेरलात, तर तुम्हाला खऱ्या प्रेमाचे पीक
िमळेल तुमचे शेंत नांगरा तुम्हाला परमेश्वरासह पीक िमळेल. तो येईल
आिण पावसाप्रमाणे तुमच्यावर चांगुलपणाचा वषार्व करायला लावील.

13 पण तुम्ही पाप पेरले, म्हणून तुम्हाला अडचणींचे पीक िमळाले
तुम्हाला तुमच्या खोटेपणाचे फळ िमळाले. का? कारण तुम्ही तुमच्या
शक्तीवर आिण तुमच्या सिैनकांवर िवश्वास ठेवला. 14 म्हणून तुमच्या
सनै्याला रणिंशग ऐकू येईल तुमच्या सवर् गढ्यांचा नाश होईल. तो नाश,
शल्मनाने जसा बेथ-आबेर्लचा नाश केला, तसा असेल त्या यूध्दाच्या
वेळी, आया मलांबरोबर ठार मारल्या गेल्या. 15 आिण हे सवर्
तुझ्याबाबतीत बेथेल येथे घडेल. का? कारण तुम्ही खूप पापे केली. तो
िदवस उजाडताच इस्राएलच्या राजाचा संपूणर् नाश होईल.

इस्राएलइस्राएल परमपरमेेश्वरालाश्वराला िवसरलािवसरला आहआहेे

परमेश्वर म्हणाला, “इस्राएल लहान बालक असताना, मी
(परमेश्वराने) त्यांच्यावर प्रेम केले.
आिण मी माझ्या मुलाला िमसरबाहेर बोलािवले.

2 पण मी िजतके अिधक इस्राएलींना बोलािवले,
िततके जास्त ते मला सोडून गेले.
त्यांनी बआलाना बळी अपर्ण केले.
मूतीर् पुढे धूप जाळला.

3 “एफ्राईमला चालावयाला िशकिवणारा मीच होतो.
मी इस्राएलींना हातांवर उचलून घेतले.
मी त्यांना बर ेकेले.
पण त्यांना त्याची जाणीव नाही.

4 मी त्यांना दोऱ्यांनी बांधून नेले.
पण त्या प्रेमाच्या दोऱ्या होत्या.
मी त्यांना मुक्त करणाऱ्या माणसाप्रमाणे होतो.
मी खाली वाकून त्यांना जेवू घातले.
5 “परमेश्वराकडे परत येण्यास इस्राएल लोकांनी नकार िदला म्हणून

ते िमसरला जातील अश्शूरचा राजा त्यांचाही राजा होईल. 6 त्यांच्या
गावांवर टांगती तलवार राहील. त्यांच्या सामथ्यर्वान पुरुषांना ती मारील
त्यांच्या नेत्यांचा ती नाश करील.

7 “मी परत यावे अशी माझ्या लोकांची अपेक्षा आहे. वरच्या
परमेश्वराला ते बोलवतील पण देव त्यांना मदत करणार नाही.”

इस्राएलचाइस्राएलचा नाशनाश करण्याचीकरण्याची परमपरमेेश्वराचीश्वराची इच्छाइच्छा नाहीनाही

8 “एफ्राईम, तुला सोडून देण्याची माझी इच्छा नाही.
इस्राएल, तुझे रक्षण करावे असे मला वाटते.
अदमाह िकवा सबोईम यांच्यासारखी
तुझी िस्थती करावी असे मला वाटत नाही.
माझे मनःपिरवतर्न होत आहे.
तुझ्याबद्दलचे माझे प्रेम अितशय उत्कट आहे.

9 मी, माझ्या भयकंर क्रोधाचा,
िवजय होऊ देणार नाही.
मी पुन्हा एफ्राईमचा नाश करणार नाही.
मी मानव नसून परमेश्वर आहे.
मी तुमच्यामधला एकमेव पिवत्र आहे मी तुमच्याबरोबर आहे.
मी माझा क्रोध प्रकट करणार नाही.

10 मी िंसहासारखी डरकाळी फोडीन.
मी डरकाळी फोडताच,
माझी मुले माझ्यामागून येतील
ती पिश्चमेकडून भयाने थरथर कापत येतील.

11 ती िमसरमधून घाबरलेल्या पाखर◌ंाप्रमाणे येतील.
मग मी त्यांना घरी परत नेईन.”
परमेश्वर असे म्हणाला आहे.
12 “एफ्राईमच्या दवैतांनी मला घेरून टाकले.
इस्राएलच्या लोकांनी माझ्याकडे पाठ िफरिवली.
म्हणून त्यांचा नाश झाला पण यहूदा अजून एल बरोबरच चालत आहे.
यहूदा पिवत्रांशी िनष्ठावंत आहे.”

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएलच्यािवरुध्दइस्राएलच्यािवरुध्द आहआहेे

एफ्राईम त्याचा वेळ वाया घालवीत आहे-इस्राएल िदवसभर
“वाऱ्याचा पाठलाग करतो.” लोक अिधकािधक खोटे
बोलतात. ते जास्तीतजास्त चोव्या करतात. त्यांनी

अश्शूरशी करार केले आहेत. आिण ते जतैून तेल िमसरला नेत आहेत.
2 परमेश्वर म्हणतो, “माझे इस्राएलशी भांडण आहे. याकोबला त्याच्या

कमार्ंबद्दल सजा िमळालीच पािहजे. त्याने केलेल्या वाईट कृत्यांबद्दल
त्याला िशक्षा झालीच पािहजे. 3 याकोबने आईच्या गभार्त
असल्यापासूनच त्याच्या भावाला फसवायला सुरवात केली. याकोब
शिक्तशाली तरुण होता. त्या वेळी तो परमेश्वरािवरुध्द लढला. 4

याकोबने देवदतूाशी मल्लयधु्द खेळले आिण तो िंजकला तो रडला व
त्याने कृपा करण्याची याचना केली. हे बेथेलमध्ये घडले. तेथे तो
आमच्याशी बोलला. 5 हो, खरचे, यहोवा सनै्यांचा परमेश्वर आहे. त्याचे
नाव यहोवा (परमेश्वर)असे आहे. 6 म्हणून आपल्या परमेश्वराकडे परत
या त्याच्याशी िनष्ठा ठेवा. योग्य तेज करा. तुमच्या परमेश्वरावर नेहमी
िवश्वास ठेवा.

7 “याकोब, हा खरा व्यापारी आहे. तो त्याच्या िमत्रांनासुध्दा
फकिवतो त्याचे तराजू सुध्दा खोटे आहेत. 8 एफ्राईम म्हणाला, ‘मी
श्रीमतं आहे. मला खरी संपत्ती सापडली आहे. माझे अपराध कोणालाही
कळणार नाहीत. कोणालाही माझी पापे समजणार नाहीत.’

9 “पण तुम्ही िमसरमध्ये असल्यापासून, मी परमेश्वर तुमचा परमेश्वर
आहे. सभामडंपाच्या वेळेप्रमाणे तुम्हाला तबंूत राहायला भाग पाडीन.
10 मी संदेष्ट्यांशी बोललो मी त्यांना पुष्कळ दृष्टांन्त िदले. माझी
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िशकवण तुम्हाला िशकिवण्यासाठी मी त्याना अनेक मागर् दाखिवले. 11

पण िगलादाच्या लोकांनी पाप केले आहे. तेथे पुष्कळ भयानक मूतार्
आहेत. िगल्गालमध्ये लोक बलैांना बळी अपर्ण करतात. त्यांच्या अनेक
वेदी आहेत. नांगरलेल्या शेतात ज्याप्रमाणे ढेकळांच्या रांगा असतात,
त्याप्रमाणे त्यांच्या वेदींच्या रगंाच्या रांगा आहेत.

12 “याकोब अरामला पळून गेला. त्या जागी, इस्राएलने पत्नीसाठी
सेवा केली. दसुरी पत्नी िमळावी म्हणून त्याने मेंढ्या पाळल्या. 13 पण
परमेश्वराने संदेष्ट्यांच्या उपयोग करून देवाने इस्राएलला सुरिक्षत ठेवले.
14 पण एफ्राईम परमेश्वराच्या रागास कारणीभूत झाला एफ्राईमने अनेक
लोकांना ठार केले. म्हणून त्याला त्याच्या अपराधांबद्दल िशक्षा होईल.
त्याचा प्रभू (परमेश्वर) त्याला अपमान सहन करायला लावील.”

इस्राएलनइस्राएलनेे आपलाआपला नाशनाश स्वतःचस्वतःच करूनकरून घघेेतलातला

इस्राएलमध्ये एफ्राईमने स्वतःचे महत्व वाढिवले तो बोलत
असे व लोक भीतीने थरथर कापत. पण एफ्राईमने पाप केले
त्याने बआल देवताला पूजणे सुरु केले. 2 ते इस्राएली

अिधकच पाप करतात. ते स्वतःसाठी मूतीर् तयार करतात. कारािगर
चमत्कितपूणर् चांदीच्या मूतीर् घडिवतात व ते लोक त्या मूतीर्शी बोलतात.
ते त्या मूतीर्पुढे बळी देतात. सोन्याच्या वासरांचे ते चंुबन घेतात. 3 ह्याच
कारणामुळे ते लोक लवकरच अदृश्य होतील. सकाळच्या धुक्याप्रमाणे
त्यांची िस्थती होईल. सकाळी धुके थोड्यावेळ िदसते. व लगेच नाहीस
होते. इस्राएलींची दशा खळ्यातून उडणाऱ्या फोलकटाप्रमाणे होईल.
धुराड्यातून िनघणारा धूर काही क्षणातच िदसेनासा होतो, तसे त्याचे
होईल.

4 “तुम्ही िमसर देशात असल्यापासून मी परमेश्वर तुमचा परमेश्वर आहे
माझ्यािशवाय दसुरा देव तुम्हाला माहीत नव्हता. ज्याने तुम्हाला
वाचिवले तो मीच. 5 वाळवंटात, त्या रूक्ष प्रदेशात, मी तुम्हाला
ओळखले. 6 मी इस्राएल लोकांना अन्न िदले. त्यांनी ते खाल्ले व ते संतुष्ट
झाले,तृप्त झाले. ते गिर्वष्ठ झाले आिण ते मलाच िवसरले.

7 “म्हणूनच मी त्यांच्याशी िंसहासारखा वागेन. रस्त्यावर दबा धरून
बसलेल्या िचत्याप्रमाणे मी होईन. 8 िजची िपल्ले ितच्यापासून िहरावून
घेतली गेली आहेत अशी अस्वलाची मादी जसा हल्ला करील, तसाच
मीही त्याच्यावर तुटून पडेन. मी त्यांच्यावर चढाई करीन. मी त्यांच्या
छाती फाडीन. िंसह िंकवा इतर िहस्र पशू आपली िशकार जशा फाडून
खातात तसेच मी करीन.”

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या क्रोधापासूनक्रोधापासून इस्राएललाइस्राएलला कोणीहीकोणीही वाचवूवाचव ूशकणारशकणार नाहीनाही

9 “इस्राएल, मी तुला मदत केली. पण तू माझ्यािवरुध्द गेलास म्हणून
आता मी तुझा नाश करीन. 10 तुझा राजा कोठे आहे? तुझ्या सवर्
नगरांत तो तुला वाचवू शकत नाही. तुझे न्यायाधीश कोठे आहेत? ‘मला
राजा व नेते दे’ अशी िवनवणी तू केली होतीस. 11 मी रागावलो आिण
तुला राजा िदला. माझा क्रोध अिधक भडकताच, मी तुझा राजा काढून
घेतला.

12 “एफ्राईमने आपला अपराध लपिवण्याचा प्रयत्न केला.
त्याचे पाप म्हणजे गुप्त गोष्ट हे असे
त्याला वाटले पण त्याच्या पापाची िशक्षा त्याला िमळेल.

13 त्याची िशक्षा प्रसूितवेदनांप्रमाणे असेल.
तो सुज्ञ मुलगा नसेल
त्याची जन्मवेळ येईल,
तेव्हा तो वाचणार नाही.

14 “मी त्यांना थडग्यापासून वाचवीन मी
त्यांचा मृत्यूपासून बचाव करीन.
मरणा, तुझी रोगराई कोठे आहे?
थडग्या, तुझी शक्ती कोठे गेली?
मला सूड घ्यायचा नाही.

15 इस्राएल त्यांच्या भावांत वाढतो आहे.

पण पूवेर्कडून जोराचा वारा येईल.
परमेश्वराचा वारा वाळवंटाकडून वाहील.
मग इस्राएलची िवहीर आटून जाईल.
त्याचा झरा कोरडा पडेल.
वारा इस्राएलच्या खिजन्यातील प्रत्येक मौल्यवान वस्तू काढून घेईल.

16 शोमरोनला िशक्षा झालीच पािहजे, का?
कारण ितने परमेश्वराकडे पाठ िफरिवली.
इस्राएली तलवारीला बळी पडतील.
त्यांच्या मुलांची खांडोळी केली जाईल.
त्यांच्या गभर्वती िस्त्रयांना फाडून टाकले जाईल.”

परमपरमेेश्वराकडश्वराकडेे परतणपरतणेे

इस्राएला, तू पडलास. तू परमेश्वरािवरुध्द पाप केलेस. पण
आता परमेश्वराकडे, तुझ्या परमेश्वराकडे, परत ये. 2 तू ज्या
गोष्टी बोलणार आहेस, त्याबद्दल िवचार कर व परमेश्वराकडे

परत ये.
“त्याला सांग की आमचे पाप धुवून टाक आम्ही करीत
असलेल्या चांगल्या गोष्टीं चा स्वीकार कर.
आम्ही आमच्या ओठांद्वार ेतुझी स्तुती करू.

3 अश्शूर आम्हाला वाचिवणार नाही.
आम्ही घोड्यांवर स्वार होणार नाही.
आम्ही हातांनी बनिवलेल्या गोष्टींना
‘आमचा देव’ असे पुन्हा म्हणणार नाही का?
कारण अनाथांवर करुणा करणारा
तूच एकमेव आहेस.”

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएललाइस्राएलला क्षमाक्षमा करीलकरील

4 परमेश्वर म्हणतो,
“त्यानी माझा त्याग केली तरी मी त्यांना ह्या गोष्टीबद्दल क्षमा करीन.
मी मोकळेपणाने त्यांच्यावर प्रेम करीन.
आता मी त्यांच्यावर रागावलो नाही.

5 मी इस्राएलासाठी दिहवराप्रमाणे होईन.
इस्राएल िललीप्रमाणे फुलेल,
लबानोनमधील गधंसरंूप्रमाणे तो फोफावेल.

6 त्याच्या फांद्यांचा िवस्तार होईल
व तो जतैुनाच्या संुदर वृक्षाप्रमाणे होईल.
लबंानोनमधील गधंसरंूच्या गधंाप्रमाणे
त्याचा सुवास असेल.

7 इस्राएलचे लोक, पुन्हा,
माझ्या सुरािक्षतेत राहातील ते धान्याप्रमाणे
वाढतील ते वेलीप्रमाणे िवस्तारतील.
ते लबानोनमधील द्राक्षारसाप्रमाणे होतील.”

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएललाइस्राएलला मूतीर्मूतीर् बद्दलबद्दल ताकीदताकीद ददेेतोतो
8 “एफ्राईम, माझा (परमेश्वराचा) मूतीर्शी काहीही संबधं असणार नाही,
तुमच्या प्राथर्नेला उत्तर देणारा मीच एकमीच आहे.
फक्त मीच तुमच्यावर लक्ष ठेवतो, मी सदाहिरत देवदारूसारखा आहे.
माझ्यामुळे तुम्हाला फळ िमळते.”

अखअखेेरचारचा सल्लासल्ला

9 शहाण्या माणसाला या गोष्टी समजतात.
चलाख माणसाने या गोष्टी िशकाव्या
परमेश्वराचे मागर् योग्य आहेत.
त्यामुळे सज्जन जगतील
व दजुर्न मरतील.

होशेय 12:11 576 होशेय 14:9
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टोळधाडीमुळटोळधाडीमुळेे िपकांचािपकांचा नाशनाश होईलहोईल

पथूएलचा मुलगा योएल ह्याला परमेश्वराकडून पुढील संदेश
िमळाला:

2 नेत्यांनो, हा संदेश ऐका!
ह्या देशात राहणाऱ्या सवर् लोकानो, माझे ऐका!
तुमच्या आयषु्यात पूवीर्, असे काही घडले आहे का?
नाही. तुमच्या विडलांच्या काळात असे काही घडले का? नाही.

3 तुम्ही तुमच्या मुलांना ह्या गोष्टी सांगाल.
तुमची मुले, त्यांच्या मुलांना व तुमची नातवंडे
त्यांच्या पुढच्या िपढीला ह्या गोष्टी सांगतील.

4 जे नाकतोड्याने खाल्ले व जे कुसरूडाने सोडले,
ते घुल्याने खाल्ले.

टोळधाडटोळधाड ययेेततेे
5 मद्यप्यांनो, जागे व्हा व रडा!
सवर् दारूड्यांनो, रडा!
का? कारण तुमचे गोड मद्य संपले आहे.
पन्हा तुम्हाला त्याची चव चाखता येणार नाही.

6 माझ्या राष्ट्र ाबरोबर लढण्यासाठी एक मोठा व शिक्तशाली देश येत
आहे.
त्यांचे सिैनक अगिणत आहेत.
ते टोळ (शत्रू-सिैनक) तुमचा नाश करण्यास समथर् आहेत.
त्यांचे दात िंसहाच्या दाताप्रमाणे आहेत

7 माझ्या द्राक्षवेलीवरची सवर् द्राके्ष ते “टोळ” खातील.
चांगल्या द्राक्षवेली जळाल्या व मेल्या माझी झाडे, ते, सोलून खातील.
त्या झाडांच्या फांद्या
पांढऱ्या पडून त्यांचा नाश होईल.

लोकांचलोकांचेे आक्रआकंं्रदनदन

8 एखाद्या तरुण वाग्दत्त वधूचा
भावी पती मारला गेल्यावर ती जशी रडते, तसे रडा!

9 याजकांनो, परमेश्वराच्या सेवकांनो, शोक करा!
का? कारण परमेश्वराच्या मिंदरात अन्नापर्णे व पेयापर्णे होणार नाहीत.

10 शेतांचा नाश झाला आहे.
भूमीसुध्दा रडत आहे.
का? कारण धान्याचा नाश झाला आहे,
नवे मद्य सुकून गेले आहे
आिण जतैुनाचे तेल नाहीसे झाले आहे.

11 शेतकऱ्यांनो, द:ुखी व्हा!
द्राक्षमळेवाल्यांनो, मोठ्याने रडा!
का? कारण शेतातील पीक नाहीसे झाले आहे.

12 वेली सुकून गेल्या आहेत,
अिंजराचे झाड वठत आहे,
डाळींब, खजूर, सफस्चंद अशी
सवर्च बागेतील झाड सुकत आहेत
आिण लोकांमधील आनदं लोपला आहे.
13 याजकांनो, शोकप्रदशर्क कपडे चढवून मोठ्याने रडा.
वेदीच्या सेवकांनो, मोठ्याने शोक करा.

माझ्या परमेश्वराच्या सेवकानो, शोकप्रदशर्क कपडे घालूनच तुम्ही
झोपाल.
का? कारण परमेश्वराच्या मिंदरात यापुढे अन्नापर्णे व पेयापर्णे होणार

नाहीत.

टोळांचाटोळांचा भयभयंकंरकर नाशनाश

14 “उपवासाची एक िविशष्ट वेळ असेल”, असे लोकांना सांगा. खास
सभेसाठी लोकांना एकत्र बोलवा. देशात राहणाऱ्या लोकांना व नेत्यांना
एकत्र गोळा करा. त्यांना प्रभूच्या, तुमच्या परमेश्वराच्या मिंदरात आणा, व
परमेश्वराची प्राथर्ना करा.

15 शोक करा! का? कारण परमेश्वराचा खास िदवस जवळच आहे.
त्या वेळी, सवर्शिक्तमान परमेश्वराची िशक्षा हल्ल्याप्रमाणे अचानक येईल.
16 आमचे अन्न तुटले आहे. आमच्या परमेश्वराच्या मिंदरातून आनदं व
सुख िनघून गेले आहे. 17 आम्ही िबयाणे पेरले पण ते मातीतच सुकून
मरून गेले. आमची झाडे वाळली व मेली आहेत. आमची धान्याची
कोठार ेिरकामी झाली आिण कोसळत आहेत.

18 प्राणी भुकेन व्याकूळ होऊन कण्हत आहेत. गुरांचे कळप गांगरून
जाऊन, इतस्ततः भटकत आहेत. त्यांना खाण्यास चारा नाही. मेंढ्या
मरत आहेत. 19 हे परमेश्वरा, मी तुझा मदतीसाठी धावा करतो. आगीने
आमच्या िहरव्या रानांचे वाळवंटात रूपांतर केले आहे. 20 िंहस्र
पशूसुध्दा तहानेने व्याकूळ झालेले आहेत आिण ते तुझ्या मदतीसाठी
आक्रोश करत आहेत. झर ेआटले आहेत-कोठेही पाणी नाही. आगीने
आमच्या िहरव्या रानांचे वाळवंट केले आहे.

परमपरमेेश्वराचाश्वराचा ययेेणाराणारा िदवसिदवस

िसयोन वरुन रणिंशग फंुका!
माझ्या पिवत्र पवर्तावरून मोठ्याने इषारा द्या.
ह्या देशात राहणाऱ्या लोकांचा

भीतीने थरकाप उडू द्या.
परमेश्वराचा खास िदवस येत आहे.
परमेश्वराचा खास िदवस अगदी जवळ आला आहे.

2 तो काळोखा, िवषण्ण िदवस असेल.
तो अधंकारमय व ढगाळ िदवस असेल.
सूयाेर्दयाच्या वेळी, तुम्हाला पवर्तावर सनै्य पसरलेले िदसेल.
ते सनै्य प्रचंड न शिक्तशाली असेल.
यापूवाेर् कधी झाले नाही
आिण यापुढे पुन्हा असे कधी होणार नाही.

3 धगधगती आग जसा नाश करते,
तसा देशाचा नाश हे सनै्य करील.
त्यांच्यासमोरची भूमी
एदेनच्या बागेसारखी असेल,
पण त्यांच्या मागे िनजर्न वाळवंट असेल.
त्यांच्या तावडीतून काहीही सुटणार नाही.

4 ते घोड्यांप्रमाणे िदसतात
सनै्यातील घोड्याप्रमाणे ते धावतात.

5 त्यांचा आवाज ऐका.
तो आवाज, पवर्तावर चढणाऱ्या
रथांच्या खडखडाटाप्रमाणे आहे.
फोलकटे जाळणाऱ्या आगीप्रमाणे
तो आवाज आहे.
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ते बलवान आहेत.
ते यधु्दासाठी सज्ज आहेत.

6 ह्या सनै्यापुढे लोक भीतीने थरथर कापतात
आिण त्यांचे चेहेर ेपांढरफेटक पडतात.

7 सिैनक जोरात पळतात.
ते तटांवर चढतात.
प्रत्येक सिैनक सरळ पुढे कूच करतो.
ते आपला मागर् सोडीत नाहीत.

8 ते एकमेकांना रटेीत नाहीत.
प्रत्येकजण आपल्या वाटेने जातो.
जरी एकावर वार होऊन तो पडला,
तरी दसुर ेकूच करीतच राहतात.

9 ते नगरीकडे धाव घेतात.
ते त्वरनेे तटावर चढतात.
ते घरात िशरतात.
चोराप्रमाणे ते िखडक्यांतून िशरतात.

10 त्यांच्यापुढे धरणी व आकाश कापते,
चंद्र-सूयर् काळे पडतात आिण तार ेतळपत नाहीत.

11 परमेश्वर त्याच्या सनै्याला मोठ्याने हाक मारतो.
त्याचा तळ फार मोठा आहे.
सनै्य त्याच्या आज्ञा पाळते.
ते सनै्य खूप बलशाली आहे.
परमेश्वराचा खास िदवस हा िवलक्षण आिण भयकंर आहे.
तो कोण सहन करू शकेल?

लोकांमध्यलोकांमध्येे पिरवतपिरवतर्र्नन करण्यासकरण्यास परमपरमेेश्वरश्वर सांगतोसांगतो

12 परमेश्वराचा संदेश पुढीलप्रमाणे आहे:
“मनापासून माझ्याकडे परत या.
तुम्ही दषु्कृत्ये केलीत.
रडा, शोक करा आिण उपवास करा.

13 तुमचे कपडे फाडू नका,
तर ह्रदये फाडा”
परमेश्वराकडे, तुमच्या परमेश्वराकडे परत या.
तो कृपाळू व दयाळू आहे.
तो शीघ्रकोपी नाही.
तो खूप प्रेमळ आहे.
त्याने योजलेली कडक िशक्षा
कदािचत् तो बदलेलही.

14 कदािचत परमेश्वराचे मनः पिरवतर्न होईलही, कोणी सांगावे!
आिण कदीिचत तो त्याच्या मागे तुमच्यासाठी आशीवार्दही ठेवून

जाईल.
मग तुम्ही परमेश्वराला.
तुमच्या परमेश्वराला, अन्नापर्णे व पेयापर्णे देऊ शकाल.

परमपरमेेश्वराचीश्वराची प्राथप्राथर्र्नाना कराकरा

15 िसयोन वरून रणिंशग फंुका.
खास सभा बोलवा.
उपवासाची िविशष्ट वेळ ठरवा.

16 लोकाना एकत्र जमवा,
खास सभा बोलवा,
वृध्दांना एकत्र आणा
मुलांना एकत्र जमवा, तान्ह्या मुलांना एकािठकाणी जमवा.
शय्यागृहातून नवरा नवरीलाही येऊ द्या.
17 याजकांना, परमेश्वराच्या सेवकांना
द्वारमडंप व वेदी यांच्यामध्ये रडू द्या.
ह्या सवर् लोकांनी म्हणावे, “परमेश्वरा, तुझ्या माणसांवर दया कर.
तुझ्या माणसांची अप्रितष्ठा होऊ देऊ नकोस.
तुझी माणसे दसुऱ्या लोकांनी आम्हाला हसू नये वक्ष
‘कोठे आहे तुमचा परमेश्वर?’ असे िवचारू नये.”

परमपरमेेश्वरश्वर ददेेशश पुन्हापुन्हा उभाउभा करीलकरील

18 मग, देशासाठी, परमेश्वराच्या भावना उत्तेिजत झाल्या.
त्याला, त्याच्या लोकांबद्दल वाईट वाटले.

19 परमेश्वर त्याच्या लोकांशी बोलला.
तो म्हणाला, “मी तुमच्याकडे पुन्हा धान्य, द्राक्षरस आिण तेल पाठवीन.
तुम्ही तृप्त व्हाल.
ह्यापुढे, इतर राष्ट्र ांत तुमची अप्रितष्ठा मी होऊ देणार नाही.

20 मी उत्तरे कडून आलेल्या लोकांना तुमचा देश सोडायला भाग
पाडीन.
मी त्यांना रूक्ष आिण ओसाड देशात जायला लावीन.
त्यातील काही पूवर् समुद्राकडे जातील.
तर काही पिश्चम समुद्राकडे जातील.
त्या लोकांनी फारच भयकंर कृत्ये केली आहेत.
ते मृतांप्रमाणे व सडलेल्या गोष्टींसारखे होतील.
तेथे भयकंर दगुर्धी पसरले.”

ददेेशश पुन्हापुन्हा नव्याननव्यानेे घडिवलाघडिवला जाईलजाईल

21 हे भूमी, घाबरू नकोस.
सुखी आिण हषार्ल्लािसत हो!
कारण परमेश्वर महान गोष्टी घडवून आणणार आहे.

22 रानातल्या प्राण्यानो, घाबरू नका.
कारण वाळवंटातील कुरणांत िहरवळ उगवेल,
झाडांना फळे लागतील.
अिंजराची झाडे व द्राक्षवेली फळांनी लगडतील.

23 म्हणून िसयोनवासीयांनो, आनिंदत व्हा.
तुमच्या परमेश्वर देवामध्ये संतोष माना.
तो कृपावंत होऊन, पाऊस देईल.
तो पूवार्प्रमाणेच, आगोटीचा व वळवाचा पाऊस पाडील.

24 खळी गव्हाने भरून जातील,
आिण िंपपे द्राक्षरसाने व जतैुनच्या तेलाने भरून वाहतील.

25 “मी, परमेश्वराने, माझे सनै्य तुमच्यािवरुध्द पाठिवले.
तुमचे जे काही होते ते,
नाकतोडे, टोळ, कुसरूड
व घुले यांनी खाल्ले.
पण, मी, परमेश्वर,
तुमच्या संकटांच्या वषार्ची भरपाई करीन.

26 मग तुम्हाला भरपूर खायला िमळेल.
तुम्ही तृप्त व्हाल.
तुम्ही, तुमच्या परमेश्वर देवाची, स्तुती कराल.
त्याने तुमच्यासाठी आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहेत.
माझ्या लोकांना पुन्हा कधीही लिज्जत व्हावे लागणार नाही.
27 मी इस्राएलच्या बाजूने आहे हे तुम्हाला समजेल.
मीच परमेश्वर म्हणजे तुमचा देव आहे,
हेही तुम्हाला कळून येईल.
माझ्यािशवाय दसुरा कोणताच परमेश्वर नाही.
माझ्या लोकांना पुन्हा कधीही लिज्जत व्हावे लागणार नाही.”

परमपरमेेश्वरश्वर, स्वतःचास्वतःचा आत्माआत्मा सवसवर्र् लोकांतलोकांत घालण्याचघालण्याचेे वचनवचन ददेेतोतो
28 “ह्यांनतंर मी
माझा आत्मा सवर् लोकांत ओतीन (घालीन).
तुमची मुले-मुली भिवष्य सांगतील
तुमच्यातील वृध्द स्वप्न पाहतील.
तुमच्यातील तरूणांना दृष्टांन्त होतील.

29 त्या वेळी, मी माझा आत्मा
पुरूष व स्त्री सेवकांमध्येसुध्दा ओतीन.

30 मी आकाशात आिण पृथ्वीवर आश्चयर्कारक खणुा दाखवीन तेथे
रक्त,
आग व दाट धूर िदसेल.
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31 सूयार्ऐवजी अधंार होईल.
चंद्राचे रूपांतर रक्तात होईल.
मग परमेश्वराचा महान आिण भयकंर िदवस उगवेल.

32 आिण तेव्हा, परमेश्वराचे नाव घेणारा प्रत्येकजण वाचेल.
वाचवले गेलेले लोक िसयोन पवर्तावर व यरुशलेममध्ये असतील.
परमेश्वराने सांिगतलेयाप्रमाणेच हे घडेल.
परमेश्वराने ज्यांना बोलावलेले होते
असेच लोक वाचलेल्यात असतील.

यहयहूूदाच्यादाच्या शत्रूंनाशत्रूंना िशक्षािशक्षा करण्याचकरण्याचेे परमपरमेेश्वरश्वर वचनवचन ददेेतोतो

“त्या वेळी, यहूदा व यरुशलेम यांची कैदेतून सुटका करून, मी
त्यांना परत आणीन. 2 मी, सवर् राष्ट्र ांनासुध्दा गोळा करून,
खाली यहोशाफाटाच्या दरीत आणीन. तेथे मी त्यांचा

न्यायिनवाडा करीन. त्या राष्ट्र ांनी माझ्या माणसांना म्हणजेच इस्राएल
लोकांना पांगिवले. त्यानी त्याना बळजबरीने इतर राष्ट्र ात राहण्यास भाग
पाडले म्हणून त्या राष्ट्र ांना मी िशक्षा करीन. त्या राष्ट्र ांनी माझा देश वाटून
घेतला. 3 त्यांनी माझ्या लोकांकिरता िचठ्या टाकल्या. वेश्या
खरीदण्यासाठी त्यांनी मुलगा िवकला आिण मद्य खरीदण्यासाठी मुलगी
िवकली.

4 “सार,े सीदोन व पेलेशेथच्या सवर् प्रांतानो, माझ्या दृष्टीने तुम्हाला
अिजबात महत्व नाही. माझ्या कृत्याबद्दल तुम्ही मला िशक्षा करीत
आहत का? तुम्हाला कदािचत् तसे वाटत असेल. पण लवकरच मी
तुम्हाला िशक्षा करीन. 5 तुम्ही माझे सोने-चांदी घेतली. तुम्ही माझा
अमूल्य खिजना घेऊन आपल्या मिंदरात ठेवलात.

6 “तुम्ही यहूदाच्या व यरुशलेमच्या माणसांना यावनी लोकांना
िवकले. अशा रीतीने, तुम्ही त्यांना देशोधडीला लावू शकला. 7 तुम्ही
त्या खूप दरू असलेल्या प्रदेशात माझ्या लोकांना पाठिवले. पण मी त्यांना
परत आणीन, आिण तुम्ही जे काही केले, त्याबद्दल तुम्हाला िशक्षा
करीन. 8 तुमच्या मुला-मुलींना मी यहूद्यांना िवकीन. मग ते त्या मंुला-
मुलींना दरूच्या शबाच्या लोकांना िवकतील.” परमेश्वरानेच हे सांिगतले.

ययुधु्दालाध्दाला सज्जसज्ज व्हाव्हा

9 राष्ट्र ा-राष्ट्र ामध्ये घोषणा करा:
यधु्दाला सज्ज व्हा.
बलवान माणसांना उठवा.
सवर् योध्दे जवळ येऊ देत
त्यांना उठू द्या.

10 फाळ मोडून त्यांच्या तलवारी करा.
कोयत्यापासून भाले करा.

“दबुळ्याला मी बलवान योध्दा आहे”
असे म्हणू द्या.

11 सवर् राष्ट्र ांनो, त्वरा करा!
त्या जागी एकत्र या.
हे परमेश्वरा, तुझे बलवान योध्दे आण

12 राष्ट्र ांनो, उठा!
यहोशाफाटच्या दरीत गोळा व्हा.

तेथे मी सभोवतालच्या राष्ट्र ांचा
न्याय करायला बसेन.

13 िवळा आणा,
कारण पीक तयार झाले आहे.
या आिण द्राके्ष तुडवा.
कारण द्राक्षकंुड भरून गेले आहे.
िंपप भरून वाहत आहेत.
कारण त्यांचे पाप मोठे आहे.

14 िनणर्याच्या दरीत पुष्कळशी माणसे आहेत.
परमेश्वराचा िवशेष िदवस जवळ आला आहे.

15 चंद्र-सूयर् काळवंडतील.
तार ेिनस्तेज होतील.

16 परमेश्वर देव िसयोनेहून गजर्ना करील
तो यरुशलेमहून ओरडेल.
आिण आकाश व पृथ्वी कापेल
पण परमेश्वराच्या लोकांना
तो सुरिक्षत स्थान असेल.
इस्राएलच्या लोकांना
तो सुरिक्षत जागा असेल.

17 “मगय तुम्हाला कळेल की मीच
तुमचा परमेश्वर देव आहे.
माझ्या पिवत्र पवर्तावर म्हणजे
िसयोनावर मी राहतो.
यरुशलेम पिवत्र होईल.
त्या नगरीतून पुन्हा कधीही परके जाणार नाहीत.

नवजीवनाचनवजीवनाचेे यहयहूूदालादाला वचनवचन

18 त्या िदवशी, पवर्त गोड
द्राक्षरसाने पाझरतील,
टेकड्यांवरून दधू वाहील,
आिण यहूदाच्या कोरड्या पडलेल्या नद्यांमधून पाणी वाहील,
परमेश्वराच्या मिंदरातून कारजें उडतील
आिण िशट्टीमाच्या दरीला पाणी पुरवतील.

19 िमसर उजाड होईल.
अदोमाचे रान होईल.
का? कारण ते यहूद्यांशी कू्ररपणे वागले.
त्यांनी त्यांच्या देशातील
िनष्पाप लोकांना मारले

20 परतंु, यहूदामध्ये नेहमीच
लोक राहतील.
ते यरुशलेममध्ये
िपढ्यािन्पढ्या वास करतील.

21 त्या लोकांनी माझ्या लोकांना ठार केले.
म्हणून मी त्यांना खरोखरच िशक्षा करीन.”
कारण परमेश्वर देव िसयोनमध्ये वस्ती करील.
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आमोसआमोस

आमोस तकोवा नगरीतील मेंढपाळ होता. यहूद्यांचा राजा
उज्जीया आिण इस्राएलचा राजा यराबाम यांच्या कारिकदीर्त
आमोसला दृष्टांन्त झाले. यराबाम योवाशाचा मुलगा होता हे

दृष्टांन्त भूकंपाच्या आधी दोन वषेर् झाले त्याचा हा संदेश.

अरामालाअरामाला िशक्षािशक्षा

2 आमोस म्हणाला:
“परमेश्वर िसयोनच्या िंसहाप्रमाणे गजर्ना करतो.
त्याची प्रचंड गुरगुर यरुशलेमपासून ऐकू येते;
मेंढपाळांची कुरणे सुकलीत.
कमेर्ल पवर्तसुध्दा सुकला आहे.”
3 परमेश्वराने पुढील गोष्टी सांिगतल्या, “िदमीष्कच्या लोकांनी पुष्कळ

अपराध केल्यामुळे मी त्यांनी खात्रीने िशक्षा करीन. का? कारण त्यांनी
िगलादला धान्य मळण्याच्या लोखडंी अवजाराने मारले. 4 मी
हजाएलच्या घराला (आरामला) आग लावीन आिण ती आग बेन-
हदादच्या उंच मनोव्यांचा नाश करील.

5 “मी िदिमष्काच्या प्रवेशद्वाराचे बसणाऱ्याचा मी नाश करीन. बेथ-
एदेन राजदडंधारी राजाला मी नष्ट करीन. अरामाच्या लोकांचा पराभव
होईल लोक त्यांना कीर देशात नेतील.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या
आहेत.

पिलष्ट्यांनापिलष्ट्यांना िशक्षािशक्षा

6 परमेशवर असे म्हणाला, “मी गज्जाच्या लोकांना नक्कीच िशक्षा करीन
कारण त्यांनी फार अपराध केले आहेत. का? कारण त्यांनी संपूणर्
राष्ट्र ावर ताबा िमळवून लोकांना गुलाम म्हणून अदोमला पाठिवले. 7

म्हणून मी गज्जाच्या कोटाला आग लावीन. ही आग गज्जाचे उंच मनोर ेनष्ट
करील 8 अश्दोदच्या गादीवर बसणाव्याचा मी नाश करीन.
अष्कलोनच्या राजदडं धारी राजाला मी नष्ट करीन. एक्रोनच्या लोकांना
मी सजा देईन. मग अजूनही िजवंत असलेले पिलष्ट्यांचे लोक मरतील.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

फोनफोनेेिशयासाठीिशयासाठी िशक्षािशक्षा

9 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो, “सारचे्या पुष्कळ अपराधांबद्दल मी
त्यांना नक्कीच िशक्षा करीन. का? कारण त्यांनी संपूणर् राष्ट्र  आपल्या
ताब्यात घेऊन लोकांना गुलाम करून अदोमला पाठिवले. त्यांच्या
भावांबरोबर (इस्राएलबरोबर) केलेल्या कराराचे स्मरण त्यांना रािहले
नाही. 10 म्हणून सोरच्या तटबदंीला मी आग लावीन. सोरचे उंच मनोरे
त्यामुळे नष्ट होतील.”

अदोमींनाअदोमींना िशक्षािशक्षा

11 परमेश्वर असे सांगतो, “अदोमच्या लोकांनी खूप अपराध केले
आहेत म्हणून मी त्यांना िशक्षा करणारच का? कारण अदोमने तलवारीने
त्याच्या भावाचा (इस्राएलचा) पाठलाग केला. अदोमला अिजबात दया
आली नाही अदोमचा राग कायम रािहला. तो िंहस्त्र पशूप्रमाणे इस्राएलला
फाडत रािहला 12 म्हणून मी तेमानला आग लावीन. त्यात बस्राचे मनोरे
नष्ट करीन.”

अम्मोनीअम्मोनी लोकांनालोकांना सजासजा

13 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो, “अम्मोनींच्या अनेक अपराधांबद्दल
मी अमोनला नक्कीच िशक्षा करीन. का? कारण त्यांनी िगलादमध्ये
गभर्वतींना ठार मारले. तेथील प्रदेश बळकावून आपल्या देशाचा िवस्तार
करण्यासाठी त्यांनी हे केले. 14 म्हणून मी राब्बाच्या तटबदंीला आग
लावीन. ती राब्बाचे उंच मनोर ेभस्मसात करील त्यांच्यावर यधु्दाच्या
िदवशी होत असताना होणाऱ्या आरडाओरडीप्रमाणे आिण
वावटळीप्रमाणे संकटे येतील. 15 मग त्यांचा राजा व नेते पकडले
जातील. त्यांना बरोबरच दरू नेले जाईल.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत.

मवाबसाठीमवाबसाठी सजासजा

परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो, “मवाबच्या लोकांनी पुष्कळ
अपराध केले आहेत म्हणून मी त्यांना िशक्षा करणारच. का?
कारण त्यांनी अदोमच्या राजाची हाडे जाळून त्याचा चुना

केला. 2 म्हणून मी मवाबमध्ये आग लावीन. ती आग करीयोथचे उंच
मनोर ेनष्ट करून टाकील. तेथे भयकंर आरडाओरड होईल, रणिंशगाचा
आवाज होईल आिण मवाब नष्ट होईल. 3 अशारीतीने, मवाबच्या
राजांचा शेवट करीन. मी मवाबच्या नेत्यांना ठार करीन.” परमेश्वर असे
म्हणतो.

यहयहूूदालादाला िशक्षािशक्षा

4 परमेश्वर असे म्हणतो, “यहूदाने पुष्कळ अपराध केले असल्यामुळे
मी यहूदाला िशक्षा करीन. का? कारण त्यांनी परमेश्वराच्या आज्ञांचे पालन
करण्यास नकार िदला. त्यांनी परमेश्वराच्या आज्ञा मानल्या नाहीत.
त्यांच्या पूवर्जांनी असत्यावर िवश्वास ठेवला. यहूदाच्या लोकांनी
परमेश्वराला अनुसरण्याचे सोडून देण्यास हे असत्यच कारणीभूत झाले.
5 म्हणून यहूदात आग लावीन. त्या आगीत यरुशलेमचे उंच मनोरे
भस्मसात होतील.”

इस्राएललाइस्राएलला िशक्षािशक्षा

6 परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो: “इस्राएलने पुष्कळ अपराध केले
आहेत म्हणून मी त्याला िशक्षा करणारच. का? कारण इस्राएल लोकांना
िवकले. त्यांनी गिरबांना जोड्याच्या िंकमतीला िवकले. 7 गिरबांना
धुळीत लोटून त्यांनी त्या गिरबांना तुडिवले. द:ुिखतांची गाव्हाणी ऐकणे
त्यांनी सोडून िदले. मुले वडील यांनी एकाच स्त्रीशी शािरिरक संबधं
ठेवले. त्यांनी माझे नाव धुळीला िमळवले. 8 ते गरीब लोकांजवळून
कपडे घेतात आिण वेदीजवळ बसून पूजा करताना त्या कपड्यावरच
बसतात. ते गिरबांना पसेै कजार्ऊ देतात आिण त्याबदल्यात त्यांचे कपडे
गहाण म्हणून ठेवून घेतात. ते लोकांना दडं देण्यास भाग पाडतात आिण
त्या पशैातून स्वतःसाठी मद्य िवकत घेतात व त्यांच्या दवैतांच्या देवळात
बसून ते िपतात.

9 “पण प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर अमोरींना मारणारा मीच होतो. अमोरी
गधंसंरूप्रमाणे उंच होते. ते अल्लोन वृक्षांप्रमाणे बळकट होते. परतंु मी
त्यांच्या वरील फळांचा व खालील मुळांचा िवध्वंस केला.

10 “तुम्हाला िमसरमधून आणणारा मीच तो एकमेव! 40 वषेर् मी
तुम्हाला वाळवंटातून पार नेले व अमोरींचा प्रदेश घेण्यास मीच तुम्हाला
मदत केली. 11 मी तुमच्यापकैी काही मुलांना संदेष्टे बनिवले व
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तुमच्यातील काही तरुणांना नाजीर बनिवले, इस्राएल लोकांनो हे खरे
आहे!” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या. 12 “पण तुम्ही नाजीरांना मद्य
प्यायला लावले व संदेष्ट्यांना संदेश देण्यास मनाई केली. 13 तुम्ही
मला बोजाप्रमाणे आहात खूप वाळलेले गवत भरलेल्या गाडीप्रमाणे मी
खाली वाकलो आहे. पण मी ह्याच तव्हेने तुम्हाला खाली दाबून टाकीन .
14 कोणीही पळून जाऊ शकणार नाही. अगदी जोरात धावणारा सुध्दा!
बलवान पुरसेे बलवान राहणार नाहीत. सिैनक पळून जाऊन स्वतःला
वाचवू शकणार नाहीत. 15 धनुधार्री वाचणार नाहीत. जोरात धावणारे
पळून जाणार नाहीत. घोडेस्वार िजवंत राहणार नाहीत. 16 त्या वेळी
खूप शूर सिैनकसुध्दा पळून जातील. त्यांना कपडे घालण्याससुध्दा वेळ
िमळणार नाही.” परमेश्वर असे म्हणतो.

इस्राएललाइस्राएलला ताकीदताकीद

इस्राएलच्या लोकांनो, संदेश ऐका! परमेश्वराने तुमच्याबद्दल
पुढील गोष्टी सांिगतल्या मी िमसरमधून ज्या घराण्यांना
(इस्राएलला) आणले, त्यांच्याबद्दल हा संदेश आहे. 2

“पृथ्वीच्या पाठीवर पुष्कळ घराणी आहेत पण मी फक्त तुमच्याच
घराण्याला खास संबधं ठेवण्यासाठी िनवडले पण तुम्ही माझ्यािवरुध्द
गेलात. म्हणून तुमच्या सवर् पापांसाठी मी तुम्हाला िशक्षा करीन.”

इस्राएलच्याइस्राएलच्या िशक्षिशकेे्षचचेे कारणकारण

3 दोन माणसांचे एकमत झाल्यािशवाय
ते एकमेकांबरोबर चालू शकणार नाहीत.

4 िशकार िमळाल्यावरच
जगंलातील िंसह गजर्ना करील.
जर िंसहाचा बछडा, त्याच्या गुहेत गुरगुरत असेल,
तर त्याचा अथर् त्याने काहीतरी पकडले आहे.

5 जाळ्यात दाणे नसतील तर,
पक्षी जाळ्यात जाणार नाही
आिण सापळ्याचे दार बदं झाले,
तर तो सापळा पक्ष्याला पकडणारच.

6 जर इषाऱ्याची रणिंशगे फंुकली गेली,
तर लोक भीतीने थरथर कापणारच.
जेव्हा नगरीवर संकट येते,
तेव्हा परमेश्वर त्याला कारणीभूत असतो.
7 प्रभू माझा परमेश्वर कदािचत् काही करायचे िनिश्चत करील, पण तसे

करण्यापूवीर्, तो, आपला बेत त्याच्या सेवकांना म्हणजेच संदेष्ट्यांना
सागेल. 8 िंसहाने डरकाळी फोडल्यास लोक भयभीत होतील व परमेश्वर
बोलताच, संदेष्टे संदेश देतील.

9 अश्दोद व िमसर यांच्या उंच मनोऱ्यांवरून पुढील संदेशाची घोषणा
करा: “शोमरोनच्या पवर्तांवर या तेथे तुम्हाला भयकंर गोंधळ पाहायला
िमळेल का? कारण लोकांना योग्य आचरण माहीत नाही. ते दसुऱ्यांशी
कू्ररपणे वागले. दसुऱ्यांच्या वस्तू घेऊन त्यांनी त्यां उंच मनोऱ्यात लपवून
ठेवल्या यधु्दात लुटलेल्या वस्तंूनी त्यांचे खिजने भरून गेले आहेत.”

11 म्हणून परमेशवर म्हणतो, “त्या देशावर शत्रू चालून येईल तो तुमचे
सामथ्यर् िहरावून घेईल. तुम्ही तुमच्या उंच मनोऱ्यांमध्ये लपिवलेल्या
वस्तू तो घेईल.”

12 परमेश्वर म्हणतो,
“जर िंसहाने मेंढीवर हल्ला केला,
तर कदािचत मेंढपाळ ितला वाचवायचा प्रयत्न करील.
पण तो मेंढीचा
काही भागच वाचवू शकेल.
तो कदािचत् मेंढीचे दोन पाय
वा कानाचा तुकडाच िंसहाच्या तोंडातून ओढून काढेल.
त्याचप्रकार ेइस्राएलमधील बहुतांश लोक वाचणार नाहीत.
शोमरोनमध्ये राहणार ेलोक शय्येचा एखादा कोपरा
िंकवा िबछान्याच्या कापडाचा तुकडाच फक्त वाचवू शकतील.”
13 माझा प्रभू सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव पुढील गोष्टी सांगतो:

“याकोबच्या वंशजांना (इस्राएलला) ह्या गोष्टींबद्दल ताकीद द्या. 14

इस्राएलने पाप केले व त्याबद्दल त्यांना िशक्षा करीन. मी बेथेलच्या वेदी
नष्ट करीन. वेदीची िशगे तोडली जातील व ती मातीत पडतील. 15

िहवाळी महाल उन्हाव्व्यातील महालाबरोबर मी नष्ट करीन. हिस्तदतंी
घरांचा आिण इतर पूष्कळ घरांचा नाश केला जाईल.” परमेश्वराने ह्या
गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

मौजमजामौजमजा आवडणाऱ्याआवडणाऱ्या बायकाबायका

शोमरोनच्या पवर्तावर राहणाऱ्या, बाशानच्या गायींनो, मी काय
म्हणतो ते ऐका! तुम्ही गिरबांना दखुिवता! त्यांना िचरडून
टाकत! तुम्ही तुमच्या नवऱ्यांना तुमच्यासाठी “मद्य आणण्यास

सांगता!”
2 परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने शपथ घेतली आहे. त्याने त्याच्या

पिवत्र्याची शपथ घेऊन सांिगतले की तुमच्यावर संकटे येतील. माशांचा
गळ टाकून ते तुमच्या मुलांना नेतील. 3 तुमच्या नगरीचा नाश होईल.
तुमच्यातील प्रत्येकीला तटाच्या भगदाडातून बाहेर पडावे लागेल तुम्ही
तुमच्या मृत बाळांना िढगांत फेकाल.
परमेश्वर असे म्हणतो. 4 “बेथेलला जा आिण पाप करा िगल्गालला

जाऊन आणखी पापे करा. सकाळी यज्ञ करा. तीन िदवसाच्या सुट्टीसाठी
आपल्या िपकाचा दहावा भाग आणा. 5 खिमराची आभार-अपर्णे द्या.
अिनबर्ंध इच्छा अपर्णांबद्दल प्रत्येकाला सांगा. इस्राएल, तुला ह्या गोष्टी
करायला आवडते. मग जा आिण हे सवर्कर!” परमेश्वर असे म्हणतो.

6 “तुम्ही माझ्याकडे यावे म्हणून मी खूप प्रयत्न केले. मी तुम्हाला
अन्न िदले नाही. तुमच्या कोणत्याही गावात अन्न नव्हते. पण तुम्ही
माझ्याकडे परत आला नाहीत.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

7 “कापणीच्या हगंामाच्या तीन मिहने आधीच मी पाऊस थांबिवला.
म्हणून पीक वाढलेच नाही मग मी एका गावात पाऊस पडू िदला पण
दसुऱ्या भागातील जमीन अितशय कोरडी झाली. 8 म्हणून दोन-तीन
गावांतील लोक दसुऱ्या एका गावाकडे पाण्यासाठी धडपडत गेले. पण
प्रत्येकाला पुरले एवढे पाणीच नव्हते. पण तरीसुध्दा मदत मागायला
तुम्ही माझ्याकडे आला नाहीत.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

9 “उष्णता व रोग ह्यांनी मी तुमची िपके मारली. मी तुमच्या बागांचा व
द्राक्षमळ्यांचा नाश केला. टोळांनी तुमची अिंजराची व जतैुनाची झाडे
फस्त केली. पण तरीही तुम्ही मदतीसाठी माझ्याकडे आला नाहीत.”
परमेश्वर ह्या गोष्टी बोलला.

10 “िमसरला मी पाठिवली होती, तशीच रोगराई मी तुमच्यावर
पाठिवली. तुमच्यावर पाठिवली. तुमच्या तरुणांना मी तलवारीने मारले.
मी तुमचे घोडे काढून घेतले. मी तुमच्या तळांवर प्रेतांची दगुर्ंधी
पसरिवली. पण तरीसुध्दा मदत मागायला तुम्ही माझ्याकडे आला
नाहीत.” परमेश्वर हे सवर् बोलला आहे.

11 “सदोम आिण गमोरा यांचा मी जसा नाश केला. तसाच मी तुमचा
नाश केला; आगीत ओढून काढलेल्या जळक्या काटकीप्रमाणे तुमची
िस्थती होती. पण तरीही तुम्ही मदत मागायला माझ्याकडे आला
नाहीत.” परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.

12 “म्हणून, इस्राएल, मी तुझ्याबाबत पुढील गोष्टी करीन. मी तुझ्याशी
असेच वागेन. इस्राएल, तुझ्या परमेश्वराला भेटण्यास सज्ज हो!”

13 मी कोण आहे? पवर्त िनमार्ण करणारा मीच तो एकमेव!
मी तुमच्या मनाची िनिर्मती केली.
मीच लोकांना कसे बोलायचे ते िशकिवले.
मीच पहाटेचे अधंारात पिरवतर्न करतो.
मी पृथ्वीवरील पवर्त माझ्या पायाखाली तुडवतो मी कोण आहे?
माझे नाव याव्हे मी सनै्याचा परमेश्वर आहे.

इस्राएलसाठीइस्राएलसाठी शोकगीतशोकगीत

इस्राएलच्या लोकांनो, हे गीत ऐका हे िवलापगीत तुमच्याबद्दल
आहे.

2 इस्राएलची कुमािरका पडली आहे.
ती पुन्हा कधीही उठणार नाही.
ितला एकटीलाच सोडून िदले आहे ती धुळीत लोळत आहे.
ितला उठवणारा कोणीही नाही.

आमोस 2:12 581 आमोस 5:2



6

3 परमेश्वर, माझा प्रभू पुढील गोष्टी सांगतो:
“हजार माणसांना घेऊन
नगर सोडणार ेअिधकारी फक्त शभंर माणसंाना बरोबर घेऊन नगर
सोडणार ेअिधकारी फक्त
दहा माणसांना घेऊन परततील.”

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएललाइस्राएलला परतपरत ययेेण्यासाठीण्यासाठी प्रोत्साहनप्रोत्साहन ददेेतोतो
4 परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र ाला असे सांगतो,
“मला शरण या आिण जगा.

5 पण बेथेलास शरण जाऊ नका;
िगल्गालला जाऊ नका;
सीमा ओलांडून खाली बरैशेब्यालाही जाऊ नका.
िगल्गालमधील लोकांना कैदी म्हणून नेले जाईल.
आिण बेथेलचा नाश केला जाईल.

6 परमेश्वराकडे जा आिण जगा.
तुम्ही परमेश्वराकडे गेला नाहीत, तर योसेफच्या घराला आग लागेल,

ती आग योसेफचे घर भस्मसात करील.
बेथेलमधील ही आग कोणीही िवझवू शकणार नाही.

7 तुम्ही मदतीसाठी परमेश्वराची याचना करावी.
देवानेच कृित्तका व मृगशीषर् यांची िनिर्मती केली.
तो परमेश्वरच अधंाराचे रूपांतर सकाळच्या उजेडात करतो.
तोच िदवसाचे पिरवतर्न अधंाव्या रात्रीत करतो.
समुद्रातील पाण्याला बोलावून जिमनीवर
ओततो त्याचे नाव ‘याव्हे!’
तो एक मजबूत शहर सुरिक्षत ठेवतो.
तर दसुऱ्या भक्कम शहराचा नाश होऊ देतो.”

इस्राएलीइस्राएली लोकांनीलोकांनी ककेेललेेलीली पापकमपापकमेर्ेर्

तुम्ही चांगुलपणा िवषात बदलता
तुम्ही न्यायाला मारून धुळीत पडू देता.

10 संदेष्टे चव्हाट्यांवर जाऊन लोक करीत असलेल्या दषु्कृत्यांबद्दल
बोलतात, पण अशा संदेष्ट्यांचा लोक ितरस्कार करतात.
संदेष्टे सरळ, चांगल्या सत्याची िशकवण देतात. पण लोक त्यांचा

रागच करतात.
11 तुम्ही अन्यायाने गिरबांकडून कर घेता,
त्याच्याकडून गव्हाचा खडं वसूल करता.
तुम्ही कौरीव दगडांची िदमाखदार घर ेबांधता खरी,
पण त्यात तुम्ही रहाणार नाही.
तुम्ही द्राक्षाच्या संुदर बागा लावता,
पण त्यापासून िनघणारा द्राक्षरस तुम्ही पीणार नाही.

12 का? कारण मला तुमच्या पुष्कळ पापांची मािहती आहे.
तुम्ही खरोखरच काही वाईट कृत्ये केली आहेत.
योग्य आचरण करणाऱ्यांना पसैा घेता.
न्यायालयात गिरबांवर अन्याय करता.

13 त्या वेळी, सुज्ञ िशक्षक गप्प बसतील.
का? कारण ती वाईट वेळ आहे.

14 परमेश्वर तुमच्याबरोबर आहे असे तुम्ही म्हणता,
मग सत्कृत्ये करा, दषु्कृत्ये नव्हे.
त्यामुळे तुम्ही जगाल
व सवर् शिक्तमान परमेश्वर देव खरोखरच तुमच्याबरोहबर येईल.

15 दषु्टाव्याचा ितरस्कार करा व चांगुलपणावर प्रेम करा.
न्यायालयात पुन्हा न्याय आणा.
मग कदािचत सवर्-शिक्तमान परमेश्वर
देव योसेफच्या वाचलेल्या वंशजांवर कृपा करील.

अितशयअितशय ददु:ुखाचीखाची ववेेळळ ययेेतत आहआहेे

16 माझा प्रभू सवर्शिक्तमान देव म्हणतो,
“लोक चव्हाट्यावर रडत असतील रस्त्यांतून ते रडतील.
धदेंवाईक रडणाऱ्यांना लोक

भाड्याने बोलवून घेतील.
17 द्राक्षमळ्यांत लोक रडत असतील.
का? कारण मी तुमच्यामध्ये िफरून व तुम्हाला िशक्षा करीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
18 परमेश्वरचा खास न्यायाचा िदवस
पाहण्याची तुमच्यापकैी कीहींची इच्छा आहे.
तुम्हाला तो िदवस का बर ेपहावयाचा आहे?
परमेश्वराचा तो खास िदवस अधंार आणणार आहे, उजेड नाही.

19 िंसहापासून दरू पळणाऱ्या माणसावर अस्वलाने हल्ला करावा,
अशी तुमची िस्थती होईल.
घरात जाऊन िंभतीवर हात ठेवणाव्याला साप चावावा,
तशी तुमची अवस्था होईल.

20 परमेश्वराचा खास िदवस अधंारच आणील,
उजेड नाहीतो िनराशेचा िदवस असेल, प्रकाशाचा एक िकरणही नसेल

तो आनदंचा िदवस नसेल.

परमपरमेेश्वरश्वर इस्राएलचीइस्राएलची उपासनाउपासना नाकारतोनाकारतो

21 “मला तुमच्या सणांचा ितरस्कार वाटतो
मी ते मान्य करणार नाही.
तुमच्या धािर्मक-सभा मला आवडत नाहीत.

22 तुम्ही मला होमापर्णे व अन्नापर्णे जरी िदलीत,
तरी मी ती स्वीकारणार नाही.
शांत्यापर्णात, तुम्ही िदलेल्या पुष्ट
प्राण्यांकडे मी पाहणारसुध्दा नाही.

23 तुमची ककर् श गाणी येथून दरू न्या.
तुमचे वाद्यसंगीत मी ऐकणार नाही.

24 तुम्ही, तुमच्या देशातून, पाण्याप्रमाणे, न्यायीपणा वाहू द्यावा.
कधीही कोरडा न पडणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे चांगुलपणा वाहावा.

25 इस्राएल, वाळवंटात, 40 वषेर् तू मला यज्ञ
व दाने अपर्ण केलीस.

26 पण तुम्ही सकू्कथ ह्या तुमच्या राजाची व कैवानची मूतीर्सुध्दा वाहून
नेली.
तुम्ही स्वतःच तुमच्या दवैतांसाठी तारा तयार केला.

27 म्हणून मी तुम्हाला कैदी म्हणून िदिमष्काच्या पलीकडे घालवीन.”
परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.
त्याचे नाव सवर्शिक्तमान देव!

इस्राएलचाइस्राएलचा शुभशुभ-समयसमय काढकाढूूनन घघेेतलातला जाईलजाईल

सयोनमधील काहींचे जीवन आरामदायी आहे.
शोमरोनच्या पवर्तावरील काही लोकांना नधार्स्त वाटते.
पण तुमच्यावर खूप संकटे येतील.

जगातील उत्तम नगरीतील तुम्ही “महत्वाचे लोक” आहात इस्राएलचे
(लोक) मदत मागण्यासाठी तुमच्याकडे येतात.

2 कालनेला जाऊन पाहा.
तेथून महानगरी हमाथला जा.
पिलष्ट्यांची नगरी गथला जा.
तुम्ही ह्या राज्यांपेक्षा चांगले आहात का?
नाही. त्याचे देश तुमच्या देशापेक्षा मोठे आहेत.

3 तुम्ही लोक करीत असलेल्या कृत्यांमुळे िशके्षचा िदवस जवळ जवळ
येत आहे.
तुम्ही त्या िंहसाचाराच्या िनयमाला जवळ जवळ आणता.

4 पण तुम्ही सवर् सुखसोयी उपभोगता.
तुम्ही हिस्तदतंी पलगंावर झोपता आिण गाद्या-िगद्यार्वर पसरता.
तुम्ही कळपातील कोवळी कोकरे
व गोठ्यातील वासर ेखाता.

5 तुम्ही वीणा वाजिवता.
आिण दािवदाप्रमाणे वाद्यांवर सराव करता.

6 तुम्ही िदमाखदार प्यालांतून मद्य िपता.
तुम्ही चांगली अत्तर ेवापरता.
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पण योसेफच्या वंशाचा नाश होत आहे,
ह्याचा तुम्हाला खेदही वाटत नाही.
7 ते लोक त्यांच्या गाद्या-िगद्यार्वर पसरले आहेत पण त्यांचा चांगला

काळ संपेल कैद्यांप्रमाणे त्यांना परकीय देशांत नेले जाईल ते अशारीतीने
नेले जाणाऱ्यांतील पिहले असतील. 8 परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने,
स्वतःची शपथ घेतली. सवर्शिक्तमान परमेश्वर देवाने अशी शपथ घेतली,
“याकोबला ज्या गोष्टींचा अिभमान वाटतो,
त्या गोष्टींचा मला ितटकारा करतो.
त्याच्या जबूत मनोऱ्यांचा मी ितटकारा करतो.
म्हणून मी शत्रूला ती नगरी व त्यातील सवर् काही घेऊ देईन.”

फारफार थोडथोडेे इस्राएलीइस्राएली िजविजवंतंत राहतीलराहतील

9 त्या वेळी, कदािचत् काही घरांत दहा लोक िजवंत राहतील आिण
ते सुध्दा मरतील. 10 प्रेत घेऊन जाळण्यासाठी एखादा नातेवाईक
येईल. नातेवाईक घराच्या बाहेर हाडे नेण्यासाठी जाईल. घरात कदािचत्
कोणी लपले असेल तर त्याला लोक िवचारतील “तुझ्याजवळ आणखी
एखादे प्रेत आहे का?”
तो माणूस म्हणेल, “नाही……”
मग त्या माणसाचा नातेवाईक म्हणेल, “शू! आपण परमेश्वराच्या

नावाचा उल्लेख करायचा नसतो.”
11 पाहा! परमेश्वर देव आज्ञा देईल,
मग मोठ्या घरांचे तुकडे तुकडे होतील.
व लहान घरांचे लहान लहान तुकडे होतील.

12 घोडे खडकावरून धावतात का?
नाही. लोक गायांच्या साहाय्याने जमीन नांगरतात का?
नाही. पण तुम्ही सवर्काही वरचे खाली करता.
तुम्ही चांगुलपणा व न्याय यांचे वीष केले.

13 तुम्ही लो-देबारमध्ये सुखी आहात.
तुम्ही म्हणता, “आम्ही आमच्या बळावर कनार्ईम घेतले.”
14 “पण इस्राएल, मी तुझ्यािवरुध्द एका राष्ट्र ाला उठवीन. ते राष्ट्र.

तुमच्या संबधं देशाला लेबो-हमाथपासून अराबाच्या ओढ्यापयर्ंतच्या
सगळ्या प्रदेशाला अडचणीत आणेल.” सवर्शिक्तमान परमेश्वर देव हे सवर्
बोलला.

टोळांचाटोळांचा दृष्टांन्तदृष्टांन्त

परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या: दसुर ेपीक वाढण्यास
सुरुवात व्हायच्या वेळेलाच. तो टोळ तयार करीत होता.
पिहल्या िपकाची राजाची कापणी झाल्यानतंरचे हे दसुर ेपीक

होते. 2 टोळांनी देशातील सवर् गवत खाल्ले. त्यानतंर मी म्हणालो,
“परमेश्वरा, माझ्या प्रभू, मी िवनवणी करतो, आम्हाला क्षमा कर. याकोब
जगू शकणार नाही तो फारच दबुळा आहे.”

3 मग ह्याबाबतीत परमेश्वराचे मनःपिरवतर्न झाले परमेश्वर म्हणाला,
“ते घडणार नाही.”

अग्नीचाअग्नीचा दृष्टांन्तदृष्टांन्त

4 परमेश्वराने, माझ्या प्रभूने, मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या मी पािहले
की परमेश्वर देवाने अग्नीला न्याय देण्यास बोलािवले. अग्नीने मोठा डोह
नष्ट केला व त्याने भूमी िगळण्यास सुरवात केली. 5 पण मी म्हणालो, “हे
परमेश्वर देवा, थांब, मी तुझी करूणा भाकतो याकोब जगू शकणार नाही
तो खूपच लहान आहे.” 6 मग परमेश्वराचे ह्या गोष्टीबाबत ह्रदयपिरवतर्न
झाले. परमेश्वर प्रभू म्हणाला, “हीही घटना घडणार नाही.”

ओळओळंंब्याचाब्याचा दृष्टांन्तदृष्टांन्त

7 परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या. परमेश्वर, त्याच्या हातात
ओळंबा घेऊन एका िंभतीजवळ उभा होता (िंभत ओळंब्याने सरळ
केलेली होती.) 8 परमेश्वर मला म्हणाला, “आमोस, तुला काय िदसते?”
मग माझा प्रभू म्हणाला, “पाहा, माझ्या माणसांमध्ये, इस्राएलमध्ये मी

ओळंबा धरीन. मी त्यांच्या दृष्टपणाकडे दलुर्क्ष होऊ देणार नाही. मी

वाईट डाग काढून टाकीन. 9 इसहाकच्या उच्च स्थानाचा नाश होईल.
इस्राएलची पिवत्र स्थाने धुळीला िमळतील. मी यराबाम घराण्यावर हल्ला
करीन आिण त्यांना तलवारीने ठार मारीन.”

अमस्याअमस्या आमोसलाआमोसला थांबिवण्याचाथांबिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतोकरतो

10 बेथेल येथील एक याजक अमस्या ह्याने, “इस्राएलचा राजा
यराबाम ह्याला पुढील िनरोप पाठिवला. आमोस तुझ्यािवरुध्द उठाव
करावा म्हणून प्रयत्न करीत आहे. तो इतका बोलतोय की हा देश त्याचे
सवर् शब्द मानू शकत नाही. 11 आमोस म्हणाला असे आहे, यराबाम
तलवारीच्या वाराने मरले, आिण इस्राएलच्या लोकांना त्यांच्या देशातून
कैदी म्हणून बाहेर नेले जाईल.”

12 अमास्या आमोसला असेही म्हणाला, “अर ेद्रष्ट्या, खाली यहूदात
जा आिण तेथे जेव! तेथेच दे तुझे प्रवचन. 13 पण यापुढे बेथेलमध्ये
संदेश देऊ करू नकोस. ही यराबामची पिवत्र जागा आहे, हे इस्राएलचे
मिंदर आहे.”

14 मग आमोस अमास्याला म्हणाला, “मी धदेंवाईक संदेष्टा नाही. मी
संदेष्ट्यांच्या घराण्यातीलही नाही. मी गुर ेराखत होतो. आिण उंबरांच्या
झाडांची िनगा राखत होतो. 15 मी मेंढपाळ होतो मेंढ्यांच्या मागे जात
असतानाच परमेश्वराने माझा स्वीकार केला. परमेश्वर मला म्हणाला, ‘जा
माझ्या लोकांना, इस्राएलला, संदेश सांग.’ 16 म्हणून परमेश्वराचा संदेश
ऐका ‘इस्राएलिवरुध्द संदेश सांगू नकोस, इसहाकच्या घराण्यािवरुध्द
प्रवचन देऊ नकोस’ असे तू मला सांगतोस. 17 पण परमेश्वर म्हणतो,
‘तुझी बायको गावची वेश्या होईल. तुझी मुलेमुली तलवारीने मरतील.
दसुर ेलोक तुमची भूमी घेऊन ितची आपापसात वाटणी करतील. तू
परदेशात मरशील इस्राएलच्या लोकांना िनिश्चतच त्यांच्या देशातून कैदी
म्हणून नेले जाईल.’”

िपकलिपकलेेल्याल्या फळाचाफळाचा दृष्टांन्तदृष्टांन्त

परमेश्वराने मला पुढील गोष्टी दाखिवल्या मी एक उन्हाळी
फळांची टोपली पािहली. 2 परमेश्वराने मला िवचारले,
“आमोस, तुला काय िदसते?”

मी म्हणालो, “उन्हाळी फळांची टोपली.”
मग परमेश्वर मला म्हणाला, “माझ्या लोकांचा, इस्राएलचा, शेवट आला

आहे. ह्यापुढे मी त्यांच्या पापाकडे दलुर्क्ष करणार नाही. 3 मिंदरातील
गाण्याचे रूपांतर िवलािपकेत होईल. परमेश्वर, माझा प्रभू असे म्हणाला.
सगळीकडे प्रेतेच प्रेते असतील. लोक गुपचूप, प्रेते उचलतील आिण
िढगावर फेकतील.”

इस्राएलच्याइस्राएलच्या व्यापाऱ्यांनाव्यापाऱ्यांना फक्तफक्त पपैसैसेे िमळिवण्यातिमळिवण्यात स्वारस्यस्वारस्य आहआहेे

4 माझे ऐका! तुम्ही असहाय्य लोकांना तुडिवता
ह्या देशातील गिरबांचा नाश करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करीत आहात.

5 तुम्ही, व्यापारीलोक म्हणता,
“प्रितपदा केव्हा संपेल? म्हणजे मग आम्ही आमचे धान्य िवकू शकू.
शब्बाथ, केव्हा संपेल?
म्हणजे मग आम्हाला गहू िवकता येईल?
आम्ही िंकमत वाढवू शकतो
आिण माप लहान करू शकतो
तराजू आपल्या सोयीचे करून
आपण लोकांना फसवू शकतो.

6 गरीब कजर् फेडू शकत नाहीत,
तेव्हा आपण त्यांना गुलाम म्हणून िवकत घेऊ.
एका जोड्याच्या िंकमतीत आपण
त्या असहाय्य लोकांना िवकत घेऊ.
हो! आिण जिमनीवर सांडलेले गहू
आपण िवकू शकू.”
7 परमेश्वराने वचन िदले आहे त्याने त्याच्या नावाची, याकोबच्या

अिभमानाची शपथ घेऊन वचन िदले.
“त्या लोकांनी केलेली कृत्ये मी कधीही िवसरणार नाही.
8 त्या कृत्यांमुळे सवर् भूमी हादरले.
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ह्या देशात राहणारा प्रत्येकजण मृतासाठी रडेल.
िमसरमधील नील नदीप्रमाणे,
संपूणर् देश वर फेकला जाऊन खाली आदळेल.
देश हेलकावे खाईल.”
9 परमेश्वराने पुढील गोष्टीही सांिगतल्या,
“त्या वेळी, मी सूयार्चा दपुारीच अस्त करीन.
स्वच्छ िनरभ्र िदवशी, मी जगावर अधंार पसरवीन.

10 मी तुमचे उत्सव शोकिदनांत बदलीन.
तुमची सवर् गाणी ही मृतांसाठीची शोकागीते होतील.
मी प्रत्येकाला शोकप्रदशर्क कपडे घालीन.
मी प्रत्येक डोक्याचे मंुडन करीन.
एकुलता एक मुलगा गेल्यावर जसा आकांत होतो,
तसा मी करीन.
तो फारच कडू शेवट असेल.”

ददेेवाच्यावाच्या वचनांच्यावचनांच्या उपासमारीचीउपासमारीची भयभयंकंरकर ववेेळळ ययेेतत आहआहेे

11 परमेश्वर म्हणतो,
“पाहा! मी देशात उपासमार आणीन.
ते िदवस येतच आहेत लोकांना भाकरीची भूक नसेल.
ते पाण्यासाठी तहानेले नसतील
परमेश्वराच्या वचनांचे ते भूकेले असतील.

12 लोक मृतसमुद्रापयर्ंत
आिण उत्तरपेासून पूवेर्पयर्ंत भटकतील.
परमेश्वराचे वचन शोधत लोक इकडे ितकडे भटकतील.
पण त्यांना ते सापडणार नाहीत.

13 त्या वेळी, संुदर तरुण-तरुणी
तहानेने दबुर्ल होतील.

14 शोमरोनच्या पापाच्या जोरावर त्यांनी वचने िदली.
ते म्हणाले, ‘दान, तुझा परमेश्वर िजवंत आहे, िततक्याच

खात्रीपूवर्कआम्ही वचन देतो….’
आिण ते म्हणाले,
‘िजतका बरै-शेबा परमेश्वर िजवंत आहे, िततक्याच खात्रीपूवर्क आम्ही

वचन देतो….’
हे लोक पडतील,
आिण ते परत कधीही उठणार नहीत.”

परमपरमेेश्वरश्वर ववेेदीजवळदीजवळ उभाउभा असल्याचाअसल्याचा दृष्टांन्तदृष्टांन्त

मी प्रभूला वेदीजवळ उभे असल्याचे पािहले तो म्हणाला,
“खांबांच्या माथ्यावर मार
मग इमारत अगदी उंबऱ्यापासून हादरले.

खांब लोकांच्या डोक्यावर पाड.
कोणी िजवंत रािहल्यास,
मी त्याला तलवारीने ठार मारीन.
एखादा पळून जाईल, पण सुटणार नाही.
लोकांपकैी एकही सुटून
पळू शकणार नाही.

2 त्यांनी जिमनीत खोल खणले,
मी त्यांना तेथून ओढून काढीन.
ते आकाशात उंच गेले,
तरी मी त्यांना तेथून खाली आणीन.

3 ते जरी कमेर्ल पवर्ताच्या लपले,
तरी तेथून मी त्यांना शोधून काढीन.
व तेथून उचलून घेईन.
जर त्यांनी माझ्यापासून लपण्यासाठी समुद्राचा तळ गाठला,
तर मी सापाला आज्ञा करीन.
व तो त्यांना चावेल.

4 जर ते पकडले गेले.
आिण त्यांचे शत्रू त्यांना घेऊन गेले.
तर मी तलवारीला आज्ञा करीन.

आिण ती त्यांना तेथे ठार मारील.
मी त्यांच्यावर लक्ष ठेवीन हे खर,े
पण त्यांना त्रास कसा होईल हे मी पाहीन.
त्यांचे भले कसे होईल, हे मी पाहणार नाही.”

िशक्षािशक्षा लोकांचालोकांचा नाशनाश करीलकरील

5 माझा प्रभू, सवर्शिक्तमान परमेशवर, जिमनीला स्पशर् करील
आिण ती िवतळेल.
मग देशात राहणार ेसवर् लोक मृतांसाठी शोक करतील
िमसरमधील नील नदीप्रमाणे
भूमीवर उठेल व खाली पडेल.

6 आकाशाच्यावर परमेश्वराने माड्या बांधल्या.
तो त्याचे आकाश पृथ्वीवर ठेवतो.
तो समुद्राच्या पाण्याला बोलिवतो.
आिण पावसाच्या रूपात जिमनीवर ओततो, त्याचे नाव याव्हे आहे.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या नाशाचनाशाचेे परमपरमेेश्वरश्वर वचनवचन ददेेतोतो
7 परमेश्वर असे म्हणतो:

“इस्राएल, तू मला कूशी लोकांप्रमाणे आहेस.
मी इस्राएलला िमसर देशातून बाहेर आणले.
पिलष्ट्यांना मी कफतोरमधून
आिण अरामींना कीर मधून आणले.”

8 परमेश्वर, माझा प्रभू, पापी राज्यावर (इस्राएलवर) लक्ष ठेवीत आहे.
परमेश्वर म्हणाला,
“मी इस्राएलला पृथ्वीतळावरून पुसून टाकीन.
पण याकोबच्या घराण्याचा मी संपूणर् नाश करणार नाही.

9 इस्राएल राष्ट्र ांच्या नाशाची आज्ञा मी देत आहे.
सवर् राष्ट्र ांमध्ये मी इस्राएलच्या लोकांना पांगवीन.
पण पीठ चाळण्यासारखे ते असेल.
चाळणीतील पीठ हलिवल्यावर, चांगले पीठ खाली पडते.
व चाळ चाळणीतच राहते, याकोबच्या घराण्याचे तसेच होईल.

10 “माझ्या लोकांतील पापी म्हणतात,
‘आमचे काही वाईट होणार नाही.’
पण त्या सवार्ंना तलवारीने ठार मारले जाईल.”

राज्याच्याराज्याच्या पुनबार्ंधणीचपुनबार्ंधणीचेे परमपरमेेश्वरश्वर वचनवचन ददेेतोतो
11 “दािवदचा तबंू पडला आहे.
पण त्या वेळी, मी तो तबंू पुन्हा उभारीन.
मी िंभतींतील भगदाडे बुजवीन, उद्ध्वस्त झोलेल्या वास्तू मी पुन्हा
बांधीन.
मी त्या पूवाेर् होत्या, तशाच बांधीन.

12 मग अदोममध्ये िजवंत असलेले लोक
आिण माझे नाव लावणार ेलोक परमेश्वराकडे मदतीच्या आशेने

पाहतील.”
परमेश्वर असे म्हणाला
व तो तसेच घडवून आणील.

13 परमेश्वर म्हणतो, “असे िदवस येत आहेत की नांगरणी करणारा
कापणी करणाऱ्याला,
द्राके्ष तुडिवणारा द्राके्ष तोडणाऱ्याला, गाठील.
टेकड्यां-डोंगरांतून गोड द्राक्षरस ओतला जाईल,
14 मी माझ्या लोकांना, इस्राएलला,
कैदेतून सोडवून परत आणीन.
ते उद्ध्वस्त झालेली गावे पुन्हा वसवतील.
आिण त्यांत वस्ती करतील.
ते द्राक्षांचे मळे लावतील.
आिण त्यापासून िमळणारा द्राक्षरस िपतील.
ते बागा लावतील.
व त्यापासून िमळणार ेपीक खातील.

15 मी माझ्या लोकांना त्यांच्या देशात रुजवीन.
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आिण मी त्यांना िदलेल्या भूमीतून ते पून्हा उपटले जाणार नाहीत.” परमेश्वराने, तुमच्या परमेश्वराने, हे सांिगतले आहे.
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1

ओबद्याओबद्या

अदोमलाअदोमला िशक्षािशक्षा होईलहोईल

हा ओबद्याचा दृष्टांन्त आहे. परमेश्वर, माझा प्रभू अदोमाबद्दल
पुढील प्रढील प्रमाणे म्हणाला:
आम्ही परमेश्वर देवाकडून हिकगत ऐकली.

राष्ट्र ांकडे दतू पाठिवला गेला.
तो म्हणाला, “आपण अदोमािवरुध्द लढण्यास जाऊ या.”

परमपरमेेश्वरश्वर अदोमशीअदोमशी बोलतोबोलतो

2 “अदोम, मी तुला लहान राष्ट्र  करीन.
लोक तुझा खूप ितरस्कार करतील.

3 तुझ्या गवार्ने तुला मूखर् बनिवले.
उंच कड्यावरील गुहांत तू राहतोस.
तुझे घर टेकडीवर उंच िठकाणी आहे.
म्हणून स्वतःशी म्हणतोस,
‘मला कोणीही खाली जिमनीवर आणू शकत नाही.’”

अदोमलाअदोमला खालीखाली आणलआणलेे जाईलजाईल

4 परमेश्वर, देव, असे म्हणतो,
“जरी तू गरुडाप्रमाणे वर जातोस,
आिण ताऱ्यांमध्यो घरटे बांधतोस,
तरी मी तुला खाली आणील.

5 तुझा खरोखरीच नाश होईल.
तुझ्याकडे चोर येतील.
रात्री लुटारु येतील,
ते चोर त्यांना पािहजे ते सवर् नेतील.
तुझ्या मळ्यातील द्राके्ष तोडताना
मजूर काही द्राके्ष मागे ठेवतात.

6 पण एसावचा लपिवलेला खिजना शत्रू कसोशीने शोधेल.
आिण त्यांना ते सवर् सापडेल.

7 तुझे िमत्र असलेले लोकच
तुला देशातून बळजबरीने बाहेर काढतील.
तुझे िमत्र तुला फसवतील
व चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी तुझी खात्री करतील.
यधु्दात तुझ्याबरोबर असलेले सोबती
तुझ्यासाठी सापळा रचायचा बेत करीत आहेत.
ते म्हणतात, ‘ते तुझ्या लक्षात येणार नाही.’”
8 परमेश्वर म्हणतो, “त्याच िदवशी,
मी अदोममधील सुज्ञांचा नाश करीन.
एसावच्या पवर्तातून समजूत नष्ट करीन.

9 तेमान, तुझे सामथ्यर्शाली पुरुष भयभीत होतील.
एसावच्या पवर्तावरील प्रत्येकाचा नाश होईल.
पुष्कळ लोक मारलो जातील.
10 तू अप्रितष्ठेने माखशील.
आिण तुझा कायमचा नाश होईल.
का? कारण तू, तुझा भाऊ याकोब याच्याशी कू्ररपणे वागलास.

11 तू इस्राएलच्या शत्रूंना जाऊन िमळालास;
परक्यांनी इस्राएलचे धन लुटून नेले
परदेशी इस्राएलच्या गावाच्या वेशीतून आत िशरले;

त्यांनी यरुशलेमचा कोणता भाग घ्यायचा ह्यासाठी िचठ्या टाकल्या;
आिण तू अगदी तेथेच तुझ्या वाटणीची वाट बघत उभा होतास.

12 तुझ्या भावाच्या संकटांना तू हसलास.
तू असे करायला नको होतेस.
लोकांनी जेव्हा यहूदाचा नाश केला तेव्हा तू आनदं मानलास,
तू तसे करायला नको होतेस.
त्याच्या संकटसमयी तू प्रौढी िमरिवलीस;
असेही तू करायला नको होतेस.

13 माझ्या लोकांच्या वेशीतून तू आत आलास;
आिण त्यांच्या समस्यांकडे पाहून हसलास;
तू असे करायला नको होतेस त्यांच्या संकटसमयी तू त्यांची संपत्ती
घेतलीस,
तू असे करायला नको होतेस.

14 िजथे रस्ते एकमेकांना छेदतात ितथे तू उभा रािहलास
आिण पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा नाश केलास.
तू असे करायला नको होते.
िजवंत सुटलेल्यांना तू पकडलेस तू असे करायला नको होते.

15 परमेश्वराचा िदवस लवकरच
सवर् राष्ट्र ांकडे येत आहे;
तू दसुऱ्या लोकांशी वाईट कृत्ये केलीस
त्या वाईट गोष्टी तुझ्या बाबतीत घडतील.
तू केलेली दषु्कमेर् तुझ्या
डोक्यावर येऊन आदळतील.

16 का? कारण तू माझ्या पिवत्र पवर्तावर रक्त सांडलेस
म्हणून दसुरी राष्ट्र ेही तुझे रक्त सांडतील.
तू संपशील.
तू कधी अिस्तत्वात नव्हतास, अशीच तुझी दशा होईल.

17 पण िसयोन पवर्तावर काही वाचलेले असतील.
ते माझे खास लोक असतील.
याकोबाचे राष्ट्र त्याच्या मालकीच्या गोष्टी
परत स्वतःकडे घेईल.

18 याकोबाचे घराणे आगीप्रमाणे होईल
योसेफाचे घराणे जाळासारखे असेल पण एसावाचे राष्ट्र राखेप्रमाणे

होईल
यहुदाचे लोक अदोम जाळतील, ते अदोमचा नाश करतील.
एसाव राष्ट्र ात मग कोणी िशल्लक राहणार नाही.”
का? कारण परमेश्वर देव असे म्हणाला आहे.

19 नेगेवचे लोक
एसावाच्या पवर्तावर राहतील
डोंगराच्या पायथ्याशी राहणार ेलोक पिलष्ट्यांचा देश
आपल्या ताब्यात घेतील.
ते एफ्राईमाच्या व शोमरोनच्या भूमीवर राहतील.
िगलाद बन्यामीनच्या कबजात जाईल.

20 इस्राएलच्या लोकांना त्यांची घर ेबळजबरीने सोडावी लागली,
पण ते सारफथ पयर्ंतचा कनानचा प्रदेश घेतील
यहूदाच्या लोकांना बळजबरीने यरुशलेम सोडावे लागले व ते
सफारदमध्ये राहतात.
पण ते नेगेवची गावे घेतील.

21 िवजेते िसयोन पवर्तावर जातील,
एसाव पवर्तावर राहणाऱ्या लोकांवर ते राज्य करतील.
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आिण राज्य परमेश्वराच्या मालकीचे होईल.
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2

योनायोना

परमपरमेेश्वरश्वर बोलिवतोबोलिवतो आिणआिण योनायोना पळपळ तोतो

अिमत्तयाचा मुलगा योना ह्याच्याशी परमेश्वर बोलला. आिण
म्हणाला, 2 “िननवे मोठी नगरी आहे. तेथे लोक दषु्कृत्ये
करीत असल्याचे मी ऐकले आहे. तेव्हा त्या नगरात जा

लोकांना त्या वाईट गोष्टी करण्याचे थांबिवण्यास सांग.”
3 योनाला परमेश्वराची आज्ञा पाळायची नव्हती. म्हणून योनाने

परमेश्वरापासून दरू पळून जाण्यची प्रयत्न केला. योना याफोला गेला.
योनाला तािर्शस या खूप दरूच्या नगराला जाणार ेगलबत सापडले.
योनाने सफरीचे पसेै भरले व तो गलबतावर चढला. गलबतावरील
लोकांबरोबर योनाला तािर्शसला जाण्याची इच्छा होती. त्याला
परमेश्वरापासून दरू पळायचे होते.

मोठमोठेे तुफानतुफान

4 पण परमेश्वराने समुद्रात मोठे तुफान प्रचंड होते आिण गलबत
फूटण्याच्या बेताला आले. 5 गलबत बुडू नये म्हणून गलबतावरचे वजन
कमी करावे असे गलबतावरील लोकांना वाटले. म्हणून त्यांनी
गलबतावरील माल समुद्रात टाकण्यास सुरवात केली. खलाशी खूपच
घाबरले होते. प्रत्येकजण आपापल्या दवैतांची प्राथर्ना करु लागले.
योना झोपण्यासाठी गलबताच्या खालच्या तळाच्या भागात गेला होता.

तो तेथे झोपला होता. 6 कप्तानाने योनाला पािहले तो त्याला म्हणाला,
“उठ! झोपलास का? तुझ्या दवैताची प्राथर्ना कर. कदािचत् तुझ्या
प्राथर्नेने तुझे दवैत ऐकेल आिण आपल्याला वाचवेल.”

ह्याह्या तुफानाचतुफानाचेे कारणकारण कायकाय?
7 मग लोक एकमेकांना म्हणाले, “आपल्यावर हे संकट का आले हे

आपण िचठ्या टाकून पाहावे.”
म्हणून त्यांनी िचठ्या टाकल्या. त्यावरुन त्यांना कळले की योनामुळे

हे संकट आले. 8 मग ते योनाला म्हणाले, “तुझ्यामुळे ही भयकंर गोष्ट
आमच्याबाबत घडत आहे. तेव्हा तू काय केले आहेस ते सांग. तू काय
करतोस? तू कोठचा? तुझा देश कोणता? तुझी माणसे कोण आहेत?”

9 योना त्या लोकांना म्हणाला, “मी इब्री (यहूदा) आहे. मी स्वगार्तील
परमेश्वर देवाची उपासना करतो. समुद्र आिण भूमीचा िनमार्ता तोच
परमेश्वर आहे.”

10 तो परमेश्वरापासून दरू पळत आहे, हेही योनाने त्या लोकांना
सांिगतले. हे कळताच ते अितशय घाबरले. त्यांनी योनाला िवचारले,
“परमेश्वरािवरूध्द तू कोणती भयंकर गोष्ट केलीस?”

11 वादळ जास्तच घोंघावू लागले व लाटाही जास्तच उसळू लगल्या.
तेव्हा ते लोक योनाला म्हणाले, “स्वतःला वाचिवण्यासाठी आम्ही काय
करावे? समुद्र शांत होण्यासाठी तुझे आम्ही काय करावे?”

12 योना त्यांना म्हणाला, “समुद्रातील तुफानाला मी कारणीभूत आहे.
तेव्हा मला समुद्रात फेका, म्हणजे समुद्र शांत होईल.”

13 परतंु त्या माणसांना योनाला समुद्रात फेकावे असे वाटत नव्हते.
त्यांनी गलबत पुन्हा िकनाऱ्याकडे नेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना ते
शक्य झाले नाही. वारा प्रचंड होता समुद्रही खवळलेला होता. आिण
वादळाची तीव्रता वाढतच होती.

योनालायोनाला िशक्षािशक्षा

14 म्हणून लोकांनी परमेश्वराची करूणा भाकली, “परमेश्वरा, त्याने
केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल आम्ही या माणसाला समुद्रात फेकत आहोत.
असे कृपया म्हणू नकोस. तू परमेश्वर आहेस आिण तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू
करशील, हे आम्हाला माहीत आहे. पण कृपा करुन आमच्यावर दया
कर.”

15 मग त्यांनी योनाला समुद्रात टाकले आिण तुफान थांबले. समुद्र
शांत झाला. 16 हे पाहताच ती माणसे परमेश्वराला घाबरु लागली व मान
देऊ लागली. त्यांनी परमेश्वराला यज्ञ केला आिण नवस केले.

17 योना समुद्रात पडल्यावर, त्याला िगळण्यासाठी परमेश्वराने एक
मोठा मासा िनवडला. योना, तीन िदवस आिण तीन रात्र, माशाच्या
पोटात होता.

योनानयोनानेे ददेेवाचीवाची प्राथप्राथर्र्नाना

माशाच्या पोटात असतानाच योनाने त्याच्या परमेश्वर देवाची
प्राथर्ना केली तो म्हणाला,

2 “मी फार मोठ्या संकटात सापडलो होतो.
मी मदतीसाठी परमेश्वराला हाक मारली,
आिण त्याने मला ओ िदली.
जेव्हा मी खोल थडग्यात होतो तेव्हा,
हे परमेश्वर, मी तुझी आळवणी केली
आिण तू माझा आवाज ऐकलास.

3 “तू मला समुद्रात फेकलेस तुझ्या प्रचंड
लाटा माझ्याभोवती पाणी होते.

4 मग मी िवचार केला, ‘की मी आता अशा िठकाणी जावे की िजथे तू
मला पाहू शकणार नाहीस.’
तरी पण मी तुझ्या पिवत्र मिंदराकडे मदतीच्या आशेने पाहतच

रािहलो.
5 “समुद्राच्या पाण्याने मला वेढले
पाण्याने माझे तोंड बुडाले
आिण मी श्वासोच्छवास करु शकत नव्हतो
मी खाली खूप खोल समुद्रात गेलो
माझ्या डोक्याभोवती समुद्रशेवाळ गंुडाळले गेले.

6 मी समुद्रतळाशी, पवर्ताच्या पायथ्याशी होतो
मला कायमचे असे बिंदवासात राहावे
लागणार असेच मला वाटले पण माझ्या परमेश्वर देवाने
मला थडग्यातून बाहेर काढले परमेश्वरा,
तू मला नवजीवन िदलेस!
7 “माझ्या आत्म्याने सवर् आशा सोडून िदल्या होत्या
पण मग मला परमेश्वराचे स्मरण झाले परमेश्वरा,
मी तुझी प्राथर्ना केली
आिण तुझ्या पिवत्र मिंदरात ती तू ऐकलीस.

8 “काहीजण िनरुपयोगी मूतीर्ची पूजा करतात
पण ते पूतळे त्यांना कधीच मदत करीत नाहीत.

9 फक्त परमेश्वरा मुळेच तारण िमळते,
हे परमेश्वरा, मी तुला यज्ञ अपर्ण करीन
मी तुझे स्तवन करीन आिण कृतज्ञता व्यक्त करीन
मी तुला नवस बोलेन आिण तो फेडेन.”

योना 1:2 588 योना 2:9
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10 मग परमेश्वर माशाशी बोलला आिण माशाने उलटी करून
योनालाकोरड्या भूमीवर टाकले.

परमपरमेेश्वरश्वर बोलािवतोबोलािवतो आिणआिण योनायोना आज्ञाआज्ञा पाळतोपाळतो

मग परमेश्वर योनाशी पून्हा बोलला. परमेश्वर म्हणाला, 2 “त्या
मोठ्या नगरीला, िननवेला जा आिण मी सांगतो तो संदेश
सांग.”

3 मग योनाने परमेश्वराची आज्ञा पाळली. तो िननवेला गेला. िननवे
फार मोठी नगरी होती. नगरीच्या एका टोकापासून दसूऱ्या टोकापयर्ंत
जाण्यास तीन िदवस चालावे लागे.

4 योना नगरी मध्यभागी जाऊन लोकांना उपदेश करु लागला. योना
म्हणाला, “चाळीस िदवसानतंर िननवेचा नाश होईल.”

5 िननवेच्या लोकांनी परमेवराच्या संदेशावर िवश्वास ठेवला. त्यांनी
काही काळ उपवास करण्याचे ठरिवले आिण आपल्या पापांचा िवचार
करण्याचा िनश्चय केला. त्यांनी खेद प्रदिर्शत करणार ेखास कपडे घातले.
नगरीतल्या सवर् लोकांनी असे केले. मग तो राव असो की रकं.

6 िननवेच्या राजाच्या कानावर या गोष्टी गेल्या. त्याला त्याने केलेल्या
वाईट कृत्यांबद्दल खेद वाटला. त्याने त्याचे िंसहासन सोडले व आपली
राजवस्त्रे उतरिवली आिण द:ुख प्रकट करण्यासाठी असलेली वस्त्रे
घातली. मग तो राखेत बसला. 7 त्याने एक िवशेष संदेश िलिहला आिण
तो सवर् नगरीत घोिषत केला.
राजा आिण महान राज्यकतेर् यांची आज्ञा:
काही काळ कोणत्याही माणसाने व पशूने काहीही खाऊ नये. गुराढोरांनी
रानांत चरू नये. िननवेत राहणाऱ्या कोणत्याही सजीवाने खाऊ-िपऊ
नये. 8 प्रत्येक माणसाने व प्राण्याने द:ुख प्रकट करणार ेवस्त्र पांघरले
पािहजे. माणसांनी परमेश्वरापाशी टाहो फोडला पािहजे. प्रत्येकाचे जीवन
बदलले पािहजे आिण वाईट कमेर् करावयाचे थांबिवले पािहजे. 9 मग
कदािचत् देवाचे मनःपिरवतर्न होईल आिण योजलेल्या गोष्टी तो करणार
नाही. कदािचत् देवाच्या मनात बदल होईल व तो रागावणार नाही, व
आपला नाशही होणार नाही.

10 लोकांचे वागणे परमेश्वराने पािहले. लोकांनी दषु्कृत्ये करावयाचे
सोडून िदले हेही परमेश्वराने पािहले. मग परमेश्वराचे मन बदलले व त्याने
ठरिवल्याप्रमाणे केले नाही. परमेश्वराने लोकांना िशक्षा केली नाही.

परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या दयदयेेचाचा योनालायोनाला रागराग ययेेतोतो

परमेश्वराने नगरी वाचिवली, ह्याचा योनाला आनदं झाला नाही
तर उलट तो रागावला. 2 योनाने परमेश्वराकडे तक्रार केली.
तो म्हणाला, “हे असे होणार हे मला माहीतच होते! मी माझ्या

देशात होतो. तू मला येथे येण्यास सांिगतलेस. त्याच वेळी मला कळले
की या पापी नगरीच्या लोकांना तू क्षमा करणार. म्हणून मी तािर्शशला
पळून जायचे ठरिवले. तू दयाळू परमेशवर आहेस. हे मला ठाऊक होते.
तू दया दाखिवतोस आिण लोकांना िशक्षा करण्याची तुझी इच्छा नसते हे
मला माहीतच होते. तू दयेचा सागर आहेस, हे मी जाणून होतो. मला
माहीत होते की हे लोक पापांपासून परावृत्त झाल्यास, त्यांचा नाश
करण्याचा बेत तू बदलशील. 3 म्हणून आता मी, परमेशवरा. तुला मला
ठार मारण्याची िवनतंी करतो. माझ्या दृष्टीने जगण्यापेक्षा मरणे बर!े”

4 मग परमेशवर म्हणाला, “मी त्या लोकांचा नाश केला नाही म्हणून तू
असे रागावणे योग्य आहे असे तुला वाटते का?”

5 पण ह्या सवर् गोष्टींबद्दल अजूनही योनाच्या मनात राग होता म्हणून
तो नगरीबाहेर िनघून गेला. नगरीजवळच्या, पूवाेर्कडील एका िठकाणी
योना गेला तेथे त्याने स्वतःसाठी िनवारा तयार केला. मग तेथे तो
सावलीत नगरीचे काय होते ह्याची वाट पाहात बसला.

भोपळ्याचाभोपळ्याचा ववेेलल आिणआिण िकडािकडा

6 परमेशवराने, योनाच्या डोक्यावर, झटपट एक भोवळ्याचा वेल
वाढिवलास त्यामुळे योनाला बसायला थडं जागा झाली. त्याला आणखी
आराम िमळायला मदत झाली ह्या वेलामुळे योनाला खूप आनदं झाला.

7 दसुऱ्या िदवशी सकाळी वेलीचा काही भाग खाण्याकिरता
परमेशवराने एक िकडा पाठिवला िकड्याने वेल खायला सुरवात केली व
वेल मेला.

8 सूयर् डोक्यावर असताना, परमेशवराने गरम पूवेर्चा वारा िनमार्ण
केला. त्याने मरणासाठी परमेशवराची िवनवणी केली तो म्हणाला
“माझ्या मताने जगण्यापेक्षा मरणे बर!े”

9 पण परमेशवर त्याला म्हणाला “हा वेल मेला म्हणून रागावणे तुला
योग्य वाटते का?”
योना उत्तरला, “हो माझा राग अगदी बरोबर आहे मी रागाने मरुन

जाण्याइतका रागावलो आहे.”
10 मग परमेशवर म्हणाला, “तू त्या वेलासाठी काहीही केले नाहीस. तू

त्याला वाढिवले नाहीस. तो एका रात्रीत वाढला व दसुऱ्या िदवशी मेला
आिण आता तुला त्या वेलाबद्दल वाईट वाटत आहे. 11 तू एका
वेलासाठी अस्वस्थ होऊ शकतोस तर मग िननवेसारख्या मोठ्या
नगरीसाठी मला वाईट वाटणे अगदी शक्य आहे त्या नगरीत 1,20,000
पेक्षा जास्त लोक व खूप प्राणी आहेत. त्या लोकांना आपण चुकीचे वागत
आहेत ह्याची जाणीव नव्हती.”

योना 2:10 589 योना 4:11
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मीखामीखा

शोमरोनशोमरोन आिणआिण इस्राएलइस्राएल यांनायांना करावयाचीकरावयाची िशक्षािशक्षा

मीखाला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. योथाम, आहाज व
िहज्कीया यांच्या काळात हे घडले. हे सवर् यहूदाचे राजे होते.
मीखा मोरशेेथचा होता. मीखाने शोमरोन व यरुशलेम

यांच्यािवषयी पुढील दृष्टांन्त पािहले.
2 सवर् लोकांनो ऐका!
जग आिण त्यावरील प्रत्येकाने, ऐका!
माझा प्रभू परमेश्वर, त्याच्या पिवत्र मिंदरातून येईल.
तुमच्यािवरुध्दचा साक्षीदार म्हणून तो येईल.

3 पाहा परमेश्वर त्याच्या स्थानातून बाहेर येत आहे.
पृथ्वीवरील उच्चस्थाने तुडिवण्यासाठी तो येत आहे.

4 िवस्तवाजवळ ठेवल्यास मेण िवतळते,
तसे त्याच्या पायाखाली पवर्त िवतळतील.
दऱ्या दभुगंतील आिण उंच टेकड्यावरुन
वाहणाऱ्या पाण्याप्रमाणे वाहू लागतील.

5 का? ह्याला कारण याकोबचे पाप,
तसेच इस्राएल राष्ट्र ाची दषु्कमेर् आहेत.

शोमरोनशोमरोन, पापाचपापाचेे कारणकारण

याकोबने पाप करण्याचे कारण काय?
त्याला कारणीभूत आहे शोमरोन.
यहूदात उच्चस्थान कोठे आहे?
यरुशलेममध्ये.

6 म्हणून मी शोमरोनला भूमीवरील खडकांच्या िढगाप्रमाणे करीन.
ती द्राक्ष लागवडीच्या जागेप्रमाणे होईल.
शोमरोनचे िचर ेमी दरीत ढकलून देईल.
आिण ितथे पायांखेरीज काहीही िशल्लक ठेवणार नाही.

7 ितच्या सवर् मूतीर्चे तुकडे तुकडे केले जातील.
ितच्या वेश्येची संपत्ती (मूतीर्) आगीमध्ये भस्मसात होईल.
ितच्या सवर् खोट्या दवैतांच्या पुतळ्यांचा मी नाश करीन. का?
कारण शोमरोनने माझ्याशी िवश्वासघात करुन सवर् धन िमळिवले.
म्हणून माझ्याशी एकिनष्ठ नसलेल्या लोकांमाफर् त
ितची संपत्ती घेतली जाईल

मीखाचमीखाचेे मोठमोठेे ददु:ुखख
8 घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल मला फार द:ुख होईल.
मी अनवाणी व वस्त्रािशवाय िफरने.
मी कोल्ह्याप्रमाणे मोठ्याने आकांत करीन.
आिण शहामृगाप्रमाणे ओरडीन.

9 शोमरोनची जखम भरुन येऊ शकत नाही.
ितचा आजार (पाप) यहूदापयर्ंत पसरला आहे.
तो माझ्या माणसांच्या वेशीपयर्ंत पोहोचला आहे.
तो पार यरुशलेमपयर्ंत पसरला आहे.

10 गथमध्ये हे सांगू नका.
अकंोत ओरडू नका.
बेथ-अफ्रामध्ये धुळीत लोळा.
11 शाफीरमध्ये राहणार ेलोकहो,
तुम्ही नग्न आिण लिज्जत होऊन आपल्या वाटेने िफरता.

सअनानवासी बाहेर पडणार नाहीत.
बेथ-एसलामधील लोक शोक करतील.
आिण त्या शोकाचे कारण (आधार) तुम्ही असाल.

12 मारोथमधील लोक सुवातेर्ची वाट
पाहता पाहता दबुर्ल होतील.
का? कारण संकट परमेश्वराकडून खाली
यरुशलेमच्या वेशीपयर्ंत आले आहे.

13 लाखीशच्या मिहले,
गाडी चपळ घोडा जंुप.
िसयोनच्या पापाला लाखीशमध्ये सुरवात झाली.
का? कारण तू इस्राएलच्या पापांत सामील झालीस.

14 म्हणून तू गथांतल्या मोरशेथला
िनरोपाचे नजराणे िदले पािहजेस.
अकजीबची घरे
इस्राएलच्या राजाला फसवतील.

15 मोरशेमध्ये राहणाऱ्या लोकांनो,
तुमच्या िवरुध्द एका व्यक्तीला मी आणीन.
तो तुमच्या मालकीच्या वस्तू घेईल.
इस्राएलचे वभैव (परमेश्वर) अदलु्लामला येईल.

16 म्हणून केसा कापा, मंुडन करा. का?
कारण तुम्हाला िप्रय असलेल्या मुलांसाठी तुम्ही शोक कराल.
गरुडा प्रमाणे तुम्ही स्वतःचे डोक्याचे मंुडन करुन कराल.
गरुडा प्रमाण तुम्ही स्वतःचे डोक्याचे मंुडन करुन घ्या आिण द:ुख

प्रगट करा.
का? कारण तुमच्या मुलांना तुमच्यापासून दरू नेले जाईल.

लोकांचलोकांचेे ददुषु्टष्ट बबेेतत

पाप करण्याचे बेत करणाऱ्यांवर संकट येईल.
ते लोक आपल्या शय्येवर दषु्ट बेत करीत पडतात
आिण सकाळी फटफटताच, योजलेली वाईट कमेर् करतात.

का? कारण त्यांच्या इच्छेप्रमाणे करण्याचे सामथ्यर् त्यांच्या हाती आहे
म्हणून.

2 त्यांना शेते हवे असतात, म्हणून ते ती घेतात.
घर ेहवी असतात, म्हणून घर ेघेतात.
ते एखाद्याला फसिवतात आिण त्याचे घर घेतात.
एखाद्याची फसवणूक करुन त्याची जमीन घेतात.

लोकांनालोकांना िशक्षािशक्षा करण्याचीकरण्याची परमपरमेेश्वराच्याश्वराच्या योजनायोजना

3 म्हणूनच परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो.
“पाहा! ह्या कुटंुबाला संकटात टाकण्याचे मी योजीत आहे.
तुम्ही स्वतःला वाचवू शकणार नाही.
तुमचे गवर्हरण होईल.
का? कारण वाईट वेळ येत आहे.

4 मग लोक तुमच्यावर गाणी रचतील.
लोक ही शोकगीते म्हणतील:

‘आमचा िवनाश झाला!
परमेश्वराने आमची भूमी काढून घेतली आिण ती दसुऱ्यांना िदली.
हो खरचे! त्याने माझी जमीन काढून घेतली.
परमेश्वराने आमची शेते घेऊन आमच्या शत्रूंमध्ये त्यांची वाटणी केली.

5 म्हणून आता आम्ही जिमनीचे मोजमाप करुन
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त्या जिमनीची वाटणी परमेश्वराच्या लोकात करु शकत नाही.’”

मीखालामीखाला उपदउपदेेशश करण्यासकरण्यास मनाईमनाई

6 लोक म्हणतात, “आम्हाला उपदेश करु नको.
आमच्याबद्दल वाईट गोष्टी सांगू नकोस
आमचे काहीही वाईट होणार नाही.”
7 पण याकोबच्या लोकांनो,
मला ह्या गोष्टी सांिगतल्याच पािहजेत.
तुमच्या वाईट कृत्यांमुळे
परमेश्वराची सहनशीलता संपुष्टात येत आहे.
तुम्ही नीट वागलात,
तर मी तुमच्यासाठी चांगली बातमी आणीन.

8 माझ्या लोकांनो, तुम्ही शत्रू म्हणून (परमेश्वराचे अथवा एकमेकाचे)
उभे रािहलात.
स्वतःला सुरिक्षत समजणाऱ्या, जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांचे तुम्ही

कपडे चोरता.
पणे ते यधु्दकैदी असल्यासारखे मानून
तुम्ही त्यांच्या वस्तू काढून घेता.

9 तुम्ही माझ्या लोकांच्या िस्त्रयांकडून
चांगली घर ेकाढून घेतलीत.
त्यांच्या लहान मुलांपासून
माझे वभैव काढून घेतले.

10 उठा आिण चालते व्हा!
ही तुमची िवसाव्याची जागा असणार नाही.
का? कारण तुम्ही ही जागा उद्ध्वस्त केलीत.
तुम्ही ती अस्वच्छ केलीत.
म्हणून ितचा नाश होईल.
आिण तो िवनाश भयकंर असेल.

11 ह्या लोकांना माझे ऐकावयाचे नाही.
पण एखादा खोटे सांगू लागला,
तर ते स्वीकारतील.
जर खोटा संदेष्टा येऊन म्हणाला,
“भिवष्यकाळात चांगले िदवस येतील, द्राक्षरस आिण मद्याचा सुकाळ

होईल, तर ते त्या खोट्या प्रेिषतावर िवश्वास ठेवतील.”

परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना एकत्रएकत्र आणीलआणील

12 हो! खरचे! मी याकोबच्या माणसांना एकत्र आणीन.
वाचलेल्या इस्राएल लोकांना मी एकत्र करीन.
कुरणातील कळपाप्रमाणे वा मेंढवाड्यातील मेंढराप्रमाणे मी त्यांना एकत्र
ठेवीन.
मग पुष्कळ लोकांच्या गोंगाटाने ही जागा भरुन जाईल.

13 फोडणारा लोकांना ढकलून पुढे जाईल व लोकांच्या पुढे चालेल.
तो वेशीचे दार फोडील आिण लोक ते गाव सोडतील.
त्या लोकांचा राजा त्यांच्यापुढे चालेल.
परमेश्वर सवर् लोकांच्या पुढे असेल.

इस्राएलचइस्राएलचेे ननेेततेे पापामुळपापामुळेे अपराधीअपराधी ठरतातठरतात

मग मी म्हणालो, “याकोबच्या नेत्यांनो, इस्राएल राष्ट्र ांच्या
अिधकाऱ्यांनो, न्याय म्हणजे काय
हे तुम्हाला माहीत असावे!

2 पण तुम्ही चांगल्याचा ितरस्कार करता आिण वाईटावर प्रेम करता.
तुम्ही लोकांची चामडी सोलता.
त्यांच्या हाडांवरुन मांस ओढून काढता.

3 तुम्ही माझ्या माणसांचा नाश करीत आहात.
तुम्ही त्यांची कातडी सोलता आिण हाडे मोडता.
भांड्यात घालण्यासाठी ज्याप्रमाणे मांस िचरतात, त्याप्रमाणे तुम्ही

त्यांच्या हाडांचे तुकडे तुकडे करता.
4 आता, तुम्ही कदािचत परमेश्वराची प्राथर्ना कराल.
पण तो तुम्हाला ओ देणार नाही.

नाही, परमेश्वर तुमच्यापासून तोंड लपवेल.
का? कारण तुम्ही दषु्कृत्ये करता.”

भोंदभोंदू ूससंदंदेेष्टषे्टे
5 भोंद ूवा खोटे संदेष्टे परमेश्वराच्या लोकांना खेोट्यागोष्टी सांगत

आहेत. परमेश्वर ह्या संदेष्ट्यांबद्दल पुढीलप्रमाणे उद्गार काढतो.
“हे संदेष्टे पोटाद्वार ेचालतात.
जर लोकांनी ह्या संदेष्ट्यांना खायला घातले तर ते ओरडतात, शांती
नांदेल.
पण जर लोकांनी त्यांना खायला िदले नाही तर हे संदेष्टे िंकचाळतात,

यधु्दाला तयार राहा!
6 “म्हणून ही जणू काही तुमची रात्र आहे.
म्हणूनच तुम्हाला दृष्टांन्त होत नाहीत.
भिवष्यात काय घडणार हे तुम्ही पाहू शकत नाही,
म्हणून तुम्ही जणू अधंारातच आहात.
संदेष्ट्यांच्या माथ्यांवरचा सूयर् मावळला आहे.
तेव्हा भिवष्यात घडणाऱ्या गोष्टी ते पाहू शकत नाहीत.
म्हणजेच त्यांच्यापुढे जणू अधंार पसरलाय!

7 द्रष्टे लिज्जत झालेत ज्योितषी ओशाळलेत.
ते काहीच बोलणार नाहीत.
का? कारण परमेश्वर त्यांच्याशी बोलणार नाही.”

मीखामीखा परमपरमेेश्वराचाश्वराचा प्रामािणकप्रामािणक ससंदंदेेष्टाष्टा आहआहेे

8 पण परमेश्वराच्या आत्म्याने मला अिधकार,
चांगुलपणा व सामथ्यार्ने भरुन टाकले आहे.
मी याकोबला त्याच्या पापांबद्दल सांगीत.
हो! मी इस्राएलशी त्याच्या पापांिवषयी बोलेन.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या ननेेत्यांनात्यांना दोषदोष द्यायलाद्यायला हवाहवा

9 याकोबच्या नेत्यांनो आिण इस्राएलच्या शास्त्यांनो, माझे ऐका!
तुम्ही योग्य चालीरीतीचा ितरस्कार करता.
सरळ गोष्टीला
तुम्ही वाकडी करता.

10 लोकांना मारुन तुम्ही िसयोनची उभारणी केली.
तुम्ही लोकांना फसवून यरुशलेम उभे केले.

11 यरुशलेमचे न्यायाधीश, न्यायालयात कोणी िंजकायचे,
हे ठरिवण्यासाठी लाच घेतात.
यरुशलेममधील याजकांना लोकांना िशकवण
देण्यापूवीर् लोकांनी पसेै द्यावेच लागतात.
भिवष्य बघण्यापूवीर्च संदेष्ट्यांना
पसेै चारावे लागतात.
आिण मग हे नेते अपेक्षा करतात की परमेश्वराने त्यांना मदत करावी.
ते म्हणतात, “आपले काहीही वाईट होणार नाही.
कारण परमेश्वर आपल्याबरोबरच राहतो!”

12 नेत्यांनो, तुमच्यामुळे िसयोनचा नाश होईल.
ती नांगरट जमीन होईल.
यरुशलेम म्हणजे दगडधोड्यांची रास होईल.
मिंदर ज्या टेकडीवर आहे, ती टेकडी िनजर्न होईल व त्यावर घनदाट

रान माजेल.

यरुशलयरुशलेेममधूनममधून िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र ययेेईलईल

शेवटल्या िदवसांत, देवाचे मिंदर ज्या पवर्तावर आहे, तो पवर्त
सवर् पवर्तांत उंच असेल.
टेकड्यांपेक्षा तो उंच होईल.

आिण ितथे जाणाऱ्या लोकांचा प्रवाह सतत वाहत राहील.
2 तेथे पुष्कळ देशातले लोक जातील.
ते म्हणतील, “या! आपण परमेश्वराच्या पवर्तावर जाऊ या.
याकोबच्या देवाच्या मिंदरात आपण जाऊ या.
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मग परमेश्वर आपल्याला त्याचा आचारधमर् िशकवील
व आपण त्याचे अनुसरण करु.”
परमेश्वराच्या िशकवणकुीचा आिण परमेश्वराच्या संदेशाचा प्रारभं
यरुशलेममधून िसयोन पवर्तावरुन होईल.
मग तो सवर् जगात पसरले.

3 तेव्हा सवर् राष्ट्र ांतील लोकांचा परमेश्वर न्यायाधीश असेल.
दरूच्या देशातील पुष्कळ लोकांमधील वाद परमेश्वर िमटवील.
ते लोक लढण्यासाठी शस्त्रे वापरण्याचे सोडून देतील.
ते त्यांच्या तलवारीपासून नांगर बनवतील
आिण भाल्यांचा उपयोग झाडे छाटण्यासाठी करतील.
लोक एकमेकांशी लढाई करणार नाहीत.
लोकांना कधीही यधु्दाचे िशक्षा िदले जाणार नाही.

4 प्रत्येकजण आपल्या द्राक्षवेलीखाली
व अिंजराच्या झाडाखाली बसेल.
त्यांना कोणीही घाबिवणार नाही.
का? कारण सवर् शिक्तमान परमेश्वराने असे घडेल म्हणून सांिगतले

आहे.
5 दसुऱ्या राष्ट्र ातील लोक आपापल्या दवैतांना अनुसरतात.
पण आम्ही आमच्या परमेश्वर देवाचे नाव घेत सदासवर्काळ चालत

राहू.

राज्यराज्य परतपरत आणलआणलेे जाईलजाईल

6 परमेश्वर म्हणतो,
“यरुशलेमला दखुापत झाली व ती लगंडी झाली.
ती दरू फेकली गेली
ितला दखुिवले गेले व िशक्षा झाली.
पण मी ितला माझ्याकडे परत आणीन.

7 “त्या लगंड्या नगरीतील लोकच
वाचतील एके काळी
त्या नगरीतील लोकांना बळजबरीने ती नगरी सोडावी लागली.
पण मी त्यांचे एक बलशाली राष्ट्र  करीन.”
परमेश्वर त्यांचा राजा असेल.
तो िसयोन पवर्तावरुन िचरतंन काळापयर्त राज्य करील.

8 आिण तू, कळपाच्या मनोऱ्या,
तुझी वेळ येईल.
योफल, िसयोनच्या टेकाडा,
तू पुन्हा शासनाची जागा होशील.
हो! पूवीर्प्रमाणेच राज्य
यरुशलेममध्ये असेल.

इस्राएलइस्राएल लोकांनीलोकांनी बाबबाबेेललालला काका जायलाजायला पािहजपािहजेे?
9 आता, तू एवढ्या मोठ्याने का रडत आहेस?
तुझा राजा गेला का?
तुझ्या नेत्याला तू गमावलेस का?
प्रसूितवेदना होणाऱ्या स्त्रीप्रमाणे तुला त्रास होत आहे.

10 िसयोनच्या कन्ये, तुला वेदना जाणवू दे.
तू आपल्या बाळाला जन्म दे.
तुला या नगरीतून (यरुशलेममधून) बाहेर गेलेच पािहजे.
तू रानात राहशील.
मला असे म्हणायचे आहे की तू बाबेलला जाशील.
पण त्या िठकाणापासून तुझे रक्षण केले जाईल.
परमेश्वर तेथे जाऊन तुझी सुटका करील.
तो, तुला, तुझ्या शत्रूंपासून दरू नेईल.

परमपरमेेश्वरश्वर इतरइतर राष्टराष्ट्र्र ांचाांचा नाशनाश करीलकरील

11 पुष्कळ राष्ट्र े तुझ्यािवरुध्द लढण्यास आली आहेत.
ती म्हणतात, “ती पाहा िसयोन!
या, आपण ितच्यावर हल्ला करु या.”

12 त्या लोकांनी त्यांचे बेत केलेत.

पण परमेश्वर काय बेत करीत आहे, हे त्यांना माहीत नाही.
परमेश्वराने त्या लोकांना िवशेष उद्देशाने येथे आणले आहे.
ते लोक, खळ्यातील धान्याप्रमाणे िचरडले जातील.

इस्राएलइस्राएल त्याच्यात्याच्या शत्रूंचाशत्रूंचा पाडावपाडाव करीलकरील

13 “िसयोनच्या कन्ये, ऊठ आिण त्या लोकांना िचरडून टाक.
मी तुला खूप सामथ्यर्वान करीन.
तुला जणू काही लोखडंाची िंशगे व कास्याचे खूर असतील.
तू पुष्कळांवर आघात करुन त्यांचे तुकडे तुकडे करशील.
तू त्यांची संपत्ती परमेश्वराला देशील.
तू त्याचे धन जगाच्या परमेश्वराला देशील.”

बलशाली नगरी, आता तुझे सिैनक गोळा कर.
ते आपल्यावर हल्ला करण्यासाठी सभोवती जमा होत आहेत.
ते आपल्या काठीने इस्राएलच्या न्यायाधीशाच्या

गालावर प्रहार करतील.

बबेेथलहथलहेेममध्यममध्येे मसीहामसीहा (तारणारातारणारा) जन्मजन्म घघेेईलईल
2 बेथलहेम एफ्राथा,
तू यहूदातील सवार्त लहान गाव आहेस.
तू इतका लहान आहेस की
तुझ्या कुटंुबाची मोजदाद करणेही अशक्य आहे.
पण “इस्राएलचा राज्याकतार्” माझ्यासाठी तुझ्यातून येईल.
त्याचा प्रारभं प्राचीन काळापासून, अनतं काळापासून, झाला आहे.

3 परमेश्वर, त्याच्या लोकांना, सोडून देईल.
स्त्री आपल्या मुलाला, वचनदत राजाला जन्म देईपयर्ंत.
मग त्याचे उरलेले भाऊ
इस्राएलच्या लोकांकडे परत येतील.

4 त्यानतंर इस्राएलचा राज्यकतार् परमेश्वराच्या सामथ्यार्ने उभा राहील.
त्याचा देव परमेश्वर याच्या िवस्मयकारीक नांवाल उभा राहील आिण

कळपाला चारील.
ते शांतीने राहातील.
का? कारण त्या वेळी परमेश्वराची महानता पृथ्वीच्या टोकापयर्ंत

पोहोचेल.
5 मग शांती नांदेल.

हो! अश्शूरचे सनै्य आपल्या देशात येईल.
आपल्या भव्य वाड्यांचा ते नाश करतील.
पण इस्राएलचा राज्यकतार् सात मेंढपाळ
आिण आठ नेते िनवडील.

6 ते आपल्या तलवारीच्या बळावर अश्शूरींवर सत्ता गाजवतील.
िनम्रोदच्या भूमीवर, हातात तलवार घेऊन, राज्य करतील.
ते लोकांवर राज्य करण्यासाठी आपल्या तलवारीचा उपयोग करतील.
पण इस्राएलचा राज्याकतार्, अश्शूरीपासून आपल्याला वाचवील.
ते लोक आमच्या देशात येतील
व आमचे भव्य वाडे पायदळी तुडवतील.

7 मग पुष्कळ राष्ट्र ांमध्ये िवखरुलेले याकोबचे वाचलेले लोक,
परमेश्वराकडून पडलेल्या आिण माणसांवर अवलबंून नसलेल्या

दवाप्रमाणे वाटतील.
कोणासाठी पण न थांबणाऱ्या गवतावरच्या
सरीप्रमाणे ते असतील.

8 पुष्कळ राष्ट्र ांमध्ये िवखरुलेले याकोबचे वाचलेले लोक,
पुष्कळांना, जगंलातील प्राण्यांमधील िंसहाप्रमाणे वाटतील.
मेंढ्यांच्या कळपांत आलेल्या तरुण िंसहाप्रमाणे ते असतील मेंढ्यांच्या
कळपातून जर िंसह गेला,
तर तो त्याला पािहजे तेथेच जातो.
त्याने जर एखाद्या जनावरावर हल्ला केला
तर कोणीही त्या जनावराला वाचवू शकत नाही.
वाचलेले लोक असेच असतील.
9 तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर हात उचलाल
आिण त्यांचा नाश कराल.
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10 परमेश्वर म्हणतो,
“त्या वेळी, मी तुमचे घोडे काढून घेईन.
तुमचे रथ नष्ट करीन.

11 तुमच्या देशातील गावांचा मी नाश करीन.
तुमचे सवर् िकल्ले मी पाडून टाकीन.

12 तुम्ही यापुढे जादटूोणा करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
तुमच्यात यापुढे भिवष्य सांगण्याचा प्रयत्न करणार ेनसतील.

13 मी तुमच्या खोट्या देवाच्या मूतीर् नष्ट करीन.
त्या खोट्या देवांचे स्मारकस्तभं मी पाडून टाकीन.
तुमच्या हातांनी घडिवलेल्या वस्तंूची तुम्ही पूजा करणार नाही.

14 अशेराच्या पूजास्तभंांचा मी नाश करीन.
मी तुमच्या खोट्या देवांचा नाश करीन.

15 काही लोक माझे ऐकणार नाहीत.
पण मी माझा क्रोध त्यांच्यावर प्रकट करीन.
मी त्यांचे उट्टे काढीन.”

परमपरमेेश्वराचीश्वराची तक्रारतक्रार

परमेश्वर काय म्हणतो,
“ते आता ऐका. पवर्तांसमोर तुमची बाजू मांडा.
टेकड्यांना तुमची हिकगत ऐकूद्या.

2 परमेश्वराची त्याच्या लोकांिवरुध्द तक्रार आहे.
पवर्तांनो, परमेश्वराची तक्रार ऐका!
पृथ्वीचे पाये असलेल्यांनो,
परमेश्वराचे ऐका!
इस्राएल चूक आहे,
हे तो िसध्द करुन दाखवील.”

3 परमेश्वर म्हणतो, “माझ्या माणसांनो, मी काय केले ते सांगा!
मी तुमच्या िवरुध्द काही चूक केली का?
मी तुम्हाला जगणे अवघड केले का?

4 मी केलेल्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे.
मी मोशे, अहरोन व िमयार्मला तुमच्याकडे पाठिवले.
िमसर देशातून मी तुम्हाला आणले.
दास्यातून मी तुमची मुक्तता केली.

5 माझ्या लोकांनो, मवाबचा राजा बालाक याचे दषु्ट कट आठवा.
बौराचा मुलगा बलाम, बालाकला काय म्हणाला त्याची आठवण करा.
िशट्टीमपासून िगल्गापयर्त काय घडले त्याचे स्मरण करा.
ह्या गोष्टींचे स्मरण केल्यावर तुमच्या लक्षात येऊल की परमेश्वर बरोबर

होता.”

परमपरमेेश्वरालाश्वराला आपल्याकडआपल्याकडूूनन कायकाय पािहजपािहजेे

6 परमेश्वराला भेटायला येताना मी काय आणले पािहजे?
स्वगार्तील परमेश्वरापुढे नतमस्तक होताना मी काय केले पािहजे?
होमापर्णे व एक वषार्चे वासरु घेऊन मी परमेश्वरापुढे यावे का?
7 1,000 मेंढे व 10,000 तेलाच्या नद्या
यांनी परमेश्वर प्रसन्न होईल का?
माझ्या पापांची िंकमत म्हणून मी माझे पिहले अपत्य द्यावे का?
माझ्या पोटच्या पोराला माझ्या पापांची िंकमत चुकती करण्याकिरता

द्यावे का?
8 हे माणसा, चांगुलपणा म्हणजे काय हे परमेश्वराने तुला सांिगतले.
परमेश्वर तुमच्याकडून पुढील गोष्टींची अपेक्षा करतो.
दसुऱ्यांशी न्यायाने वागा. दया व िनष्ठा ह्यावर प्रेम करा.
तुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन राहा.
भेटी देऊन त्याच्यावर छाप पाडण्याचा प्रयत्न करु नता.

इस्राएलइस्राएल लोकलोक कायकाय करीतकरीत होतहोतेे?
9 परमेश्वराची वाणी नगरात ओरडते:

“सुज्ञ परमेश्वराच्या नामाचा मान राखतात.
म्हणून िशके्षच्या दडंाकडे आिण ज्याने तो धरला आहे त्याच्याकडे

लक्ष द्या.
10 वाईट माणसे, त्यांनी चोरलेली संपत्ती,
अजून लपिवतात का?
ज्यांच्या टोपल्या अितशय लहान आहेत,
त्यांना हे वाईट लोक अजूनही फसिवतात का?
होय या सवर् गोष्टी अजूनही होत आहेत.
11 जे दषु्ट लोक अजूनही लोकांना
फसवण्यासाठी वजन मापांचा उपयोग करतात त्यांना मी क्षमा करावी

का?
चुकीचे माप देणारी वजने असलेली थलैी वापरणाऱ्यांना मी माफ करावे
का?

12 त्या नगरीतील श्रीमतं अजूनही कू्रर आहेत.
तेथील लोक अजूनही खोटे बोलतात.
होय, ते लोक त्यांच्या लबाड्या सांगतात.

13 म्हणून मी तुम्हाला िशक्षा करायला सुरवात केली आहे.
तुम्ही पाप केले म्हणून मी तुमचा नाश करीन.

14 तुम्ही खाल, पण तृप्त होणार नाही.
तुम्ही भुकेले आिण िरते राहाल
लोकांना सुरिक्षतेत आणण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल.
पण तुम्ही ज्यांना सोडिवले त्यांना तलवारधारी लोक जीवे मारतील.

15 तुम्ही बी पेराल.
पण तुम्हाला धान्य िमळणार नाही.
जतैुनांपासून तेल काढण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल,
पण तुम्हाला तेल िमळणार नाही.
तुम्ही द्राक्षांचा चुराडा कराल
पण तुम्हाला पुरसेा रस िपण्यास िमळणार नाही.

16 का? कारण तुम्ही अम्रीचे िनयम पाळता.
अहाबचे घराणे करते त्या सवर् वाईट गोष्टी तुम्ही करता.
तुम्ही त्यांच्या िशकवणकुीप्रमाणे वागता.
म्हणून मी तुमचा नाश होऊ देईन.
तुमची नष्ट झालेली नगरी पाहून लोक िवस्मयोदगार काढतील.
माझे लािजरवाणे लोक कैदी म्हणून
नेले जातील इतर राष्ट्र े तुम्हाला लािजरवाणे करतील.
ती लाज तुम्हाला बाळगावी लागेल.”

लोकांच्यालोकांच्या ददुषु्कष्कृृत्यांमुळत्यांमुळेे मीखामीखा अस्वस्थअस्वस्थ झालाझाला आहआहेे

मी अस्वस्थ झालो आहे कारण माझी िस्थती गोळा केलेल्या
फळासारखी
आिण अगोदरच द्राके्ष तोडल्यामुळे खाण्यासाठी द्राके्ष िशल्लक

नाहीत तशी झाली आहे.
खाण्यासाठी द्राके्ष िशल्लक नाहीत.
मला आवडणारी पिहल्या बहराची अिंजर ेअिजबात नाहीत.

2 ह्याचाच अथर्, सवर् प्रामािणक लोक गेलेत.
ह्या देशात चांगले लोक उरले नाहीत.
प्रत्येकजण कोणाला तरी ठार मारण्यासाठी टपला आहे.
प्रत्येकजण आपल्या भावाला सापळ्यात अडकिवण्याच्या प्रयत्नात

आहे.
3 लोक दोन्ही दोन्ही हातांनी दषु्कृत्ये करण्यात पटाईत आहेत.
अिधकारी लाच मागतात.
न्यायालयातील िनकाल बदलण्यासाठी न्यायाधीश पसेै घेतात.

“मोठे नेते” चांगले आिण न्याय िनणर्य घेत नाहीत.
ते मनात येईल ते करतात.

4 त्यांच्यातील अितशय चांगलाही काटेरी झुडुपाप्रमाणे आहे.
ते गंुत्तागंुत असलेल्या कोटेरी झुडुपापेक्षा वाकडा (कपटी) आहे.

िशक्षिशकेे्षचाचा िदवसिदवस ययेेतत आहआहेे

हा िदवस येईल असे तुमच्या संदेष्ट्यांनी सांिगतले होते.
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तो तुमच्या पहारकेऱ्यांनी सांिगतलेला िदवस आला आहे.
आता तुम्हाला िशक्षा होईल.
तुमचा गोधळं उडेल.

5 तुमच्या शेजाऱ्यांवर िवश्वास ठेवू नका.
िमत्रावरही िवश्वासून राहू नका.
तुमच्या पत्नीशीसुध्दा मनमोकळे बोलू नका.
6 स्वतःच्या घरातील माणसेच वरैी होतील.
मुलगा विडलांना मान देणार नाही.
मुलगी आईिवरुध्द जाईल.
सून सासूच्या िवरोधात जाईल.

परमपरमेेश्वरश्वर रक्षणकतार्रक्षणकतार् आहआहेे

7 म्हणून मी मदतीसाठी परमेश्वराकडे पाहतो.
परमेश्वराने माझे रक्षण करावे म्हणून मी वाट पाहतो.
माझा परमेश्वर माझे ऐकेल.

8 मी पडलो आहे.
पण शत्रूंनो, मला हसू नका.
मी पुन्हा उठेन आता मी अधंारात बसतोय
पण परमेश्वरच माझा प्रकाश होईल.

परमपरमेेश्वरश्वर क्षमाक्षमा करतोकरतो

9 मी परमेश्वरािवरुध्द पाप केले.
म्हणून तो माझ्यावर रागावला.
पण न्यायालयात तो माझ्यासाठी माझ्या दाव्यात वाद घालेल.
माझ्यासाठी योग्य गोष्टी तो करील.
मग तो मला बाहेर उजेडात आणील.
मग मला त्याचे बरोबर आहे हे कळेल.

10 माझा शत्रू मला म्हणाला:
“तुझा देव परमेश्वर कोठे आहे?”
पण माझा शत्रू ही पाहील आिण तो लिज्जत होईल.
त्यावेळी मी ितला हसेन.
रस्त्यातील िचखलावरुन चालावे.
तसे लोक त्याला तुडवीत चालतील.

यहयहूूद्यांचद्यांचेे परतपरत ययेेणणेे
11 तुमचे तट परत बांधण्याची वेळ येईल.
त्या वेळेला, देशाचा िवस्तार होईल.

12 तुमचे लोक तुमच्या देशात परत येतील.
ते अश्शूर आिण िमसरमधील गावे येथून परततील.
ते िमसरमधून व फरात नदीच्या
पलैतीरावरुन येतील.

पिश्चमेकडच्या समुद्राकडून
आिण पूवेर्च्या पवर्तांतून ते येतील.

13 देशात राहणाऱ्या लोकांमुळे
व त्यांच्या कृत्यांमुळे देशाचा नाश झाला आहे.

14 म्हणून तुझ्या दडंाने लोकांवर राज्य कर.
तुझ्या मालकीच्या लोकांच्या समुदायावर राज्य कर.
तो लोकांचा समुदाय एकटाच रानात
आिण कमेर्ल पवर्तावर राहतो.
पूवीर्प्रमाणेच तो बाशान
व िगलाद यांच्यामध्ये रातो.

इस्राएलइस्राएल त्याच्यात्याच्या शत्रूचाशत्रूचा पाडावपाडाव करीलकरील

15 तुम्हाला िमसरमधून बाहेर आणताना मी खूप चमत्कार केले.
त्यांच्यासारखे आणखी चमत्कार मी तुम्हाला दाखवीन.

16 राष्ट्र े ते चमत्कार पाहून
लिज्जत होतील.
माझ्या तुलनेत त्यांची “शक्ती” काहीच नाही,
हे त्यांना िदसेल.
ते िवस्मयचिकत होतील
आिण आश्चयार्ने तोंडावर हात ठेवतील.
कान झाकून घेऊन
ते ऐकण्याचे नाकारतील.

17 ते सापाप्रमाणे मातीत सरपटतील.
भीतीने थरथर कापतील.
जिमनीत राहणाऱ्या िकड्यांप्रमाणे
आपल्या िबळातून प्रभूकडे,
आपल्या परमेश्वराकडे, यायला लागतील.
हे परमेश्वरा, ते तुला घाबरतील आिण मान देतील.

परमपरमेेश्वराचीश्वराची स्तुतीस्तुती

18 परमेश्वरा तुझ्यासारखा दसुरा देव नाही.
पापी लोकांनाही तू क्षमा करतोस.
तुझ्या वाचलेल्या लोकांनाही तू क्षमा करतोस.
परमेश्वर अनतंकाळ क्रोधािवष्ट राहणारा नाही.
का? कारण त्याला दयाळू व्हायला आवडते.

19 तो परत येईल व आमचे सांत्वन करील.
तो आमच्या पापांचा चुराडा करील आिण आमची पापे खोल समुद्रात

फेकून देईल.
20 हे देवा, याकोबशी प्रामािणक राहा.
अब्रहामबद्दल तुला असलेले खर ेप्रेम दाखव.
फार पूवीर् तू आमच्या पूवर्जांना िदलेले वचन पाळ.
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नहनहूूमम

हे पुस्तक म्हणजे एल्कोश येथील नहूमला झालेला दृष्टांन्त
आहे. िननवे या शहराबद्दलचा हा शैंकसंदेश आहे.

परमपरमेेश्वरश्वर िननविननवेेवरवर रागावलारागावला आहआहेे

2 परमेश्वर हा ईषार्वान देव आहे
परमेश्वर अपराध्यांना िशक्षा करतो
आिण तो खूप रागावतो
परमेश्वर त्याच्या शत्रूंना िशक्षा करतो.
तो त्याच्या शत्रूंवर रागावलेला असतो.

3 परमेश्वर जसा सहनशील आहे,
तसाच सामथ्यर्वान आहे
परमेश्वर अपराधी लोकांना िशक्षा करील.
त्यांना मोकळे सोडणार नाही
परमेश्वर वाईट माणसांना िशक्षा करण्यासाठी येत आहे झझंावात
आिण वादळ यांच्याद्धार ेतो आपली शक्ती दाखवील माणूस जिमनीवर
धूळीतून चालतो,
तर परमेश्वर ढगांवरून चालतो.

4 परमेश्वर समुद्राला कठोरपणे बोलेल
आिण समुद्र आटेल
तो सवर् नद्या कोरड्या पाडेल
बाशान व कमेर्ल येथील समृध्द प्रदेश सुकून नष्ट होईल
लबानोनमधील फुले कोमेजतील.

5 परमेश्वर येईल
तेव्हा पवर्तांचा भीतीने थरकाप होईल
टेकड्या िवतळून जातील
परमेश्वर येईल
तेव्हा धरणी भयभीत होऊन थरथर कापेल.
एवढेच नाही तर,
हे जग आिण त्यातील प्रत्येक माणूस भीतीने कापेल.

6 परमेश्वराच्या भयकंर क्रोधाला
कोणीही तोंड देऊ शकणार नाही
त्याचा भयानक राग कोणीही सहन करू शकणार नाही त्याचा क्रोध
अग्नीप्रमाणे धगधगणारा असेल.
तो येताच खडक हादरतील.

7 परमेश्वर फार चांगला आहे.
संकटसमयी तो सुरिक्षत आश्रयस्थान आहे
त्याच्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्यांची तो काळजी घेतो

8 पण त्याच्या शत्रूंचा तो पूणर्पणर् नाश करील
पुराच्या लोंढ्याप्रमाणे परमेश्वर त्याना धुवून टाकील
अधंारातून तो त्याच्या शत्रूंचा पाठलाग करील.

9 यहूदा, तू परमेश्वरािवरुध्द कट कारचत आहेस?
पण परमेश्वर संपूणर् िवनाश करणार आहे.
त्यामुळे तू पुन्हा त्रास देणार नाहीस.

10 भांड्याखाली जळणाव्या काटेरी झुडपाप्रमाणे
तुझा संपूणर् नाश होईल
सुक्या काटक्या जशा चटकन् जळून जातात,
तसा तुझा पटकन् नाश होईल.

11 अश्शूर, तुझ्याकडून एक माणूस आला.
त्याने परमेश्वरािवरुध्द कट रचला.
त्याने वाईट सल्ला िदला.

12 परमेश्वराने यहूदाला पुढील गोष्टी सांिगतल्या:
“अश्शूरचे लोक चांगले बलवान आहेत.
त्यांच्यापाशी मोठे सनै्य आहे; पण ते मारले जातील.
त्यांचा अतं होईल माझ्या लोकांनो,
मी तुम्हाला त्रास िदला पण यापुढे,
कधीही मी तुम्हाला त्रास देणार नाही.

13 आता मी तुमची अश्शूरच्या सत्तेपासून मुक्तता करीन
मी तुमच्या मानेवरचे जोखड काढून घेईन
तुम्हाला बांधणाव्या साखळ्या मी तोडून टाकीन.”

14 अश्शूरचा राजा परमेवर तुझ्याबद्दल पुढील आज्ञा देतो:
“तुझे नाव लावायला तुझ्या वंशातील कोणीही उरणार नाही.
तुझ्या दवैळातील कोरलेल्या मूतीर् व धातूचे पतळे यांचा
मी नाश करीन
मी तुझे थडगे तयार करत आहे.
कारण तुझा िवनाश लवकरच ओढवणार आहे.”

15 यहूदा पाहा!
पवर्तांवरून कोण येत आहे, ते पाहा! शुभवातीर्घेऊन दतू येत आहे
तो म्हणतो की तेथे शांतता आहे
यहूदा तुझे खास सण साजर ेकर
तू ज्या गोष्टी करण्याचे वचन िदले आहेस
त्या गोष्टी कर दषु्ट तुझ्यावर पुन्हा हल्ला करुन तुझा पराभव करणार
नाहीत
त्या सवर् दषु्टांचा नाश झाला आहे.

िननविननवेेचाचा नाशनाश होईलहोईल

तुझ्यावर हल्ला करण्यासाठी शत्रू येत आहे
तेव्हा तुझ्या शहरातील भक्कम जागांचे रक्षण कर
रस्त्यांवर नजर ठेव

यधु्दाला सज्ज हो!
लढाईची तयारी कर!

2 परमेशवर इस्राएलच्या वभैवाप्रमाणेच याकोबलाही पुन्हा वभैव प्राप्त
करून देईल
इस्राएलच्या ऐश्वयार्प्रमाणेच याकोबचे ऐश्वयर् होईल
शत्रूने त्यांचा नाश केला
आिण त्याचे द्राक्षमळे उदध्वस्त केले.

3 त्या सिैनकांच्या ढाली लाल आहेत
त्यांचा पोशाख लालभडक आहे
लढण्यासाठी सज्ज होऊन
उभे रािहलेले त्यांचे रथ अग्नीच्या ज्वाळेप्रमाणे चमड्ढताना िदसत

आहेत
त्यांचे घोडे सरसावलेले आहेत.

4 रथ रस्त्यांतून मोकाटपणे धावत आहेत
चौकांमधून ते पुढे-मागे कसेही पळत आहेत
ते जळत्या मशालीप्रमाणे
िंकवा िठकिठकाणी तळपणाऱ्या िवजेप्रमाणे िदसत आहेत.

5 अश्शूरचा राजा त्याच्या सवोर्त्तम सिैनकांना बोलवत आहे
पण ते वाटेतच अडखळून पडत आहेत
ते तटबदंीचे रक्षण करण्यासाठी धाव घेत आहेत
ते संरक्षक दरवाजे खाली ओढून लावून घेत आहेत.

6 पण नदीकाठची दार ेउघडीच आहेत
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तेथूत शत्रू पुरासारखा आत िशरतो आिण राजवाड्याचा नाश करतो.
7 शत्रू राणीला पकडून घेऊन जातात
आिण ितच्या दासी द:ुखाने पारव्याप्रमाणे िवव्हळातात
त्या छाती िपटून द:ूख व्यक्त करतात.

8 िननवे एक अशा तळ्यासारखे आले आहे
ज्याच्यातील पाणी वाहून जात आहे
लोक िंकचाळतात थांबा! थांबा पळून जाऊ नका!
पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.

9 िननवेचा नाश करणाव्या
सिैनकांनो चांदी सोने लुटा
तेथे लुटण्यासारखे पुष्कळ आहे.
खूप संपत्ती आहे.

10 आता िननवे ओसाड झाले आहे
सवर् चोरीला गेले आहे
शहर उद्ध्वस्त झाले आहे
लोकाचे धयैर् खचले आहे
भीतीने हदयाचे पाणी होत आहे
पाय लटपटत आहेत
शरीरांचा थरकाप होत आहे
चेहेर ेपांढरफेटक पडले आहेत.

11 कोठे आहे ती िंसहाची गुहा (िननवे)?
िंसह-िंसिहणी तेथे राहात होत्या त्यांचे छावे िनडर होते.

12 त्यांच्या छाव्यांना आिण िंसिहणींना तृप्त करण्यासाठी
िंसहाने (िननवेच्या राजाने) खूप लोकांना मारले
त्याची गुहा (िननवे) मानवी शरीरांनी भरली
त्याने मारलेल्या िस्त्रयांनी त्यांची गुहा भरली.

13 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“िननवे मी तुझ्यािवरुध्द आहे
मी तुझे रथ जाळून टाकीन
लढाईत मी तुझ्या छाव्यांना ठार मारीन
तू पुन्हा पृथ्वीवर कोणाचीही िशकार करणार नाहीस
तुझ्या दतूांकडून पुन्हा कधीही लोकांना
वाईट बातमी ऐकावी लागणार नाही.”

िननविननवेेसाठीसाठी वाईटवाईट बातमीबातमी

खनु्यांच्या गावाचे वाईट होईल
िननवे खोट्यानाट्यांनी भरलेले आहे
दसुऱ्या देशांतून लूटलेल्या गोष्टींनी ते भरले आहे

ते शहर ठार मारणे आिण लुटणे
या गोष्टी कधीच थांबवत नाही.

2 चाबकांच्या फटकाऱ्यांचे चाकांच्या
खडखडाटाचे घोड्यांच्या टापांचे
आिण रथांच्या घडघडाटाचे आवाज
तुम्ही ऐक शकता.

3 घोडदळ हल्ला करीत आहे
त्यांच्या तलवारी तळपत आहेत
भाले चमकत आहेत.
खूप माणसे मेली आहेत.
प्रेतांचे ढीग लागलेत इतकी माणसे मेली आहेत की त्यांची गणना

करणे कठीण आहे
लोक प्रेतांना अडखळून पडत आहेत.

4 हे सवर् िननवेमुळे झाले
िननवे अितशय हाव असलेल्या वेश्येप्रमाणे आहे
ितला आणखी हवे होते

ितने स्वतःला पुष्कळ राष्ट्र ांना िवकळे
आिण आपल्या जादने त्यांना गुलाम बनिवले.

5 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“िननवे मी तुझ्यािवरुध्द आहे
मी तुझी वस्त्रे तोंडापयर्त वर खेचीन
मी तुझे नग्न शरीर राष्ट्र ांना पाहू देईन
ती राज्ये तुझी बेअब्रू झालेली पाहतील.

6 मी तुझ्यावर िचखल फेक करीन
मी तुला ितरस्कार पूवर्क वागवीन
लोक तुझ्याकडे पाहून हसतील.

7 तुला पाहून प्रत्येकाला धक्का बसेल
ते म्हणतील, ‘िननवेचा नाश झाला
ितच्यासाठी कोण रडणार?’
िननवे तुझे सांत्वन करणारा कोणीही मला भेटणार नाही हे मला माहीत
आहे.”

8 िननवे तू नील नदीकाठच्या थेब्जपेक्षा (नो-आमोनपेक्षा) चांगली
आहेस का? नाही थेब्जच्या सभोवती पाणी होते शत्रूंपासून रक्षण
करण्यासाठी त्याचा उपयोग होई ती पाण्याचा उपयोग िंभतीप्रमाणेही
करी. 9 कूश व िमसर यांनी ितला खूप बळ िदले पूट व लूब ह्यांनी ितला
मदत केली. 10 तरी थेब्जचा पराभव झाला ितच्या लोकांना कैद करून
परदेशात नेले गेले. रस्त्यांच्या प्रत्येक चौकात ितच्या लहान मुलांना
सिैनकांनी मेर पयर्त मारले. प्रितिष्ठत लोकांना, गुलाम म्हणून कोणी
ठेवायचे, हे ठरिवण्यासाठी सिैनकांनी िचठ्या टाकल्या त्यांनी थेब्जच्या
प्रितिष्ठतांना बेड्या ठोकल्या.

11 तेव्हा िननवे, तु सुध्दा दारुड्याप्रमाणे पडशील. तू लपायचा प्रयत्न
करशील. शत्रूपासून बचाव करण्यासाठी सुरिक्षत जागा तू सोधशील. 12

पण, िननवे, तुझ्या सवर् मजबूत जागा अिंजराच्या झाडांप्रमाणे होतील
अिंजर ेिपकताच, कोणीही येऊन झाड हलिवते आिण अिंजर ेत्याच्या
तोंडात पडतात. तो ती खातो आिण िनघून जातो.

13 िननवे, तुझे सवर्लोक िस्त्रयांप्रमाणे आहेत. आिण शत्रुसिैनक त्यांना
नेण्यासाठी टपले आहेत. तुझ्या देशआची दार,े शत्रुंसाठी, सताड
डघडली आहेत. दारांचे लाकडी अडसर आगीत जळले आहेत.

14 पाणी आणून साठवून ठेव. का? कारण शत्रुसनै्य शहराला घेराव
घालणार आहे. ते कोणालाही अन्न-पाणी आत नेऊ देणार नाहीत. तुझ्या
बचावाच्या जागा भक्कम कर. िवटा तयार करण्यासाठी माती िमळव. चुना
कालब! िवटा बनिवण्याचे साचे िमळव! 15 तू हे सवर् करु शकशील, पण
आग तुझा संपूणर् नाश करील, तलवार तुला कापून काढील. तुझा देश,
येऊन सवर् फस्त करणायार् टोळधाडीप्रमाणे िदसेल.
िननवे, तुझा िवस्तार वाढत रािहला. तू टोळधाडीप्रमाणे झालीस. तू

कुसरुडांच्या थव्याप्रमाणे झालीस. 16 तुझ्याकडे, िनरिनराव्व्या िठकाणी
जाऊन, वस्तू िवकत आणणार,े पुष्कळ व्यापारी आहेत. आकाशात
जेवढ्या चांदण्या आहेत तेवढे ते आहेत. ते टोळासारखे सवर् फस्त करुन
िनघून जाणार ेआहेत. 17 तुझे सरकारी अिधकारीही असेच आहेत. टोळ
थडं वेळी दगडी िंभतीवर बसतात. पण ऊन तापताच िंभत गरम होते,
तेव्हा ते डडून जातात व कोठे जातात, ते कोणालाच माहीत नसते. तुझे
अिधकारी अगदी असेच असतील.

18 अश्शूराच्या राजा आिण तुझे मेढपाळ (नेते) गाढ झोपले आहेत. ते
सत्ताधारी लोक डुलक्या घेत आहेत. त्यामुळे तुझ्या मेंढ्या पवर्तांत
भटकल्या आहेत. त्यांना परत आणायला कोणीही नाही. 19 िननवे,
तुला खूप मार लागला आिण तुझी जखम कशानेही भरून येऊ शकत
नाही. तुझ्या नाशाची बातमी एकताच प्रत्येकजण टाव्व्या वाजिवतो
सवार्नाच त्यामुळे आनदं वाटतो. का? कारण तू त्यांना नेहमी ज्या यातना
िदल्यास, त्या ते िवसरले नाहीत.
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हबक्कहबकूू्ककक

हबक्कहबकूू्ककचीकची ददेेवाकडवाकडेे तक्रारतक्रार

संदेष्टा हबकू्ककला िदलेला संदेश आसा आहे:
2 परमेश्वरा, मी मदतीसाठी सतत आळवणी करीत आहे.

माझ्या हाकेला तू ओ कधी देणार? िंहसाचाराबद्दल मी िकती
आरडाओरड केली पण तू काहीच केले नाहीस. 3 लोक चोऱ्या करीत
आहेत, दसुऱ्यांना दखुवीत आहेत, वादिववाद करीत आहेत आिण भांडत
आहेत. अशा भयकंर गोष्टी तू मला का पाहायला लावीन आहेस? 4

कायदा दबुळा झाला असल्याने, लोकांना योग्य न्याय िमळत नाही. दषु्ट
सज्जनांवर िवजय िमळिवतात. म्हणजेच कायदा न्याय रािहलेला नाही.
न्यायाचा जय होत नाही.

ददेेवाचवाचेे हबक्कहबकूू्ककलाकला उत्तरउत्तर

5 परमेश्वर म्हणाला, “इतर राष्ट्र ांकडे पाहा! त्यांच्यावर लक्ष ठेव. मग तू
िवस्मयचिकत होशील. मी अशा काही गोष्टी घडवून आणीन की तुझा
िवश्वास बसले. नुसते सांगून तुला ते खर ेवाटणार नाही. 6 मी बाबेलला
एक बिलष्ठ राष्ट्र  बनवीन, तेथील लोक क्षुद्र वृत्तीचे पण समथर् आिण दषु्ट
लढवय्ये आहेत. ते सवर् जग पायाखाली घालतील. त्यांच्या मालकीची
नसलेली घर ेव गावे, ते स्वतःच्या ताब्यात घेतील. 7 खास्दी लोक
इतरांना घाबरतील. ते त्यांना पािहजे ते करतील आिण पािहजे तेथे
जातील. 8 त्यांचे घोडे िचत्यांपेक्षा चपळ आिण सूयार्स्ताच्या वेळच्या
लांडग्यांपेक्षा वाईट वृत्तीचे असतील. त्यांचे घोडेस्वार दरूदरूच्या
िठकाणाहून येतील. भुकेला गरुड ज्याप्रमाणे आकाशातून एकदम झडप
घालतो, त्याप्राणेच ते शत्रूंवर हल्ला करतील. 9 खास्द्यांना एकच गोष्ट
करायला आवडते आिण ती म्हणजे लढाई. वाळवंटातील वाऱ्याप्रमाणे
बाबेलचे सनै्य वेगाने कूच करील. वाळूच्या अगिणत कणांप्रमाणे, असंख्य
कैद्यांना खास्दी सिैनक धरुन नेतील.

10 “ते सिैनक इतर राष्ट्र ांच्या राजांना हसतील. परदेशी राज्यकतेर्
त्यांच्या दृष्टीने चेष्टेचा िवषय असेल. उंच व भक्कम तटबदंी असलेल्या
गावांची ते टर उडवतील. ते तटाच्या िंभतीच्या टोकापयर्ंत मातीचे साधे
रस्ते बांधून सहजगत्या गावांचा पाडाव करतील. 11 मग ते वाऱ्याप्रमाणे
िनघून जातील व दसुरीकडे लढतील. ते खास्दी त्यांच्या सामथ्यार्लाच
फक्त भजतात.”

हबक्कहबकूू्ककचीकची ददुसुरीसरी तक्रारतक्रार

12 त्यानतंर हबकू्कक म्हणाला, “परमेश्वरा, तू सनातन परमेश्वर आहेस
तू माझा कधीही न मरणारा पिवत्र, देव आहेस
परमेश्वरा, जे केलेच पािहजे, ते करण्यासाठीच तू खास्द्यांना िनिर्मले
आहेस आमच्या खडका,
यहूद्यांच्या लोकांना िशक्षा करण्यासाठी तू त्यांना िनिर्मले आहेस.

13 तुझे डोळे इतके शुध्द आहेत की त्यांचा दषु्टपणा पाहवत नाही.
लोकांचे चुकीचे वागणे तू पाहू शकत नाहीस.
मग त्या दषु्टांचा िवजय तू कसा पाहू शकतोस?
सज्जनांचा दजुर्न पराभव करतात तेव्हा तू प्रितकार का करत नाहीस?

14 तू लोकांना समुद्रातल्या माशांप्रमाणे केले आहेस
कोणीही प्रमुख नसलेल्या समुद्रातील लहान जीवांप्रमाणे लोक आहेत.

15 शत्रू त्यांना गळाच्या आिण जाळ्याच्या साहाय्याने पकडतो तो
त्यांना आत ओढतो.
आपण पकडलेल्या सावजावर, शत्रु असतो.

16 त्याचे जाळे त्याला, श्रीमतं म्हणून जगायला
व उत्तम अन्नाच्या चवीचे सुख िमळवायला मदत करते.
म्हणून शत्रू जाळ्यांची आराधना करतो.
त्याच्या जाळ्याचा मान राखण्यासाठी तो यज्ञ अपर्ण करतो आिण धूप

जाळतो.
17 त्याच्या जाळ्याच्या मदतीने तो संपत्ती घेतच राहणार का?
कोणतीही दया न दाखिवता, तो लोकांचा नाश करीतच राहणार का?

मी रखवालदारसारखा उभा राहून लक्ष ठेवीन परमेश्वर मला
काय सांगतो,
त्याची मी वाट पाहीन मी वाट पाहीन

आिण तो माझ्या प्रश्नाला कसे उत्तर देतो ते बघीन.

ददेेवाचवाचेे हबक्कहबकूू्ककलाकला उत्तरउत्तर

2 परमेश्वर मला म्हणाला, “मी तुला जे दाखिवतो, ते िलहून ठेव
लोकांना सहज वाचता यावे, म्हणून पाटीवर स्पष्ट िलही. 3 हा संदेश
भिवष्यातील िविशष्ट काळासाठी आहे. हा अतंाबद्दलचा संदेश आहे
आिण तो खरा ठरले ती वेळ कदािचत कधीच येणार नाही असे वाटेल,
पण धीर धरा आिण वाट पाहा! ती वेळ येईल ती येण्यास फार िवलबं
लागणार नाही. 4 जे लोक हा संदेश ऐकण्याचे नाकारतील, त्यांना
त्याचा फायदा होऊ शकणार नाही. पण सज्जन माणूस ह्या संदेशावर
िवश्वास ठेवील. आिण तो त्याच्या श्रध्देमुळे जगे”

5 देव म्हणाला, “मद्य माणसाला दगा देऊ शकते. त्याप्रमाणे बलवान
माणसाचा गवर् त्याला मूखर् बनवू शकतो. पण त्याला शांती िमळणार
नाही. तो मृत्यूसारखा असतो त्याची आसक्ती वाढतच राहाते. आिण
मृत्यूप्रमाणेच, त्याला कधीही समाधान िमळत नाही. तो इतर राष्ट्र ांचा
पराभव करीतच राहील. त्या राष्ट्र ांतील लोकांना तो कैद करीतच राहील.
6 पण लवकरच तो सवर् लोकांच्या चेष्टेचा िवषय होईल. ते त्याच्या
पराभवाच्या कथा सांगतील. ते हसून म्हणतील, ‘फारच वाईट झाले बुवा!
त्या माणसाने खूप गोष्टी चोरल्या. त्याच्या मालकीच्या नसलेल्या गोष्टी
त्याने उचलल्या. पण त्यांचेच आता त्याला ओझे होईल. त्याने कजर्
काढून स्वतःला श्रीमतं बनवले.’

7 “तू (बलवान माणसाने) लोकांकडून पसैा घेतलास. कधी ना कधी
त्या लोकांना जाग येईल व काय झाले ते समजेल. मग ते तुझ्या िवरुध्द
उभे राहतील. तुझ्याकडून वस्तू घेतील व तू भयभीत होशील. 8 तू
पुष्कळ राष्ट्र ांतून बऱ्याच गोष्टी चोरल्यास. ते लोक तुझ्याकडून त्यांची
वसुली करतील. तू पुष्कळ लोकांना ठार मारलेस, देश व गावे यांचा नाश
केलास. त्या देशांतील व गावांतील लोकांना मारलेस.

9 “हो! खरचे! चुकीच्या मागार्ने श्रीमतं होणाऱ्या माणसाचे भले होणार
नाही. हा माणूस सुरिक्षत जागी राहायला िमळावे, म्हणून अशा गोष्टी
करतो. त्याच्या उंच इमारतीमुळे तो वाचू शकेल असे त्याला वाटते. पण
त्याचे वाईट होईल. 10 तू (बलवान माणसाने) खूप माणसांचा नाश
करण्याचा कट रचला आहेस त्यामुळे तुझ्याच माणसांना मान खाली
घालावी लागेल. तू वाईट गोष्टी केल्या आहेत आिण तुझे आयषु्य तू
गमावशील. 11 िंभतींतील दगडसुध्दा तुझ्यािवरुध्द ओरडतील तुझ्याच
घराचे वासे त्यांना साथ देतील. कारण तू चुकतोस हे त्यांना पटेल.

12 “गाव वसिवण्यासाठी लोकांना ठार मारुन नेत्यांनी पाप केले, ते
त्यांच्यासाठी वाईट आहे. 13 त्या लोकांनी उभारलेले सवर् आगीत
भस्मसात करावयाचे सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ठरिवले आहे. त्यांच्या
कामाचा काहीही उपयोग होणार नाही. 14 मग मात्र सवर्च लोकांना
परमेश्वराचे वभैाने (गौरवाने) कळेल. समुद्राच्या पसरणाऱ्या पाण्याप्रमाणे
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ही वातार् सगळीकडे पसरले. 15 जी व्यिक्त रागावते व इतर लोकांना
सहन करायला लावते ितचे खूप वाईट होईल. रागाने ती व्यािक्त इतरांना
जमीनवर जोरात आपटते. व त्यांना नग्न व दारुडे असल्याप्रमाणे
वागावते.

16 “पण त्या माणसाला परमेश्वरा राग काय असतो ते कळेल. तो राग
म्हणजे परमेश्वराच्या उजव्या हातातील जणू िवषाचा प्याला आहे. त्याची
चव घेताच, तो माणूस, मद्यप्यामप्रमाणे, जिमनीवर कोसळून पडेल.

“दषु्ट राजा, तू त्या प्याल्यातील िवष िपशील. तुला मान तर िमळणार
नाहीच, पण तुला लाज प्राप्त होईल. 17 तू लबानोनमधील पुष्कळांना
दखुविवलेस. तेथील पुष्कळ गुर ेतू चोरलीस. म्हणून त्या मृत माणसांची
आिण तू तेथे केलेल्या दषु्कमार्ंची तुला भीती वाटेल. तेथील गावांत तू
वाईट कृत्ये केलीस आिण तेथील रिहवाशांशी तू वाईट वागलास त्यामुळे
तू भयभीत होशील.”

मूतीर्मूतीर् िवषयीिवषयी ससंदंदेेशश
18 त्या माणसाचे दवैत त्याला मदत करणार नाही. का? कारण तो देव

म्हणजे काही लोकांनी धातूत कोरलेला एक पुतळा आहे. ती फक्त एक
मूतीर् आहे. तेव्हा घडिवणाऱ्याने ितच्याकडून मदतीची अपेक्षा करु नये.
तो पुतळा बोलूसुध्दा शकत नाही. 19 जो माणूस लाकडी पुतळ्याला
“ऊठ उभा राहा” असे म्हणतो िंकवा दगडाला “जागा हो” असे सांगतो,
त्याचे वाईट होईल, ह्या गोष्टी त्याला मदत करु शकणार नाहीत. तो
पुतळा कदािचत् सोन्या-चांदीने मढिवलेला असेल, पण त्यात प्राण नाही.

20 पण परमेश्वर वेगळा आहे. परमेश्वर त्याच्या पिवत्र मिंदरात आहे.
म्हणूनच सवर् पृथ्वीवर शांतता असावी व सवार्नीच परमेश्वराचा मान
राखावा.

हबक्कहबकूू्ककचीकची प्राथप्राथर्र्नाना

ही संदेष्टा हबकू्ककची िशगयोनोथ प्राथर्ना आहे
2 परमेश्वरा, मी तुझी वातार् ऐकली.
परमेश्वर तू भूतकाळात केलेल्या सामथ्यर्शाली गोष्टीने मी

िवस्मयचिकत झालो आहे.
आता, आमच्या काळातही तू अशाच मोठ्या गोष्टी घडवाव्यास म्हणून
मी प्राथर्ना करतो.
कृपया आमच्या आयषु्यातच त्या घडव.
पण तुझ्या खळबळजनक घटनांच्या वेळीही, आमच्यावर दया
करण्यास िवसरु नकोस.

3 तेमानहून देव येत आहे.
पारान पवर्तावरुन पिवत्र परमेश्वर येत आहे.
परमेश्वराच्या तेजाने स्वगर् व्यापला जातो
आिण स्तुतीने पृथ्वी व्यापली जाते.

4 ते तेज तेजस्वी, चमकदार प्रकाशाप्रमाणे आहे त्याच्या हातातून
िकरण िनघतात.
त्या हातात मोठे सामथ्यर् लपले आहे.

5 आजार त्याच्या आधी गेला.
आिण नाश करणारा त्याच्यामागून गेला.

6 परमेश्वराने स्वतः उभे राहून, पृथ्वीला न्याय िदला
त्याने राष्ट्र ांतील लोकांवर नजर टाकली
आिण त्या लोकांचा भीतीने थरकाप झाला.
पुष्काळ वषेर् पवर्त घटृपणे उभे होते
पण त्यांचा चक्काचूर झाला.
अती प्राचीन टेकड्या खाली कोसळल्या
देवाचे नेहमीच हे असे असते.

7 कूशानची गावे संकटात असलेली मी पािहली.
िमद्यानची घर ेभीतीने कापली

8 परमेश्वरा, तू नद्यांवर रागावला होतास का?
झऱ्यांवर तुझा राग होता का?
समुद्रावर तू संतापला होतास का?
िवजयसाठी तुझ्या घोड्यांवर स्वार होताना िंकवा रथांवर आरुढ

होताना तू रागावला होतास का?
9 त्या वेळीसुध्दा तू इदं्रधनुष्य दाखिवलेस.
पृथ्वीवरच्या वंशाबरोबर तू केलेल्या काराचा तो पुरावा होता
रुक्ष भूमीतून नद्या उगम पावल्या.

10 तुला पाहून पवर्त कापले भूमीतून पाणी उसळले.
समुद्राच्या पाण्याने प्रचंड गजर्ना केली.
जणू काही त्याने आपली भूमीवरील सत्ता
गमावल्यामुळे ते आकांत करीत होते.

11 चंद्र-सूयार्चे तेज लोपले.
तुझ्या िवजांचा तेजस्वी लखलखाट पाहून त्यांनी चमकणे सोडून िदले
त्या िवजा म्हणजे जणू काही हवेत फेकलेले बाण व भाले होते.

12 रागाच्या भरात, तू पृथ्वी पायाखाली तुडिवलीस
आिण राष्ट्र ांना िशक्षा केलीस.

13 तू, तुझ्या माणसांच्या, रक्षणासाठी आलास.
तू िनवडलेल्या राजाला, िवजयकाडे नेण्यासाठी आलास.
रकंापासून रावापयर्ंतच्या,
प्रत्येक दषु्ट घरातील प्रमुखाला
तू ठार मारलेस.

14 शत्रू-सिैनकांना थोपिवण्यासाठी
तू मोशेच्या काठीचा उपयोग केलास.
ते सिैनक,
प्रचंड वादळाप्रमाणे, आमच्यावर हल्ला करण्यासाठी आले.
गरीब माणसाला एकांतात लुटावे,
तसा सहज आमचा पाडाव करता येईल असे त्यांना वाटले.

15 पण तू तुझ्या घोड्यांना समुद्रातून कूच करायला लावलेस
त्यामुळे समुद्र घुसळला गेला.

16 ही गोष्ट ऐकताच, मला कंप सुटला.
मी मोठ्याने िंकचाळलो
मी अितशय दबुर्ल झाल्याचे मला जाणवले.
मी जागच्या जागी नुसताच थरथर कापत उभा रािहलो.
म्हणून मी धीराने नाशाच्या िदवसाची वाट पाहीन शत्रू आमच्यावर हल्ला
करील.

परमपरमेेश्वरामध्यश्वरामध्येे ननेेहमीहमी आनआनंदंद कराकरा

17 कदािचत् अिंजराच्या झाडांना अिंजर ेलागणार नाहीत.
वेलीना द्राके्ष लागणार नाहीत.
जतैूनाच्या झाडांना फळे लागणार नाहीत.
शेतांत धान्य उगवणार नाही,
गोठ्यात शेळ्या मेंढ्या, गाईगुर ेराहणार नाहीत,
18 तरी मी परमेश्वराठयी आनदं करीन.
माझ्या तारणहाराजवळ, देवाजवळ मला सुख िमळेल.

19 परमेश्वर, माझा प्रभू मला शक्ती देतो.
हिरणाप्रमाणे जलद धावायला मदत करोत
देवच मला सुरिक्षतपणे पवर्तांवर नेतो.
माझ्या तारा लावलेल्या वाद्यांत असलेल्या त्या संगीत िदग्दशर्काला.
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सफन्यासफन्या

हा परमेश्वराने सफन्याला िदलेला संदेश आहे. योशीयाच्या
कारिकदीर्त सफन्याला हा संदेश िमळाला. योशीया हा
यहूदाचा राजा आमोन याचा मुलगा होता. सफन्या हा कूशींचा

मुलगा होता. कूशी हा गदल्याचा, गदल्या अमऱ्याचा व अमऱ्या
िहज्कीयाचा मुलगा होता.

लोकांनालोकांना न्यायिनवाडान्यायिनवाडा करण्याचाकरण्याचा परमपरमेेश्वराचाश्वराचा िदवसिदवस

2 देव म्हणतो, “पृथ्वीवरील सवर् गोष्टींचा मी नाश करीन. 3 सवर्
प्रािणमात्रांचा मी नाश करीन. सवर् पक्षी व जलचर मी नष्ट करीन. मी पापी
आिण त्यांना पाप करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या सवर् गोष्टी याचा नाश करीन
मी पृथ्वीवरच्या सवर् लोकांना पृथ्वीवरुन दरू करीन.” परमेश्वर म्हणाला,

4 “मी यहूदाला आिण यरुशलेमवासीयांना िशक्षा करीन. त्या गोष्टींना
मी त्या स्थानावरुन दरू करीन. बआल-पूजेचा शेवटचा अशंसुध्दा मी येथे
राहू देणार नाही. याजक आिण छतांवर जाऊन ताऱ्यांची पूजा करणाऱ्या
सवर् लोकांना मी दरू करीन. 5 त्या भोंद ूयाजकांना लोक िवसरुन
जातील. काही लोक आम्ही तुझीच पूजा करतो असे म्हणतात. त्यांनी
माझी उपासना करण्याचे वचन िदले होते. पण आता ते खोटा देव
िमलकोम याची पूजा करतात. तेव्हा अशा लोकांना मी तेथून दरू करीन.
6 काही लोकांनी परमेश्वराकडे पाठ केली. त्यांनी परमेश्वराला
अनुसरायचे सोडले. मदतीसाठी परमेश्वराला हाक मारायचे बदं केले,
अशांना मी त्या िठकाणाहून उठवीन.”

7 परमेश्वर माझ्या, प्रभूसमोर शांत रहा! का? कारण लोकांचा
न्यायिनवाडा करण्याचा परमेश्वराने ठरिवलेला िदवस लवकरच येत आहे.
परमेश्वराने यज्ञाची िसध्दता केली आहे त्याने त्याच्या िनमिंत्रत पाहुण्यांना
तयार रहायला सांिगतले आहे,

8 परमेश्वर म्हणाला, “परमेश्वराच्या यज्ञापर्ण करण्याच्या िदवशी, मी
राजाचे मुलगे व इतर नेते ह्यांना िशक्षा करीन. परदेशीय वस्त्रे
घातलेल्यांना पण मी सजा देईन. 9 त्या वेळी, उंबऱ्यावरुन उडी
मारणाऱ्यांना आिण धन्याचे घर असत्य व िंहसाचाराने भरणाऱ्यांना मी
िशक्षा ठोठावीन.”

10 परमेश्वरा असेही म्हणाला त्या वेळेला, लोक यरुशलेमच्या मासळी
दाराशी मदतीसाठी हाका मारीत असतील. गावाच्या इतर भागांत लोक
रडत असतील. नगरीभोवतीच्या टेकड्यांवरुन लोकांना वस्तंूचा नाश
होत असताना येथो, तसा मोठा धडधडाट ऐकू येईल. 11 गावाच्या
खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांनो, तुम्ही रडाल. का? कारण सवर्
उद्योगपतींचा आिण श्रीमतं व्यापाऱ्यांचा नाश होईल.

12 “तेव्हा मी एक िदवा घेऊन यरुशलेममधून शोध करीन. जे लोक
स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगण्यात समाधान मानतात अशा सवार्ंना मी
शोधीन. ‘परमेश्वर काहीच करीत नाही. तो मदतही करीत नाही आिण
दखुापतही करीत नाही’ त्यांना वाटते. अशा लोकांना शोधून काढून मी
त्यांना िशक्षा करीन. 13 मग इतर लोक त्यांची संपत्ती बळकावतील
आिण त्यांच्या घरांचा नाश करतील. त्या वेळी, ज्यांनी घर ेबांधली, ते
त्या घरात राहणार नाहीत आिण ज्यांनी द्राक्षमळे लावले, त्यांना त्या
द्राक्षांचा द्राक्षारस िमळणार नाही. ह्या गोष्टी दसुऱ्यांनाच िमळतील.”

14 परमेश्वराने ठरिवलेला न्यायदानाचा िदवस लवकरच येत आहे तो
िदवस जवळच आहे, आिण वेगाने येत आहे. देवाच्या न्यायदानाच्या
िदवशी. लोकांना मोठा आक्रांत ऐकू येईल. वीरसुध्दा रडतील. 15 देव
तेव्हा आपला क्रोध प्रकट करील. तो भयकंर संकटाचा काळ असेल. ती
िवद्ध्वंसाची वेळ असेल. ती अधंाकाराची वेळ असेल. तो काळा, ढगाळ
व वादळी िदवस असेल. 16 तो काळ यधु्दकाळासारखा असेल.

यधु्दकाळात लोक सुरिक्षत गावांतून व संरक्षक बुरुजांवरुन िंशग आिण
तुतारी फंुकल्याचे आवाज ऐकतात.

17 परमेश्वर म्हणाला, “मी लोकांना जगणे कठीण करीन. अधंळ्यांना
ज्याप्रमाणे आपण कोठे जात आहोत हे कळत नाही, तशी लोकांची
िस्थती होईल का? कारण त्यांनी परमेश्वरािवरुध्द पाप केले. खूप लोक
मारले जातील. त्याचे रक्त जिमनीवर सांडेल. त्यांची प्रेते शेणासारखी
जिमनीवर पडतील. 18 त्यांच्या सोन्या-चांदीची त्यांना मदत होणार
नाही. त्या वेळी, परमेश्वर खूपच कोपलेला व रागावलेला असेल. परमेश्वर
सवर् जगाचा नाश करील. परमेश्वर पृथ्वीवरील सवर् गोष्टींचा संपूणर्
नाशकरील.”

ददेेवव लोकांनालोकांना त्यांचत्यांचेे आचरणआचरण बदलण्यासबदलण्यास सांगतोसांगतो

िनलर्ज्ज लोकांनो, 2 मलूल होऊन सुकून जाणाऱ्या फुलाप्रमाणे
तुमचे जीवन होण्याआधीचे तुमचे आचार बदला. िदवसाच्या
उष्णतेने, फूल कोमेजून वाळून जाते. परमेश्वराने आपला क्रोध

प्रकट करताच, तुमचीही िस्थती तशीच होईल. म्हणून परमेश्वराचा
क्रोधाचा िदवस तुमच्यावर येण्यापूवीर्च तुमचे आचरण बदला. 3 सवर्
दीन लोकांनो, परमेश्वराला शरण या! त्याचे िविधिनयम पाळा. सत्कृत्य
करायला िशका. नम्र होण्यास िशका. मग कदिचत् परमेश्वर जेव्हा क्रोध
प्रकट करील, तेव्हा तुम्ही सुरिक्षत राहाल.

इस्राएलच्याइस्राएलच्या शशेेजाऱ्यांनाजाऱ्यांना परमपरमेेश्वरश्वर िशक्षािशक्षा करीलकरील

4 गज्जात कोणीही िशल्लक शहणार नाही. अष्कलोनचा नाश होईल
दपुारी, अश्दोदमधील लोकांना, बळजबरीने बाहेर काढले जाईल, एक्रोन
ओसाड होईल. 5 पिलष्ट्यांनो, समुद्राकाठी राहणाऱ्या लोकांनो,
परमेश्वराचा हा संदेश तुमच्यासाठी आहे. कनान मधील या
िफिलस्ताईनच्या भूमीचा नाश होईल ते देश िनजर्न होतील. 6 तुमची
समुद्राकाठची जमीन मेंढ्यांसाठी व मेंढपाळासाठी मोकळी राने होतील.
7 त्यानतंर ती भूमी यहूदातील िजवंत रािहलेल्या लोकांच्या मालकीची
होईल. यहूदातील ह्या लोकांची परमेश्वर आठवण ठेवील. आता ते
परदेशांत कैदेत आहेत. पण परमेश्वर आठवण ठेवील. आता ते परदेशांत
कैदेत आहेत. पण परमेश्वर त्यांना परत आणील. मग यहूदातील लोक,
आपल्या मेंढ्यांना त्या कुरणांत चरु देतील. संध्याकाळी, ते
अष्कलोनमधील िरकाम्या घरात आडवे होतील.

8 परमेश्वर म्हणतो, “यवाबच्या व अम्मोनच्या लोकांनी काय केले, ते
मला माहीत आहे त्यांनी माझ्या माणसांना ओशाळवणे केले. माझ्या
माणसांची जमीन काबीज करुन त्यांनी स्वतःच्या देशाचा िवस्तार केला.
9 म्हणून, मी िजवंत आहे याची मला जेवढी खात्री आहे तेवढ्याच
ठामपणाने मी वचन देतो की, सदोम व गमोरा यांच्यासारखाच मवाब व
अमोन यांचा नाश होईल. मी सवर्शिक्तमान परमेश्वर आहे, मी इस्राएलचा
देव आहे त्या देशांचा संपूणर् कायमचा नाश होईल, असे मी वचन देतो.
त्यांच्या देशांच्या जिमनीवर काटेकुटे माजतील. मृत समुद्रातील िमठाने
व्यापलेल्या जिमनीप्रमाणे ते देश होतील. माझ्या माणसांतील िजवंत
रािहलेली माणसे ती भूमी आिण त्या भूमीवर उरलेले सवर् काही घेतील.”

10 मवाब व अमोन येथील लोकांची अशी िस्थती होण्याचे कारण ते
गिर्वष्ठ होते. आिण सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या माणसांच्या बाबतीत त्यांनी
कू्ररपणाने कृती केली. त्यांनी परमेश्वराच्या माणसांना कमीपणाने वागवले
हेच होय. 11 ते लोक परमेश्वराला घाबरतील. का? कारम परमेश्वर
त्यांच्या दवैतांचा नाश करील. मग दरूदरूच्या प्रदेशांतील सवर् लोक
परमेश्वराची उपासना करु लागतील. 12 म्हणजे कूशींनो,
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(इिथयोिपयातील लोकांनो,) तुम्हीसुध्दा, बरं का? परमेश्वराची तलवार
तुमच्या लोकांनाही मारील. 13 नतंर परमेश्वर उत्तरकेडे वळेल,
अश्शूरला िशक्षा करील. तो िननवेचा नाश करील. ते शहर म्हणजे
ओसाड, रुक्ष वाळवंट होईल. 14 तेथे फक्त मेंढ्या व वन्याप्राणी
राहतील. िशल्लक रािहलेल्या खांबांवर घुबडे व कावळे बसतील. त्यांचा
आवाज िखडक्यांतून ऐकू येईल. कावळे बसतील. त्यांचा आवाज
िखडक्यांतून ऐकू येईल. कावळे दारांच्या पायऱ्यांवर बसतील. त्या
िरकाम्या घरांत काळे पक्षी जाऊन बसतील. 15 आता िननवेला फार
गवर् झाला आहे. आता ती खरोखरच सुखी आहे. आता तेथील लोकांना,
आपण अगदी सुरिक्षत आहोत असे वाटते. त्यांना िननवे जगातील सवार्त
महत्वाची वाटते. पण ितचा नाश होईल ती ओसाड होईल. तेथे फक्त
वन्यपशूच िवसाव्याला जातील. ितचा अितशय वाईटरीतीने नाश
झालेला पासून वाटसरु तेथून जाताना चुकचुकतील, िनराशेने माना
हलवतील.

यरुशलयरुशलेेमचमचेे भिवष्यभिवष्य

यरुशलेम, तुझे लोक देवािवरुध्द लढले. त्यांनी दसुऱ्यांना
दखुािवले आिण तुला पापाचा डाग लागला. 2 तुझ्या लोकांनी
माझे ऐकले नाही. त्यांनी माझी िशकवण आत्मसात केली

नाही. यरुशलेमने परमेश्वरावर िवश्वास ठेवला नाही. ती ितच्या देवाला
शरण केली नाही. 3 यरुशलेममधील नेते गुरगुरणाऱ्या िंसहाप्रमाणे
आहेत. ितचे न्यायाधीश संध्याकाळी मेंढ्यांवर हल्ला करुन, सकाळी
आपल्या भक्ष्याची काहीही नामोिनशाणी न ठेवणाऱ्या भुकेल्या
लांडग्याप्रमाणे आहेत. 4 ितचे संदेष्टे अिवचारी असून जास्तीच जास्त
हडप करण्यासाठी नेहमीच कट करीत असतात ितचे याजक पिवत्र गोष्टी
अपिवत्र गोष्टींप्राणेच हाताळतात. देवाच्या िशकवणकुीचा त्यांनी वाईट
उपयोग केला आहे. 5 पण देव अजूनही त्या नगरीत आहे. आिण तो
नेहमीच चांगला वागतो. देव कोणाचाही कधीच अपराध करीत नाही. तो
त्याच्या लोकांना नेहमीच मदत करीत राहतो. योग्य िनणर्य घेण्यास तो
लोकांना रोजय मदत करतो. पण वाईट लोकांना त्यांनी केलेल्या वाईट
गोष्टींची लाज वाटत नाही.

6 देव म्हणतो, “मी संपूणर् राष्ट्र ांचा नाश केला आहे. मी सरकं्षक बुरुज
नष्ट केले आहेत. मी त्यांच्या रस्त्यांचा नाश केला आहे. आता येथून
कोणीही जात नाही. त्यांची गावे िनजर्न झाली आहेत. तेथे कोणीही
राहात नाही. 7 तू ह्यापासून धडा िशकावास, म्हणून तुला मी ह्या गोष्टी
सांगत आहे. तू मला घाबरावेस व माझा मान राखावास, असे मला
वाटते. जर तू असे वागलास, तर तुझ्या घराचा नाश होणार नाही.
ठरिवल्याप्रमाणे मग मी तुला िशक्षाही करणार नाही.” पण ते वाईट लोक,
केल्या आहेत त्यापेक्षा अिधक वाईट गोष्टीच करु इच्छीत होते.

8 परमेश्वर म्हणाला, “थोडे थांब मी ऊभा राहून तुझा न्यायिनवाडा
करण्याची वाट बघ! अनेक राष्ट्र ांतील लोकांना गोळा करुन, तुला सजा
देण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याचा मला हक्क आहे. माझा तुझ्यावरचा
राग दाखिवण्यासाठी मी त्या लोकांचा उपयोग करीन. मी िकती िचडलो
आहे हे त्यावरुन कळेल. संपूणर् देशाचा नाश होईल. 9 त्यानतंर इतर
देशातील लोकांना मी बदलून टाकीन. मग ते स्पष्ट भाषा बोलतील आिण
परमेश्वराचे नाव घेतील. ते सवर्जण खांद्याला खांदा लावून एक होऊन.

माझी उपासना करतील. 10 कूश देशातील नदीपलीकडचे लोकसुध्दा
येतील. माझी िवखरुलेली माणसे मला शरण येतील. माझी उपासना
करणार ेमला वाहण्यासाठी काही गोष्टी घेऊन येतील.

11 “मग, यरुशलेम, तुझ्या लोकांनी माझ्यािवरुध्द केलेल्या
दषु्कृत्यांची तुला लाज वाठणार नाही. का? कारण त्या वाईट लोकांना मी
यरुशलेममधून बाहेर घालवीन. त्या गिर्वष्ठांना मी दरू नेईन. माझ्या पिवत्र
पवर्तावर त्या माणसांतील कोणीही गिर्वष्ठ असणार नाही. 12 माझ्या
नगरीत (यरुशलेममध्ये) मी फक्त नम्र व लीन लोकांनाच राहू देईन. ते
परमेश्वराच्या नावावर श्रध्दा ठेवतील. 13 इस्राएलमधील िजवंत रािहलेले
लोक वाईट कृत्ये करणार नाहीत. ते खोटे बोलणार नाहीत. खोट्याच्या
आधार ेते इतरांना फसिवणार नाहीत. चरुन आडव्या होणाऱ्या
मेंढ्यांप्रमाणे ते शांत राहतील त्यांना कोणीही त्रास देणार नाही.”

हषहषर्र्गीतह्यगीतह्य

14 यरुशलेम, गा आिण सुखी हो!
इस्राएल, आनदंाने जल्लोष कर!
यरुशलेम, आनदंात राहा! मजा कर!
15 का? कारण परमेश्वराने तुला िशक्षा करण्याचे थांबिवले आहे.
त्यांने तुझ्या शत्रूंचे भक्कम मोचेर् नष्ट केले आहेत.
इस्राएलचा राजा, परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे.
आता तुला कोणत्याही अिरष्टाची काळजी करण्याचे कारण नाही.

16 त्या वेळेला, यरुशलेमला, असे सांिगतले जाईल.
समथर् हो! घाबरु नको!

17 परमेश्वर तुझा देव, तुमच्याबरोबर आहे.
तो बलवान वीराप्रमाणे आहे.
तो तुला वाचवील.
तो तुझ्यावर िकती प्रेम करतो,
हे तो तुला दाखवून देईल.
तुझ्याबरोबर तो िकती सुखी आहे, हेही तुला िदसेल.

18 मेजवानीच्या वेळेला लोक असे हासतात,
आनदंात असतात, तसाच तो तुझ्याबरोबर हासेल आनदंात असेल.
परमेश्वर म्हणाला, “मी तुझी अप्रितष्ठा दरू करीन.
त्या लोकांना मी तुला दखुवू देणार नाही.

19 त्या वेळी, तुला हजा करणाऱ्यांना मी िशक्षा करीन.
माझ्या इजा झालेल्या माणसांना मी वाचवीन.
बळजबरीने दरू पळून जायला लागलेल्या माझ्या माणसांना मी परत

आणीन.
मी त्यांना कीतीर् िमळवून देईन.
सवर् लोक त्यांची प्रशसंा करतील.

20 त्या वेळी, मी तुला परत आणीन.
मी तुम्हा सवार्ंना परत एकत्र आणीन.
मी तुला प्रिसध्दी िमळवून देईन, सगळीकडचे लोक तुझी स्तुती
करतील
प्रत्यक्ष तुझ्या डोळ्यांदेखत मी कैद्यांना परत आणीन, तेव्हाच हे सवर्

घडून येईल.”
परमेश्वरच असे म्हणाला आहे.
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हीही ममंिंदरिदर बांधण्याचीबांधण्याची ववेेळळ आहआहेे

पारसचा राजा दारयावेश याच्या कारिकदोर्च्या दसुव्या वषार्च्या
सहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी हाग्गयला देवाकडून
संदेश िमळाला. हा संदेश शल्तीएलाचा मुलगा जरुब्बाबेल व

यहोसादाकचा मुलगा यहोशवा यांच्याबद्दल होता. जरुब्बाबेल हा
यहूदाचा राज्यपाल व यहोशवा प्रमुख याजक होता. संदेश असा आहे: 2

सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो “लोकांच्या मते परमेश्वराचे मिंदर
बांधण्यास ही वेळ योग्य नाही.”

3 हाग्गयला परमेश्वराकडून पुन्हा एकदा संदेश िमळाला हाग्गयने तो
पुढीलप्रमाणे सांिगतला: 4 “चांगल्या घरात स्वतः राहण्यास लोकांनो,
तुम्हाला ही योग्य वेळ वाटते. िंभतीला सुरखे लाकडी तावदान
असलेल्या घरांत तुम्ही राहता पण परमेश्वराचे घर झ्र्मिंदरट अजूनही
भग्नावस्थेतच आहे. 5 आता सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, ‘काय घडत
आहे, त्याचा िवचार करा. 6 तुम्ही खूप पेरले पण तुमच्या हाती थोडेच
पीक लागले. तुम्हाला खायला िमळते खर,े पण पोटभर नाही. थोडेफार
िपण्यास िमळते, पण धंुदी चढण्याईतके नाही. काही ल्यायला आहे, पण
ऊब आणण्याईतके नाही. तुम्ही थोडा पसैा कमिवता, पण तो कोठे जातो
तेच कळत नाही. जणू काही तुमच्या िखशाला िछद्र पडले आहे.’”

7 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही काय करीत आहात, त्याच्या
िवचार करा. 8 लाकडे आणण्यासाठी पवर्तावर जा, आिण मिंदर बांधा.
मग मला त्यामुळे संतोष वाटेल आिण माझा गौरव झाला असे वाटेल.”
परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

9 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही खूप िपकाची अपेक्षा करता,
पण पीक काढताना तुमच्या हाती फार थोडे धान्य लागते. ते धान्य तुम्ही
घरी आणता आिण मी पाठिवलेला वारा ते सवर् उधळून लावतो. हे का
घडत आहे? का? कारण स्वतःच्या घराच्या काळजीने तुमच्यातील
प्रत्येकजण घराकडे धाव घेतो. पण माझे घर मात्र अजूनही भग्नावस्थेत
आहे. 10 म्हणूनच आकाश दवाला व पृथ्वी िपकांना रोखून धरते.”

11 परमेश्वर म्हणतो, “मी भूमीला आिण पवर्तांना रुक्ष होण्याची आज्ञा
िदली आहे. जिमनीतून िनमार्ण होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची आिण धान्य,
नवीन मद्य, जतैुनाचे तेल ह्यांची नासाडी होईल. सवर् लोक आिण सवर्
प्राणी दबुर्ल होतील.”

नव्यानव्या ममंिंदराच्यािदराच्या बांधकामालाबांधकामाला सुरवातसुरवात

12 परमेश्वर देवाने शल्तीएलचा मुलगा जरुब्बाबेल आिण
यहोसादकाचा मुलगा यहोशवा ह्यांच्याशी बोलण्यासाठी हाग्गयला
पाठिवले होते. यहोशवा हा प्रमुख याजक होता. ह्या दोघांनी व इतर
लोकांनी त्यांच्या परमेश्वर देवाची वाणी व हाग्गय प्रेिषताचे म्हणणे ऐकले.
आिण त्यांनी त्यांचे भय. आिण परमेश्वर त्यांच्या देवाबद्दल, त्यांना
वाठणारा आदर दाखिवला.

13 परमेश्वर देवाचा संदेश लोकांपयर्त पोहोचिवण्यासाठी, देवानेच
हाग्गयला दतू म्हणून पाठिवले होते. तो संदेश असा होता. परमेश्वर
म्हणतो, “मी तुझ्याबरोबर आहे.”

14 परमेश्वर देवाने, यहू दाचा राज्यपाल आिण शल्तीएलचा मुलगा
जरुब्बाबेल याला यहोसादाकचा मुलगा प्रमुख याजक यहोशवाला आिण
इतर लोकांना मिंदर बांधण्याच्याकामी उत्तेजन िदले. म्हणून त्या सवार्ंनी,
त्यांच्या देवाच्या सवर्शिक्तमान परमेश्वराच्या मिंदराच्या बांधकामाला
सुरवात केली. 15 त्यांनी हे काम, पारसचा राजा दारयावेश याच्या

कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषीर्च्या सहाव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी
सुरु केले.

ददेेवव लोकांनालोकांना उत्तेजनउत्तेजन ददेेतोतो

सातव्या मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवशी हाग्गयला
परमेश्वराकडून संदेश िमळाला: 2 यहूदाचा राज्यपाल आिण
शल्तीएलचा मुलगा जरुब्बाबेल व प्रमुख याजक यहोसादाकचा

मुलगा यहोशवा आिण इतर लोक यांच्याशी तू बोल. त्यांना ह्या गोष्टी
सांग. 3 “तुमच्यातील िकतीजण ह्या मिंदराकडे पाहून ह्याची तुलना
आधीच्या नाश झालेल्या संुदर मिंदराशी करण्याचा प्रयत्न करतात?
तुम्हाला काय वाटते? आधीच्या मिंदराच्या तुलनेत हे काहीच नाही ना?
4 पण आता परमेश्वर म्हणतो, ‘जरुब्बाबेल, िनराश होऊ नकोस.’
यहोसादाकच्या मुला, प्रमुख याजक यहोशवा, ‘नाउमेद होऊ नकोस. या
देशाच्या सवर् लोकांनो, धीर सोडू नका. हे काम चालू ठेवा, मी
तुमच्याबरोबर आहे.’ सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.”

5 परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही िमसर सोडले, तेव्हा मी तुमच्याबरोबर
करार केला. मी माझ्या वचनाला जागलो. माझा आत्मा तुमच्यात आहे.
तेव्हा घाबरु नका. 6 का? कारण सवर्शिक्तमान परमेश्वर हे सांगत आहे.
अगदी थोड्या वेळात मी पुन्हा एकदा सवर् गोष्टी हलवून सोडीन आकाश
आिण पृथ्वी कंिपत करीन समुद्र आिण कोरडी जमीन यांना कंिपत
करीन. 7 मी राष्ट्र ांना धक्का देईन आिण मग प्रत्येक राष्ट्र  तुमच्याकडे
संपत्ती घेऊन येईल मग हे मिंदर वभैवाने भरुन टाकीन. सवर्शिक्तमान
परमेश्वर हे सांगत आहे. 8 त्यांच्याकडील सवर् सोने-चांदी माझ्या
मालकीची आहे सवर्शिक्तमान परमेश्वर ह्या गोष्टी सांगत आहे. 9 आिण
सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो की आताचे मिंदर हे आधीच्या
मिंदरापेक्षा संुदर असेल. मी ह्या िठकाणी शांतता प्रस्थािपत करीन.
लक्षात ठेवा, सवर्शिक्तमान परमेश्वर ह्या गोष्टी सांगत आहे.”

कामकाम सुरुसुरु झालझालेे आहआहेे आशीवार्दआशीवार्द िमळतीलिमळतील

10 पारसचा राजा दारयावेश याच्या कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषीर्च्या
नवव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी हाग्गय संदेष्ट्याला
परमेश्वराकडून पुढील संदेश िमळाला. 11 सवर्शिक्तमान परमेश्वर या
गोष्टींिवषयी िनयम काय सांगत आहे, हे तू याजकांना िवचारावे अशी मी
तुला आज्ञा देतो. 12 “समजा एखादा माणूस वस्त्रांमधून मांस नेतो. ते
मांस परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी आहे म्हणून ते पिवत्र आहे. पण
ज्या वस्त्रांत ते गंुडाळले आहे, त्या वस्त्राचा स्पशर् भाकरी, िंकवा
िशजिवलेले अन्न, मद्य, तेल िंकवा इतर अन्नाला झाला, तर ह्या स्पशर्
झालेल्या सवर् वस्तू पिवत्र होतील का?”
याजक उत्तरले, “नाही”
13 मग हाग्गयने िवचारले, “एखाद्याने प्रेताला स्पशर् केला, तर तो

अशुध्द होतो, ह्या माणसाने दसुऱ्या कोणत्या गोष्टीला स्पशर् केला, तर ती
गोष्टसुध्दा अशुध्द होईल का?”
याजक म्हणाले, “हो! ती गोष्टसुध्दा अशुध्दच होईल.”
14 मग हाग्गय म्हणाला, “परमेश्वर देव, या गोष्टी सांगतो. ‘ह्या राष्ट्र ातील

लोकांबद्दलही असेच म्हणणे योग्य आहे. ते माझ्या दृष्टीने शुध्द व पिवत्र
नव्हते. म्हणून त्यांनी ज्या गोष्टींना स्पशर् केला, त्या अशुध्द झाल्या
आिण ते वेदीवर जे जे अपर्ण करतात ते ते अशुध्द आहे.

15 “‘आजच्या िदवसाच्या आधी काय घडले त्याचा िवचार करा.
परमेश्वराच्या मिंदराचे काम तुम्ही सुरु केलेत त्या पूवीर्च्या काळाचा
िवचार करा. 16 लोकांना वीस मापे धान्य पािहजे असताना, राशीत दहा
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मापेच होते मद्यकंुडातून लोकांना पन्नास बुधले मद्य पािहजे होते पर
त्याच्यात फक्त वीसच बुधले मद्य होते. 17 का? कारण मी तुम्हाला िशक्षा
केली. मी पाठिवलेल्या रोगाने तुमची झाडे मेली. तुम्ही स्वतःच्या हाताने
बनिवलेल्या वस्तू मी पाठिवलेल्या गारिपटीने नष्ट झाल्या. मी एवढे केले
तरी तुम्ही मला शरण आला नाहीत.’ परमेश्वरच असे म्हणाला.”

18 परमेश्वर म्हणाला, “आज नवव्या मिहन्याचा चोिवसावा िदवस
आहे. परमेश्वराच्या मिंदराच्या पायाचे काम तुम्ही पूणर् केले आहे. आता
ह्यापुढे काय होते त्यावर लक्ष ठेवा. 19 कोठारात अजून काही धान्य
आहे का? नाही. केली, अजंीर, डािंळबे, जतैुन ह्या झाडांकडे पाहा.
त्यांना फळे धरत आहेत का? नाही. पण आजपासून मी तुम्हाला
आशीवार्द देईन.”

20 हाग्गयला मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी, परमेश्वराकडून आणखी
एक संदेश आला तो असा होता: 21 “राज्यपाल जरुब्बाबेलकडे जा.
त्याला सांग की मी आकाश-पृथ्वी हालवीन. 22 मी पुष्कळ राजे आिण
राज्ये उलथवून टाकीन. त्या दसुऱ्या लोकांच्या राज्यसत्तेचा मी नाश
करीन. मी त्यांच्या रथांचा व सारथ्यांचा नाश करीन. आता त्या
सनै्यांमध्ये मतै्री आहे. पण ते एकमेकांिवरुध्द उठातील आिण तलवारीने
एकमेकांना मारतील. 23 सवर्शिक्तमान परमेश्वर ह्या गोष्टी सांगत आहे
शल्तीएलच्या मुला, जरुब्बाबेल, तू माझा सेवक आहेस मी तुझी िनवड
केली आहे, आिण त्यावेळी मी तुझा मुद्रांिकत अगंठीप्रमाणे उपयोग
करीन. मी ह्या गोष्टी केल्या आहेत ह्याचा तू साक्षी वा पुरावा असशील.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या आहेत.
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जखऱ्याजखऱ्या

आपल्याआपल्या लोकांनीलोकांनी परतपरत यावयावेे हीही परमपरमेेश्वराचीश्वराची इच्छाइच्छा

बरखे्या मुलगा जखऱ्या ह्याला परमेश्वराचा संदेश िमळाला.
पारसचा राजा दारयावेश याच्या कारिकदीर्ला एक वषर् आिण
आठ मिहने झाले, तेव्हाची ही गोष्टी. (जखऱ्या बरखे्याचा मुलगा

व बरखे्या प्रेिषत इद्दोचा मुलगा होय.) हा संदेश पुढीलप्रमाणे होता:
2 परमेश्वर तुमच्या पूवर्जांवर फार रागावला होता. 3 म्हणून तू पुढील

गोष्टी लोकांना सांिगतल्या पािहजेस. परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही माझ्याकडे
या आिण मी तुमच्याकडे येईन.” सवर् शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी
सांिगतल्या.

4 परमेश्वर म्हणाला, “तुमच्या पूवर्जांप्रमाणे वागू नका. तुमच्या
पूवर्जांनी आपली वाईट वतर्णूक बदलावी, वाईट गोष्टी करण्याचे टाळावे,
ही सवर् शिक्तमान परमेश्वराची इच्छा असल्याचे, त्या काळच्या
संदेष्ट्यांनी त्यांना समजावून सांिगतले. होते. पण त्यांनी माझे ऐकले
नाही.” परमेश्वराने ह्या गोष्टीची आठवण करुन िदली.

5 परमेश्वर म्हणाला, “तुमचे पूवर्ज कालवश झाले आिण ते संदेष्टेसुध्दा
िचरकाल जगले नाहीत. 6 ते संदेष्टे माझे सेवक होते. त्यांच्यामाफर् त मी
तुमच्या पूवर्जांना माझे िनयम आिण िशकवणूक कळवीत असे. शेवटी
तुमच्या पूवर्जांना धडा िमळाला. ते म्हणाले, ‘सवर् शिक्तमान परमेश्वराने
बोलल्याप्रमाणे केले. आमच्या दरुाचाराबद्दल व दषु्कृत्यांबद्दल आम्हाला
िशक्षा केली.’ आिण ते देवाला शरण आले.”

चारचार घोडघोडेे

7 पारसचा राजा दारयावेश ह्याच्या कारिकदीर्च्या दसुऱ्या वषार्च्या
अकराव्या मिहन्याच्या म्हणजे शेवटच्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी
जखऱ्याला परमेश्वराचा आणखी एक संदेश िमळाला. (जखऱ्या हा
बरखे्याचा मुलगा. बरखे्या संदेष्टा इद्दोचा मुलगा.) संदेश असा होता:

8 रात्री, तांबड्या घोड्यावर आरुढ झालेला एक माणूस मी पािहला.
तो दरीमध्ये हादस्सीमच्या झुडुपांत उभा होता. त्याच्या मागे तांबड्या,
तपिकरी आिण पांढऱ्या रगंाचे घोडे होते. 9 मी िवचारले, “महाराज, हे
घोडे इकडे कशाकिरता?”
तेव्हा माझ्याशी बोलत असलेला देवदतू म्हणाला, “हे घोडे इकडे

कशाकिरता आलेत हे मी तुला दाखवीन.”
10 मग हादस्सीमच्या झुडुपांत उभा असलेला माणूस म्हणाला,

“पृथ्वीवर इकडे ितकडे संचार करायला परमेश्वराने हे घोडे पाठिवलेत.”
11 नतंर ते घोडे हादस्सीमच्या झुडुपांत उभ्या असलेल्या

परमेश्वराच्या दतूाशील बोलले. ते म्हणाले, “आम्ही पृथ्वीवर इकडे
ितकडे िफरलो. सवर्त्र स्थयैर् व शांतता आहे.”

12 मग परमेश्वराच्या दतूाने िवचारले, “परमेश्वरा, यरुशलेमची आिण
यहूदाच्या नगरीचे तू समाधान करण्यापूवीर् त्यांची द:ुखातून मुक्तता
होण्यास आणखी िकती वेळ आहे? गेली सत्तर वषेर् तू या नगरींवर कोपला
आहेस.”

13 माझ्याशी बोलत असलेल्या परमेश्वराच्या दतूाला मग परमेश्वराने
उत्तर िदले. परमेश्वर चांगल्या व सांत्वनपर शब्दांत बोलला. 14 मग
परमेश्वराच्या दतूाने मला पुढील गोष्ट लोकांना कळिवण्यास सांिगतल्या:
सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो:
“मला यरुशलेम व िसयोन यांच्याबद्दल अत्यतं प्रेम वाटते.

15 आिण जी राष्ट्र े स्वतःला सुरिक्षत समजतात, त्यांच्याबद्दल मला
अितशय राग आहे.
मी थोडासा रागावलो

आिण माज्या लोकांना िशक्षा करण्यासाठी मी त्या राष्ट्र ांचा उपयोग
केला.
पण त्या राष्ट्र ांनी प्रचंड नुकसान केले.”
16 म्हणून परमेश्वर म्हणतो, “मी यरुशलोमला परत येईन आिण दया

करुन ितचे द:ुख हलके करीन.”
सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “यरुशलेमची पुन्हा उभारणी केली

जाईल
आिण ितथे माझे िनवासस्थान बांधले जाईल.”

17 देवदतू म्हणाला, “लोकांना हेही सांग की, सवर्शिक्तमान परमेश्वर
म्हणतो,

‘माझ्या नगरी पुन्हा संपन्न होतील.
मी िसयोनचे सांत्वन करीन.
माझी खास नगरी म्हणून मी यरुशलेमची िनवड करीन.’”

चारचार िंशगिंशगेे वव चारचार कामगारकामगार

18 मग मी वर बिघतले असता मला चार िंशगे िदसली. 19 माझ्याशी
बोलत असलेल्या देवदतूाला मी त्या िंशगांचा अथर् िवचारला.
तो म्हणाला, “इस्राएल, यहूदा व यरुशलेम येथील लोकांना

देशोधडीला लावण्यास ह्याच िंशगांनी भाग पाडले.”
20 मग परमेश्वराने मला चार कामगार दाखिवले. 21 मी देवाला

िवचारले, “ते चार कामगार कशासाठी येत आहेत?”
तो म्हणाला, “ते िशगांना घाबरवण्यासाठी आिण त्यांना दरू िभरकावून

देण्यासाठी आले आहेत. त्या िंशगांनी यहूदाच्या लोकांना बळजबरीने
देशोधडीला लावले. त्या िंशगांनी कोणालाही दया दाखवीली नाही. ती
म्हणजे यहूदाच्या लोकांवर हल्ला करुन त्यांना परागदंा करणाऱ्या राष्ट्र ांची
प्रतीके आहेत.”

यरुशलयरुशलेेमचीमची मोजणीमोजणी

मग मी नजर वर वळिवली, तेव्हा मला मोजमापाची दोरी
घेतलेला एक माणूस िदसला. 2 मी त्याला िवचारले, “तू कोठे
चाललास?”

तो मला म्हणाला, “मी यरुशलेमची मोजणी करायाला चाललोय मला
यरुशलेमची लांबी-रंुदी पाहायची आहे.”

3 मग माझ्याशी बोलत असलेला देवदतू िनघून गेला. आिण दसुरा
देवदतू त्याच्याशी बोलायला गेला. 4 दसुरा देवदतू त्या पिहल्या
देवदतूाला म्हमाला, “धावत जा, आिण त्या तरुणाला सांग की यरुशलेम
मोजमाप करण्यापलीकडे होईल. त्याला पुढील गोष्टी सांग
‘यरुशलेम ही तटबदंी नसलेली नगरी असेल.
कारण तेथे खूप माणसांचे व प्राण्यांचे वास्तव्य असेल.’

5 परमेश्वर म्हणतो,
‘मी ितचे रक्षण करणारा अग्नीची िंभत बनेन.
ितला वभैव प्राप्त व्हावे म्हणून मी स्वतः तेथे राहीन.’”

आपल्याआपल्या लोकांनालोकांना ददेेवाचवाचेे पाचारणपाचारण

देव म्हणतो,
6 “त्वरा करा! उत्तर ेतील प्रदेशातून पळून जा.
होय! मी तुमच्या लोकांना प्रत्येक िदशेला पांगिवले हे सत्य आहे.

7 तुम्ही िसयोनवासी बाबेलचे कैदी आहात.
पण आता िनसटा! त्या नगरातून दरू पळा!”
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8 सवर्शिक्तमान परमेश्वर माझ्यािवषयी असे म्हणाला,
“की त्याने तुमची लूट करणाऱ्या मला पाठवले.
तुम्हाला मान िमळावा म्हणून त्याने मला पाठवले.
का? कारण जर त्यांनी तुला दखुिवले तर ते (कृत्य) देवाच्या
डोळ्यातील बुबुळाला इजा करण्यासारखेच आहे.

9 बाबेलच्या लोकांनी माझ्या लोकांना कैदी म्हणून पकडून नेले.
आिण त्यांना गुलाम बनवले.
पण मी त्यांचा पराभव करीन आिण ते माझ्या लोकांचे गुलाम होतील.”
तेव्हा तुम्हाला पटेल की सवर्शिक्तमान परमेश्वराने मला पाठिवले आहे.

10 परमेश्वर म्हणतो,
“िसयोने, खूष हो!
का? कारण मी येत आहे व मी तुझ्या नगरीत राहीन.

11 त्या वेळी पुष्कळ राष्ट्र ांमधील लोक
माझ्याकडे येतील.
ती माझी माणसे होतील.
मी तुझ्या नगरीत राहीन.”
मग मला सवर् शिक्तमान परमेश्वराने पाठिवले
असल्याचे तुला समजेल.

12 स्वतःची खास नगरी म्हणून परमेश्वर यरुशलेमची फेरिनवड करील
यहूदा म्हणजे परमेश्वराच्या पिवत्र भूमीचा वाटा असेल.

13 सवर्जण शांत राहा!
आपल्या पिवत्र िनवासातून परमेश्वर येत आहे.

मुख्याजकमुख्याजक

मग देवदतूाने मला मुख्यायाजक यहोशवा दाखिवला. योशीया
परमेश्वराच्या दतूाच्या पुढे होता. सतैान योशीयच्या उजव्या
बाजूस उभा होता. सतैान योशीयावर वाईट कृत्ये करीत

असल्याचा आरोप करण्यासाठी आला होता. 2 मग परमेश्वराचा दतू
म्हणाला, “सतैाना, परमेश्वर तुला दोष देतो, आिण तो तुला दोष देतच
राहील. परमेश्वराने, त्याची खास नगरी म्हणून यरुशलेमची िनवड केली
आहे. आगीतून पेटलेल्या काटकीला ओढून काढावे, तसे देवाने
यरुशलेमला वाचिवले.”

3 यहोशवा देवदतूापुढे उभा होता. त्याने मळकी वस्त्रे घातली होती.
4 मग जवळ उभ्या असलेल्या इतर देवदतूांना हा देवदतू म्हणाला,
“यहोशवाची मळकी वस्त्रे काढून घ्या.” नतंर तो देवदतू योशीयाशी
बोलला. तो म्हणाला, “आता, मी तुझी सवर् पापे काढून घेतली आहेत.
आिण वस्त्रबदल म्हणून तुला नवीन वस्त्रे देत आहे.”

5 मग मी म्हणालो, “त्याच्या डोक्याला स्वच्छ फेटा बांधा” त्याप्रमाणे
त्यांनी यहोशवाला स्वच्छ फेटा बांधला. परमेश्वराचा दतू तेथे उभा
असतानाच त्यांनी त्याला स्वच्छ वस्त्रेसुध्दा घातली. 6 मग परमेश्वराच्या
दतूाने यहोशवाला पुढील गोष्टी सांिगतल्या:

7 सवर् शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला,
“मी सांगतो त्या प्रमाणे जीवन जग.
मी सांिगतलेल्या गोष्टी कर.
मग माझ्या मिंदराचा तूच मुख्य अिधकारी होशील.
मिंदराच्या पटांगणाची तू िनगा राखशील.
येथे उभ्या असलेल्या देवदतूांप्रमाणे तुलाही माझ्या
मिंदरात कोठेही वावरायला मोकळीक असेल.

8 तेव्हा यहोशवा मुख्ययाजका,
तू स्वतः व तुझ्या समोर बसलेल्या सहकारी याजकांनी ऐकले पािहजे.
माझा खास सेवक मी आणल्यावर काय घडणार आहे, ह्याची ही माणसे
म्हणजे नमुने आहेत.
त्याला कोंब म्हणतील.

9 पाहा! मी यहोशवापुढे िवशेष दगड ठेवतो.
त्याला सात बाजू आहेत.
मी त्यावर खास संदेश कोरीन.
तो संदेश, मी एका िदवसात पृथ्वीवरील सवर् पाप नाहीसे करीत

असल्याचे दाखवील.”
10 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,

“त्या वेळी, लोक आपल्या
िमत्रांबरोबर व शेजाऱ्यांबरोबर बसून गप्पा मारतील.
ते एकमेकांना अिंजराच्या झाडाखाली
व द्राक्षवेलीखाली बसण्यासाठी बोलवतील.”

िदवठाणिदवठाण आिणआिण जजैतैुनाचीतुनाची दोनदोन झाडझाडेे

मग माझ्याशी बोलत असलेला देवदतू माझ्याजवळ आला व
त्याने मला जागे केले. झोपेतून जागा होणाऱ्या माणसाप्रमाणे
मला वाटले. 2 मग देवदतूाने मला िवचारले, “तुला काय

िदसते आहे?”
मी म्हणालो, “मला भरीव सोन्याचे िदवठाण िदसत आहे. त्यावर सात

िदव आहेत. िदवठाणाच्या डोक्यावर एक वाटी आहे. त्या वाटीतून सात
नळ्या काढल्या आहेत. प्रत्येक नळी एकेका िदव्याला जोडली आहे.
वाटीतील तेल नळीतून प्रत्येक िदव्याला पोहोचते. 3 वाटीच्या उजव्या
बाजूस व डाव्या बाजूस प्रत्येकी एकेक जतैूनाचे झाड आहे.” 4 माझ्याशी
बोलणाऱ्या देवदतूाला मी िवचारले, “महाराज, या गोष्टींचा अथर् काय?”

5 तो देवदतू मला म्हणाला, “तुला या गोष्टींचा अथर् माहीत नाही?”
“नाही महाराज!” मी म्हणालो
6 मग त्याने मला सांिगतले “हा जरुब्बाबेलला परमेश्वराचा संदेश

आहे. तो असा: ‘तुझ्या बलाने अथवा शक्तीने नव्हे तर माझ्या आत्म्याद्वारे
तुला मदत िमळेल.’ सवर् शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या
आहेत. 7 तो उंच पवर्त जरुब्बाबेलला सपाट प्रदेश वाटेल. तो मिंदर
उभारले. मिंदराचा सवार्ंत महत्वाचा दगड बसिवल्यावर लोक ‘संुदर!
संुदर!’” असा जल्लोश करतील.

8 परमेश्वराच्या संदेशाने मला आणखी सांिगतले, 9 “जरुब्बाबेल
माझ्या मिंदराचा पाया घालेल. तो जेव्हा मिंदर बांधून पूणर् करील तेव्हा
तुम्हाला समजेल की सवर् शिक्तमान परमेश्वराने मला तुमच्याकडे पाठिवले
आहे. 10 लोकांना लहानशा आरभंाची लाज वाटणार नाही. आिण जेव्हा
जरुब्बाबेल ओळंबा घेऊन पूणर् बांधून झालेल्या मिंदराची मोजमापे
घ्याला लागेल व तपासून पाहील, तेव्हा त्यांना खरोखरीच आनदं वाटेल.
तू पािहलेल्या दगडाच्या सात बाजू म्हणजे सवर् िदशांना पाहणारे
परमेश्वराचे डोळेच होत. ते पृथ्वीवरील सवर् काही पाहतात.”

11 मग मी (जखऱ्या) त्याला म्हणालो, “मी िदवठाणाच्या उजव्या व
डाव्या बाजूस एकेक जतैुनाचे झाड बिघतले. त्या जतैुनाच्या दोन
झाडांचा अथर् काय?” 12 मी त्याला असेही म्हणालो की मला जतैूनाच्या
दोन शाखांना सोन्याच्या नळ्या जोडलेल्या िदसल्या. त्यातून सोनेरी
तेल वाहात होते. ह्याचा अथर् काय?

13 तेव्हा देवदतूाने मला िवचारले, “तुला ह्या गोष्टींबद्दल माहीती
नाही?”
मी म्हणालो, “नाही, महाराज!”
14 तेव्हा देवदतू म्हणाला, “परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी सवर्

जगातून िनवडलेल्या दोन माणसांची ती प्रतीके आहेत.”

उडताउडता पटपट

मी पुन्हा वरती पािहले आिण मला एक उडता पट िदसला. 2

देवदतूाने मला िवचारले, “तुला काय िदसते?”
मी म्हणालो, “मला उडता पट िदसतो. तो 30 फूट लांब व

15 फूट रंुद आहे.”
3 तेव्हा देवदतूाने मला सांिगतले, “त्या पटावर एक शाप िलिहला

आहे. पटाच्या एका बाजूवर जे लोक चोरी करतात त्यांच्यासाठी शाप
आहे. आिण दसुऱ्या बाजूवर जेलोक वचन देताना खोटे बोलतात
त्यांच्यासाठी शाप आहे. 4 सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो: मी हा पट
चोरांच्या आिण माझ्या नावाने खोटी वचने देणाऱ्या लोकांच्या घरी
पाठवीन. तो तेथेच राहील आिण त्या घरांचा नाश करील. दगड व
लाकडी खांबांचासुध्दा नाश होईल.”

स्त्रीस्त्री आिणआिण बादलीबादली

5 मग माझ्याशी बोलणारा देवदतू बाहेर गेला. तो म्हणाला, “हे बघ!
तुला काय येताना िदसतेय?”
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6 मी म्हणालो, “माहीत नाही ते काय आहे?”
तो म्हणाला, “ती एक मापन-बादली आहे.” तो असेसुध्दा म्हणाला की

“ह्या देशातील लोकांचे पाप मोजण्यासाठी ती आहे.”
7 बादलीवरचे िशसाचे झाकण कर उचलेले होते. आिण त्या बादलीत

एक स्त्री बसली होती. 8 देवदतू म्हणाला, “ही बाई पापाचे प्रतीक आहे!”
मग त्याने त्या बाईला बादलीत खाली ढकलले आिण ते िशशाचे झाकण
बादलीच्या तोंडावर बसवले. 9 नतंर मी वर पािहले, तर मला
करकोच्यासारखे पखं असलेल्या दोन िस्त्रया िदसल्या. त्या उडाल्या
आिण पखंांनी वारा कापत त्यांनी ती बादली उचलली ती बादली घेऊन
त्या उडू लागल्या. 10 माझ्याशी बोलणाऱ्या देवदतूाला मी िवचारले,
“त्या ती बादली कोठे नेत आहेत?”

11 देवदतू मला म्हणाला, “त्या बादलीसाठी एक घर िशनार मध्ये
बांधण्यासाठी त्या जात आहेत. त्या तेथे बादली ठेवतील.”

चारचार रथरथ

मग मी वळून बिघतले तेव्हा दोन जस्ताच्या पवर्तांतून चार रथ
जाताना िदसले. 2 लाल रगंाचे घोडे पिहला रथ ओढत होते.
काळ्या रगंाचे घोडे दसुरा रथ ओढत होते. 3 पांढऱ्या रगंाचे

घोडे ितसरा रथ ओढत होते. तर लाल िठपके असलेले घोडे ितसरा रथ
ओढत होते. तर लाल िठपके असलेले घोडे चौथा रथ ओढत होते. 4

माझ्याशी बोलणाऱ्या देवदतूाला मी िवचारले, “महाराज, ह्या गोष्टींचा अथर्
काय?”

5 देवदतू म्हणाला, “ते चार प्रकारचे वारे आहेत. जगिन्नयतं्याससोरुन
ते आत्ताच आलेत. 6 काळे घोडे उत्तरलेा, लाल घोडे पूवेर्ला, पांढर ेघोडे
पिश्चमेला व तांबडे िठपके असलेले घोडे दिक्षणेला जातील.”

7 तांबडे िठपके असलेले घोडे, त्यांच्या भागात जाण्यास, उत्सुक
िदसत होते. म्हणून देवदतूाने त्यांना भूमीमधून संचार करण्यास सांिगतले
मग ते त्यांच्या भागांतून गेले.

8 मग परमेश्वराने मला मोठ्याने हाक मारुन सांिगतले, “बघ,
उत्तरकेडे गेलेल्या घोड्यांनी बाबेलमध्ये आपले काम पूणर् केले आहे.
त्यांनी माझा आत्मा शांत केला आहे. मी आता रागावलेलो नाही.”

विरष्ठविरष्ठ याजकयाजक यहोशवालायहोशवाला मुकमुकुुटट िमळतोिमळतो

9 मग मला परमेश्वराचा आणखी एक संदेश िमळाला. तो म्हणाला, 10

“हेल्दय, तोबीया व यदया हे बाबेलच्या बदं्यांकडून आले आहेत.
त्याच्याकडून सोने आिण चांदी घेऊन, सफन्याचा मुलगा, यहोशवाकडे
जा. 11 त्या सोन्या-चांदीपासून मुकुट कर. तो योशीयाच्या डोक्यावर
ठेव. (यहोशवा मुख्याजक होता. तो यहोसादाकचा मुलगा होता.) मग
त्याला पुढील गोष्टी सांग: 12 सवर् शिक्तमान परमेश्वर पुढील गोष्टी सांगतो:
‘कोंब नावाचा एक माणूस आहे.
तो सामथ्यर्वान बनेल.
तो परमेश्वराचे मिंदर बांधील.

13 तो परमेश्वराचे मिंदर बांधून
गौरव प्राप्त करील.
स्वतःच्या िंसहासनावर बसून तो राज्य करील.
त्याच्या िंसहासनाजवळ याजक उभे राहतील.
ते दोघे एकित्रतपणे, शांतपणे काम करतील.’

14 लोकांना आठवण राहावी म्हणून ते मुकुट मिंदरात ठेवतील. तो मुकुट
हेल्दय, तोबीया, यदया व सफन्याचा मुलगा योिशया यांना राजाचे
सामथ्यर् देवाकडून येते याची आठवण करुन देईल.”

15 दरूवर राहणार ेलोक येतील आिण मिंदर बांधतील मग तुमची
खात्री पटेल की परमेश्वरानेच मला तुमच्याकडे पाठिवले. जर तुम्ही
परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे वागलात, तरच ह्या गोष्टी घडून येतील.

परमपरमेेश्वरालाश्वराला दयाळदयाळूूपणापणा वव करुणाकरुणा पािहजपािहजेे

पारसचा राजा दारयावेश याच्या कारिकदीर्ंच्या चौथ्या वषार्ंच्या
नवव्या मािहन्याच्या (िकसलेव मिहन्याच्या) चौथ्या िदवशी,
जखऱ्याला परमेश्वराकडून संदेश आला. 2 बेथेलच्या लोकांनी

शरसेर, रगेम्मेलेक व त्यांची माणसे यांना परमेश्वराकडे एक प्रश्न

िवचारायला पाठिवले. 3 ते संदेष्ट्यांकडे आिण सवर् शिक्तमान
परमेश्वराच्या मिंदरातील याजकाकडे आिण सवर् शिक्तमान परमेश्वराच्या
मिंदरातील याजकाकडे गेले आिण त्यांनी पुढील प्रशन िवचारला:
“मिंदराच्या नाशाबद्दल आम्ही गेली िकत्येक वषेर् शोक प्रकट करीत
आलो आहोत. प्रत्येक वषार्च्या पाचव्या मिहन्यात आम्ही शोक प्रकट
करण्यासाठी आिण उपवासासाठी खास वेळ देत आलो आहोत. हे
आम्ही असेच चालू ठेवायचे का?”

4 मला सवर् शिक्तमान परमेश्वराकडून पुढील संदेश िमळाला: 5

“याजकांना आिण या देशातील इतर लोकांना सांग की तुम्ही 70 वषेर्
प्रत्येक वषार्ंच्या पाचव्या आिण सातव्या मिहन्यात उपवास केलात व
शोक प्रकट केलात. पण हा उपवास खरोखरीच माझ्यासाठी होता का?
नाही! 6 तुम्ही खाल्ले-प्यायले ते माझ्यासाठी होते का? नाही ते
तुमच्याचसाठी होते. 7 याच गोष्टी सांगण्यासाठी देवाने फार पूवीर्च या
आधीच्या संदेष्ट्यांचा उपयोग केला होता. जेव्हा यरुशलेम ही एक
भरभराट झालेली आिण लोकांनी गजबजलेली नगरी होती, तेव्हादेखील
देवाने ह्याच गोष्टी सांिगतल्या होत्या. यरुशलेमच्या भोवतालच्या गावात,
नेगेवला व पिश्चमेकडील डोंगरपायथ्याशी जेव्हा लोकवस्ती होती,
तेव्हादेखील देवाने हीच वचने सांिगतली हीती.”

8 परमेश्वराचा जखऱ्याला पुढीलप्रमाणे संदेश आहे:
9 “सवर् शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणतो की,
‘जे योग्य व न्याय्य आहे तेच तुम्ही करा.
एकमेकांवर दया करा.
एकमेकांना करुणा दाखवा.

10 िवधवा, अनाथ,
परके व गरीब यांना दखुवू नका.
एकमेकांचे वाईट करण्याचे मनातसुध्दा आणू नका.’”
11 पण त्या लोकांनी ऐकण्याचे नाकारले.
देवाला पािहजे ते करण्यास नकार िदला.
देवाची वाणी ऐकू येऊ नये म्हणून
त्यांनी आपले कान झाकून घेतले.

12 ते अितशय दरुाग्रही बनले.
ते िनयम पाळीनान.
सवर् शिक्तमान परमेश्वराने आपल्या आत्म्याचा उपयोग करुन
संदेष्ट्यांमाफर् त त्याच्या लोकांना संदेश पाठिवले.
पण लोक ऐकेनात.
तेव्हा सवर् शिक्तमान परमेश्वर कोपला.

13 मग तो म्हणाला,
“मी त्यांना आवाहन केले
पण त्यांनी प्रितसाद िदला नाही.
आता, त्यांनी माझा धावा केल्यास,
मी ओ देणार नाही.

14 एखाद्या झझंावाताप्रमाणे मी इतर राष्ट्र ांना त्यांच्यािवरुध्द उठवीन.
ज्या राष्ट्र ांची त्यांना मािहती नव्हती,
अशी राष्ट्र े देशावर आक्रमण करुन
त्यांचा नाश करतील
आिण हे प्रसन्न राष्ट्र  नाश पावेल.”

ददेेवाचवाचेे यरुशलयरुशलेेमलामला आशीवार्दआशीवार्द ददेेण्याचण्याचेे वचनवचन

सवर् शिक्तमान परमेश्वराचा हा संदेश आहे. 2 सवर् शिक्तमान
परमेश्वर म्हणतो, “माझे िसयोनवर खरोखरीच प्रेम आहे. माझे
ितच्यावर इतके प्रेम आहे की ितची माझ्यावरील श्रध्दा

उडताच माझा संताप झाला.” 3 परमेश्वर म्हणतो, “मी िसयोनला परत
आलो आहे. मी यरुशलेमला रहात आहे. यरुशलेम िनष्ठावान नगरी
म्हणून ओळखली जाईल. सवर् शिक्तमान परमेश्वराचा पवर्त, ‘पिवत्र पवर्त’
म्हणून ओळखला जाईल.”

4 सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “वृध्द स्त्री-पुरुष यरुशलेमच्या
सावर्जािनक िठकाणी पुन्हा िदसू लागतील. लोक इतके दीघार्यषुी होतील
की चालताना त्यांना काठीच्या आधाराची गरज भासेल. 5 रस्त्यावर
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खेळणाऱ्या मुलांनी ती नगरी राजबजून जाईल. 6 देव म्हणतो,
वाचलेल्यांना ह्याचे आश्चयर् वाटेल. आिण मलाही िवस्मय वाटेल.”

7 सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! पूवेर्कडील आिण
पिश्चमेकडील देशांतून मी माझ्या माणसांची मुक्तता करीत आहे. 8 मी
त्यांना परत येथे आिण ते यरुशलेममध्ये राहतील. ते माझे लोक होतील
आिण मी त्यांचा कृपावंत वश्रध्दावान देव होईल.”

9 सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “सामथ्यर्वान व्हा! सवर् शिक्तमान
परमेश्वराने मिंदराच्या पुनिनिर्मतीच्या वेळी पाया घालताना,
संदेष्ट्यांमाफर् त जो संदेश िदला, तोच तुम्ही आज ऐकत आहात. 10

त्या वेळेपूवीर्, पगारी कामगार ठेवायला वा भाड्याने जनावर ेघ्यायला
लोकांजवळ पसैा नव्हता. दळणवळण सुरिक्षत नव्हते. सवर्च अडचणीतून
सुटका झाली नव्हती. मी प्रत्येकाला दसुऱ्यािवरुध्द भडकिवले होते. 11

पण आता तसे नाही. वाचलेल्यांची िस्थती तशी असणार नाही.” सवर्
शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

12 “ते लोक शांततेत लागवड करतील. त्यांच्या द्राक्षवेलींना द्राके्ष
लागतील. जमीन चांगली िपके देईल आिण आकाश पाऊस देईल. मी
ह्या सवर् गोष्टी माझ्या ह्या लोकांना देईल. 13 िशव्या शाप देण्यासाठी
लोकांनी इस्राएल व यहूदाच्या नावाचा वापर करण्यास सुरवात केली
होती. पण मी इस्राएलची व यहूदाची पापातून मुक्तता करीन त्यांची नावे
म्हणजे आशीवर्चन बनतील तेव्हा घाबरु नका! सामथ्यर्वान. व्हा!”

14 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “तुमच्या पूवर्जांनी मला संतापिवले.
म्हणून मी त्यांचा नाश करण्याचा िनधार्र केला. माझा िनश्चय बदलायचा
नाही असे मी ठरिवले.” सवर् शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला. 15 “पण
आता मात्र माझे मनःपिरवतर्न झाले आहे. आिण म्हणून मी यरुशलेमवर
व यहूदाच्या लोकांशी चांगले वागायचे ठरिवले आहे. तेव्हा घाबरु नका!
16 पण तुम्हाला पुढील गोष्टी करणे भाग आहे! तुमच्या शेजाऱ्यांना सत्य
सांगा. न्यायालयात िनणर्य घेतेवेळी जे सत्य आिण योग्य अशाच गोष्टी
करा. त्यामुळे शांतता येईल. 17 आपल्या शेजाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी
कट करु नका. खोटी आश्वासने देऊ नका. अशा वाईट गोष्टीत आनदं
मानू नका. का? कारण या गोष्टींची मला चीड आहे.” परमेश्वराने या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत.

18 सवर्शिक्तमान परमेश्वराकडून मला पुढील संदेश िमळाला: 19 सवर्
शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही चौथ्या, पाचव्या, सातव्या आिण
दहाव्या मिहन्याच्या िविशष्ट िदवशी शोक प्रकट करता उपवास करता.
आता त्या शोकिदनांचे सणावारात पिरवतर्न करा. ते छान, आनदंाचे
सुटीचे िदवस होतील तुम्ही सत्य आिण शांती ह्यावर प्रेम केलेच पािहजे.”

20 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो,
“भिवष्यात, पुष्कळ गावचे लोक यरुशलेमला येतील.
21 िनरिनराळ्या गावातील लोक एकमेकांना भेटतील.
ते म्हणतील, ‘आम्ही सवर् शिक्तमान परमेश्वराची उपासना करण्यास

जात आहोत.’
आिण इतरलोक म्हणतील,
‘आम्हालासुध्दा यावेसे वाटते.’”
22 पुष्कळ लोक आिण बिलष्ठ राष्ट्र े, सवर् शिक्तमान परमेश्वराच्या

शोधात आिण त्याची उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला येतील. 23

सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे
लोक यहूदाकडे येऊन त्याचा कोट पकडून त्याला िवचारतील, ‘देव
तुमच्याबरोबर आहे असे आम्ही ऐकलयं! त्याची उपासना करण्यासाठी
आम्ही तुझ्याबरोबर येऊ का?’”

इतरइतर राष्टराष्ट्र्र ांच्याांच्या िवरोधातिवरोधात न्यायन्याय

देवाचा संदेश. एक शोकसंदेश हद्राख देश आिण त्या देशाची
राजधानी िदिमष्क यांच्याबद्दल परमेश्वराचा संदेश:
“इस्राएलमधील वंशांनाच फक्त देवाचे ज्ञान आहे असे नाही.

प्रत्येकजण त्याच्याकडे मदतीची अपेक्षा करतो. 2 हद्राखच्या सीमेवर
हमाथ आहे. सोर व सीदोन हीही सीमेवर आहेत. (येथील लोक बुिध्दवान
आहेत.) आिण त्यांच्या िवरुध्द हा संदेश आहे. 3 सोरची बांधणी
िकल्लयाप्रमाणे आहे. तेथील लोकांनी प्रचांड चांदीचा साठा केला आहे.
त्याच्याकडे धुळीसारखी चांदी व मातीसारखे सोने आहे. 4 पण परमेश्वर,

आमचा प्रभू ते सवर् घेईल. तो त्या नगराच्या शिक्तशाली आरमाराचा नाश
करील आिण ते नगर आगीत भस्मसात करील.

5 “हे सवर् अष्कलोनचे लोक पाहतील आिण भयभीत होतील. गज्जाचे
लोक भीतीने थरथर कापतील आिण एक्रोनचे लोक हे सवर् बघून
आपल्या सवर् आशा सोडून देतील. राज्यामध्ये राजा राहणार नाही. 6

अश्दोदच्या लोकांना आपले खर ेजन्मदाते कोण ह्याचा पत्ता लागणार
नाही. गिर्वष्ठ पिलष्ट्यांचा मी पूणर्पणे नाश करीन. 7 ते, यापुढे, रक्ताने
माखलेले ताजे मांस वा िनिषध्द अन्न खाणार नाहीत. वाचलेले, थोडेफार
पिलष्टे माझ्या लोकांत सामील होतील आिण यहूदातील आणखी एक
घराणे म्हणून राहतील. एक्रोनचे लोक यबूश्यासारखेच माझ्या माणसांत
िमसळून जातील. मी माझ्या देशाचे रक्षण करीन. 8 माझ्या देशातून मी
शत्रू-सनै्याला जाऊ देणार नाही. शत्रूंकडून माझ्या लोकांना इजा पोहचवू
देणार नाही. कारण माझ्या लोकांनी पूवीर् िकती यातना भोगल्या आहेत ते
मी स्वतः पािहले आहे.”

भावीभावी राजाराजा

9 िसयोन, आनदंोत्सव कर!
यरुशलेमवासीयांनो, आनदंाने जल्लोश करा!
पाहा! तुमचा राजा तुमच्याकडे येत आहे.
तो िवजयी व चांगला राजा आहे. पण तो िवनम्र आहे.
एका गाढवीच्या िंशगरावर, तो स्वार झाला आहे.

10 राजा म्हणतो, “मी एफ्राईममधील रथांचा
आिण यरुशलेममधील घोडदळाचा नाश केला.
यधु्दात वापरलेले धनुष्य-बाण मोडून टाकले.”
राजा शांतीची वातार् राष्ट्र ांना देईल.
तो राजा समुद्राच्या एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्ंत
व पृथ्वीवर सवर्दरूपयर्ंत राज्य करील.

परमपरमेेश्वरश्वर त्याच्यात्याच्या माणसांनामाणसांना वाचवीलवाचवील

11 यरुशलेम, तुझ्या करारारवर िशक्कामोतर्ब करण्यासाठी आम्ही रक्त
वापरले.
म्हणून मी जिमनीतील खळग्यात बिंदस्त असलेल्या तुझ्या लोकांना

मुक्त करतो.
12 कैद्यांनो, घरी जा!
आता तुमच्याकडे आशा करण्यासारखे काहीतरी आहे.
मी तुमच्याकडे येत आहे.
हे मी आता तुम्हाला सांगतो:

13 यहूदा, मी तुझा धनुष्यासारखा उपयोग करीन.
एफ्राईमचा उपयोग मी बाणांसारखा करीन.
इस्राएल, ग्रीसशी लढण्यासाठी मी
तुमचा उपयोग दणकट तलवारीसारखा करीन.

14 परमेश्वर त्यांना दशर्न देईल
आिण िवजेप्रमाणे आपले बाण सोडील.
परमेश्वराने, माझ्या प्रभुने,
तुतारी फंुकताच वाळवंटातील वाळूच्या वादळाप्रमाणे सनै्य हल्ला

करील.
15 सवर् शिक्तमान परमेश्वर आपल्या सनै्याचे रक्षण करील.
दगड व गोफणीचा उपयोग करुन ते शत्रूचा पराभव करतील.
ते त्यांच्या शत्रू-सनै्याचे रक्त सांडतील.
मद्याप्रमाणे शत्रूच्या रक्ताचे पाट वाहतील.
ते रक्त, वेदीच्या कोपऱ्यांवर िंशपडलेल्या रक्ताप्रमाणे असेल.

16 त्यावेळी, मेंढपाळ जसे
आपल्या मेंढ्यांचे रक्षण करतो,
तसे परमेश्वर देव आपल्या लोकांचे रक्षण करील.
आपले लोक त्याला मूल्यवान वाटतील.
ते त्याला त्याच्या जिमनीवर चमकणाऱ्या रत्नांप्रमाणे वाटतील.

17 सवर् काही चांगले आिण संुदर होईल.
सवर्त्र आश्चयर्कारक पीक येईल.
पण हे पीक फक्त अन्नधान्य
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व मद्य देणार ेनसेल तर तरुण-तरुणींचे असेल.

परमपरमेेश्वराचश्वराचेे वचनवचन

वसंत ऋतूत पावसासाठी परमेश्वराची प्राथर्ना करा. देव वीज
पाठवील आिण पाऊस पडेल. देव प्रत्येकाच्या शेतातील
पीक वाढवील.

2 लोक, भिवष्य जाण्यासाठी, त्यांच्याकडील लहान मूतीर्चा व
जादटूोण्याचा उपयोग करतात. पण ते सवर् व्यथर् आहे. त्यांना दृष्टांन्त
होतात आिण ते त्यांना पडलेल्या स्वप्नांबद्दल सांगतात. पण ते सवर्
केवळ अथर्हीन थोतांड आहे. लोकांची िस्थती मदतीसाठी रडत सरैभरै
िफरणाऱ्या मेंढ्यांसारखी आहे. पण त्यांना वळिवणारा कोणीही मेंढपाळ
नाही.

3 परमेश्वर म्हणतो, “मी मेंढपाळांवर (नेत्यांवर) फार रागावलो आहे,
माझ्या मेंढरांच्या (लोकांच्या) ह्या िस्थतीला मी त्यांना जबाबदार धरले
आहे.” (यहूदातील लोक म्हणजे देवाच्या मेंढ्यांचा कळपच. सवर्
शिक्तमान परमेश्वर ह्या कळपाची खरोखरच काळजी वाहतो. एखादा
सिैनक जशी आपल्या संुदर घोड्याची काळजी घेतो, तशीच काळजी देव
ह्या माणसांची घेतो.)

4 “यहूदातून कूच करणाऱ्या सनै्याबरोबरच कोनिशला, तबंूच्या
खुटं्या, यधु्दात परावयाची धनुष्ये हे सवर् येईल. 5 ते आपल्या शत्रूचा
पराभव करतील. रस्त्यांतून िचखल तुडवीत जावे, तसे ते शत्रूला तुडवीत
जातील. परमेश्वर त्यांच्याबाजूला असल्याने ते लढाई करतील आिण
शत्रूच्या घोडदळाचासुध्दा पराभव करतील. 6 मी यहूद्यांच्या लोकांना
सामथ्यर्वान बनवीन. योसेफच्या वंशाला यधु्द िंजकण्यास साहाय्य
करीन. आिण त्यांना सुरिक्षतपणे व सुखरुप परत आणीन. त्यांचे सांत्वन
करीन आिण मी त्यांचा कधीच त्याग केला नव्हता, असेच त्यांच्याशी
वागेन. मी परमेश्वर त्यांचा देव आहे व त्यांना मदत करीन. 7 भरपूर मद्य
घेतलेल्या सिैनकांप्रमाणे एफ्राईमचे लोक खूष होतील. लहान मुले
आनदंनू जातील. तेही खषु होतील. परमेश्वराबरोबरचा त्यांचा वेळ
आनदंात जाईल.

8 “मी त्यांना शीळ वाजवून एकत्र बोलवीन. मी त्यांना खरोखर
वाचवीन. त्यांची संख्या खूप वाढेल. 9 होय! मी माझ्या लोकांना राष्ट्र ां-
राष्ट्र ांत पांगवीत आलो आहे. पण त्या दरुदरूच्या िठकाणीही ते माझे
स्मरण ठेवतील. ते आिण त्यांची मुलेबाळे जगतील, वाचतील आिण परत
येतील. 10 मी त्यांना िमसरमधून व अश्शूमधून परत आणीन मी त्यांना
िगलादच्या भागात आणीन. पण तेथे पुरशेी जागा नसल्याने मी त्यांना
लबानोनमध्ये राहू देईन.” 11 पूवीर् जसे देवाने आपल्या लोकांना
िमसरच्या बाहेर आणले तसेच तो आता आणील. तेव्हा देवाने समुद्राच्या
लाटांवर प्रहार करुन समुद्र दभुगंािवला होता आिण लोक तो संकटाचा
समुद्र पार करुन आले होते. आता परमेश्वर नद्यांचे पाणी आटवील. तो
अश्शूरचे गवर्हरण करील आिण िमसरची सत्ता नष्ट करील. 12 परमेश्वर
त्याच्या लोकांना सामथ्यर्वान करील ते देवासाठी व त्याच्या नावासाठी
जगातील. परमेश्वरानेच ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

यहयहूूदाच्यादाच्या आसापासच्याआसापासच्या राष्टराष्ट्र्र ांनाांना ददेेवव िशक्षािशक्षा करीलकरील

लबानोन, तू आपली दार ेउघड म्हणजे
अग्नी आत िशरुन तुझे गधंसरु जाळून टाकील.

2 गधंसरु उन्मळून पडले म्हणून देवदार आक्रोश करतील.
ते प्रचंड वृक्ष दसुरीकडे नेले जातील.
जगंलतोड पाहून बाशानचे
अल्लोन वृक्ष आकांत करतील.

3 रडणाऱ्या मेंढपाळांचा आक्रोश ऐका.
त्यांच्या बलवान पुढाऱ्यांना दरू नेले गेले.
तरुण िंसहाच्या गजर्ना ऐका.
यादेर्न नदीकाठची दाट झुडुपे काढून नेली.
4 परमेश्वर, माझा देव, म्हणतो, “मारण्यासाठी वाढिवलेल्या मेंढ्यांची

काळजी घ्या. 5 त्याचे पुढारी मालकांसारखे व व्यापाऱ्यांसारखे आहेत.
मालकांनी मेंढ्या मारल्या. तरी त्यांना िशक्षा होत नाही. व्यापारी मेंढ्या
िवकतात आिण म्हणतात, ‘परमेश्वराचे स्तुितस्तोत्र गा. मी श्रीमतं झालो.’

मेंढपाळांना मेंढ्यांबद्दल वाईट वाटत नाही. 6 मला या देशात राहणाऱ्या
लोकांबद्दल द:ुख होत नाही.” परमेश्वर असे म्हणाला, “पाहा! मी
प्रत्येकाचा शेजाऱ्याकडून व राजाकडून छळ मांडीन आिण अशारीतीने
त्यांच्या देशाचा नाश करवीन-मी त्यांना अडिवणार नाही.”

7 म्हणून मी त्या बळी देण्यासाठी पोसलेल्या मेंढ्यांची काळजी
घेतली. गरीब िबचाऱ्या मेंढ्या! मला दोन काठ्या िमळाल्या. एका
काठीला मी नाव िदले कृपा व दसुरीला ऐक्य मग मी मेंढ्यांची िनगा
राखण्यास सुरवात केली. 8 एका मिहन्यात मी तीन मेंढपाळांना
कामावरुन काढून टाकले. मला मेंढ्यांचा राग आला व त्या माझा
ितरस्कार करु लागल्या. 9 मग मी त्यांना म्हणालो, “मी जातो मी तुमचा
सांभाळ करणार नाही. ज्यांना मरायचे आहे, त्यांना मी मरु देईन. ज्यांना
नाश पावायचे आहे, त्यांचा नाश होऊ देईन यातून उरलेल्या एकमेकींचा
नाश करतील.” 10 मग मी कृपा नावाची काठी उचलली आिण मोडली.
लोकांचा देवाशी झालेला करार मोडल्याचे मी यावरुन सूिचत केले. 11

म्हणून त्या िदवसापासून करार संपुष्टात आला आिण माझ्याकडे िनरखून
पाहणाऱ्या त्या गरीब मेंढ्यांची खात्री पटली की हा परमेश्वराकडून
आलेला संदेश होता.

12 मग मी म्हणालो, “तुमची इच्छा असल्यास माझा पगार द्या. इच्छा
नसल्यास देऊ नका.” तेव्हा त्यांनी मला तीस चांदीची नाणी िदली. 13

तेव्हा परमेश्वर मला म्हणाला, “त्यांच्यालेखी माझी िंकमत एवढी आहे.
एवढी मोठी रक्कम तू मिंदराच्या खिजन्यात फेकून दे.” मग मी तीस
चांदीची नाणी परमेश्वराच्या मिंदराच्या पशैाच्या पेटीत टाकली. 14 मग
मी ऐक्य नावाच्या काठीचे दोन तुकडे केले. यहूदा आिण इस्राएल
यांच्यामधील ऐक्य संपल्याचे दाखिवण्यासाठी मी असे केले.

15 मग परमेश्वर मला म्हणाला, “आता, मेंढ्या वळिवण्यासाठी मूखर्
मेंढपाळ कदािचत वापरतील अशा वस्तू शोधून काढ. 16 ह्याचा अथर् मी
ह्या देशासाठी नवीन मेंढपाळ िनवडीन असा होईल. पण ह्या तरुण
माणसाला हरवलेल्या मेंढ्यांची काळजी घेणे जमणार नाही. त्याला
जखमी मेंढ्यांचा औषघोपचार करुन त्यांच्या जखमा भरुन काढणे
जमणार नाही. ज्या मेंढ्या वाचल्यात त्यांचा चारापाणी तो करु शकणार
नाही. सशक्त मेंढ्या संपूणर् खाल्ल्या जातील. फक्त त्यांचे खूर िशल्लक
राहतील.”

17 हे माझ्या कुचकामी मेंढपाळा,
तू माझ्या मेंढ्यांना टाकून गेलास!
त्याला िशक्षा करा!
त्याच्या उजव्या खांद्यावर व उजव्या डोळ्यावर तलवारीने वार करा.
म्हणजे त्याचा उजवा खांदा िनकामी होईल
आिण तो उजव्या डोळ्याने अधंळा होईल.

यहयहूूदाच्यादाच्या सभोवतालच्यासभोवतालच्या राष्टराष्ट्र्र ांिवषयीांिवषयी दृष्टांन्तदृष्टांन्त

इस्राएलबद्दल परमेश्वराचा शोकसंदेश. परमेश्वराने आकाश
आिण पृथ्वी िनमार्ण केली. माणसात आत्मा घातला. त्याने
पुढील गोष्टी सांिगतल्या: 2 “पाहा! मी यरुशलेमला ितच्या

भोवतालच्या राष्ट्र ांचा िवषाचा प्याला बनवीन. ती राष्ट्र े त्या नगरीवर चढाई
करुन येतील. आिण सवर्च्या सवर् यहूदाला वेढा पडेल. 3 पण मी
यरुशलेमला प्रचडं खडकाप्रमाणे करीन-जो ितचा कब्जा घ्यायचा प्रयत्न
करील, तो स्वतःच जखमी होईल. त्या लोकांना जखमा होतील आिण
ओरखडे उठतील. पण जगातील सवर् राष्ट्र े यरुशलेमच्या िवरुध्द
लढण्यासाठी एकत्र येतील. 4 पण, त्यावेळी, मी घोड्याला िवथरवीन.
त्यामुळे घोडेस्वाराचा गोंधळ उडेल. मी शत्रूच्या घोड्यांना अधंळे करीन.
माझे डोळे मात्र उघडे असतील. आिण माझी नजर यहूद्यांच्या लोकांवर
असेल. 5 यहूदाचे नेते लोकांना प्रोत्साहन देतील. ते म्हणतील, ‘सवर्
शिक्तमान परमेश्वर तुमचा देव आहे. तो आपल्याला बळ देतो.’ 6

त्यावेळी मी यहूद्यांच्या नेत्यांना वणव्याप्रमाणे बनवीन. वणव्यात गवताची
काडी जशी भस्मसात होते, तसे ते त्यांच्या शत्रूंचा नाश करतील.
त्यांच्या सभोवतीच्या सवर् शत्रूंचा ते नाश करतील. यरुशलेमवासी
काळजीमुक्त होतील व आराम करतील.”

7 परमेश्वर, प्रथम, यहूदाच्या लोकांना वाचवील म्हणजे
यरुशलेममधील लोकांना फारशा बढाया मारता येणार नाहीत. यहूदातील
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इतर लोकांपेक्षा आम्ही फार बर ेअशा बढाया दावीदच्या घराण्यातील
लोकांना आिण यरुशलेममधील अन्य लोकांना मारता येणार नाहीत. 8

पण परमेश्वर यरुशलेमच्या लोकांना वाचवील. सवार्त जास्त दबुर्ल
माणूससुध्दा दावीदासारखा वीर बनेल. आिण दावीदाच्या घराण्यातील
पुरुष देवतांप्रमाणे होतील. परमेश्वराच्या स्वतःच्या दतूाप्रमाणे ते लोकांचे
नेतृत्व करतील.

9 परमेश्वर म्हणतो, “त्यावेळी, यरुशलेमशी यधु्द करण्यास आलेल्या
राष्ट्र ांना नाश करण्याचा मी प्रयत्न करीन. 10 मी दावीदाच्या घराण्यात
आिण यरुशलेममध्ये राहाणाऱ्या लोकांत करुणेचा व दयेचा आत्मा
ओतीन. ज्यांनी ‘एका’ला टोचले, तेच माझ्याकडे बघतील, आिण कष्टी
होतील. आपला एकुलता एक मुलगा वारल्यावर अथवा पिहला मुलगा
वारल्यावर एखाद्याला जेवढे द:ुख होते, तेवढेच द:ुख त्यांना होईल. 11

त्यावेळी यरुशलेममध्ये भयंकर शोककळा पसरले आिण आक्रोश होईल.
तो आक्रोश, मिगद्दोनच्या दरीत हदािद्रम्मोनाच्या मृत्यूसमची झालेल्या
आक्रोशासारखा असेल. 12 प्रत्येक कुटंुब आपापले द:ुख व्यक्त करील.
दावीदाच्या कुळातील पुरुष, बायका द:ुख करतील. नाथानाचे घराणेही
द:ुख करील. त्यांच्या बायकाही द:ुख करतील. 13 लेवी घराण्यातील
पुरुष व बायका आपापसात शोक करतील. िशमी घराण्यातील पुरुष व
बायका आपापसात शोक करतील. 14 आिण इतर कुळांतही असेच
घडेल. पुरुष व िस्त्रया स्वततं्रपणे शोक करतील.”

त्यावेळी दावीदाच्या वंशासाठी आिण यरुशलेममध्ये
राहणाऱ्या इतर लोकांसाठी पाण्याचा नवा झरा फुटेल.
त्याचा उपयोग लोकांची पापे धुण्यासाठी आिण त्यांना शुध्द

करण्यासाठी होईल.

यापुढयापुढेे खोटखोटेे ससंदंदेेष्टषे्ट ेराहणारराहणार नाहीतनाहीत

2 सवर् शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “त्या वेळी जगातील सवर् मूतीर्ंचे मी
उच्चाटन करीन. लोकांना त्यांची नावेसुध्दा आठवणार नाहीत. मी ढोंगी
संदेष्ट्यांचा आिण अशुध्द आत्म्यांचा नायनाट करीन. 3 एखाद्याने
भिवष्य वतर्िवणे चालूच ठेवले, तर त्याला िशक्षा केली जाईल. त्याचे
स्वतःचे आई-वडील त्याला म्हणतील, ‘परमेश्वराच्या नावाने तू खोटे
बोललास तेव्हा तुला मरणािशवाय गत्यतंर नाही.’ भिवष्य वतर्िवल्याबद्दल
त्याचे आई-वडील त्याला भोसकतील. 4 त्यावेळी संदेष्ट्यांना
स्वतःच्या दृष्टान्तांची आिण संदेशाची लाज वाटेल. ज्यावरुन संदेष्टा
ओळखाला जातो असे सणाचे कापड ते वापरणार नाहीत. भिवष्याच्या
नावाखाली खोटेनाटे सांगून लोकांना फसिवण्यासाठी ते असे कपडे
घालणार नाहीत. 5 ‘मी संदेष्टा नाही. मी शेतकरी आहे मी
लहानपणापासून शेतीच करीत आलोय.’ असे ते सांगतील. 6 पण इतर
लोक त्याला िवचारतील, ‘मग तुझ्या हातावर जखमा कसल्या?’ तेव्हा तो
उत्तर देईल, ‘िमत्राच्या घरात मला मार देण्यात आला!’”

7 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “हे तलवारी, मेंढपाळांवर प्रहार कर.
माझ्या िमत्रावर वार कर. मेंढपाळावर प्रहार कर. माझ्या िमत्रावर वार
कर. मेंढपाळावर वार कर म्हणजे मेंढ्या पळून जातील आिण मी त्या
लहान जीवांना िशक्षा करीन. 8 त्या प्रदेशातील 2 3 लोक जखमी
होऊन मरतील. पण 1 3 वाचतील 9 मग वाचलेल्यांची मी परीक्षा घेईन.
मी त्यांना खूप त्रास देईल. चांदीची शुध्दता िसध्द करण्यासठी ितला
आगीत टाकले जाते. त्या आगीप्रमाणे संकटे येतील. सोन्याची पारख
करतात तसा मी त्यांना पारखीन. मग ते माझा धावा करतील आिण मी
त्यांना प्रितसाद देईन. मी म्हणेण, ‘तुम्ही माझे लोक आहात.’ आिण ते
म्हणतील, ‘परमेश्वर आमचा देव आहे.’”

िनवाड्याचािनवाड्याचा िदवसिदवस

पाहा! परमेश्वराचा न्यायदानाचा ठरािवक िदवस आहे. तुम्ही
लुटलेली संपत्ती तुमच्या शहरात वाटली जाईल. 2

यरुशलेमशी लढण्यासाठी मी सवर् राष्ट्र ांना एकत्र करीन. ते

नगरी ताब्यात घेतील आिण घरांचा नाश करतील. िस्त्रयांवर बलात्कार
करतील व अधेर्-अिधक लोक कैद केले जातील. पण उरलेल्या लोकांना
नगरीतून नेले जाणार नाही. 3 मग परमेश्वर त्या राष्ट्र ांिवरुध्द यधु्द
पुकारले ते खरोखरीचे यधु्द असेल. 4 त्यावेळी, तो यरुशलेमच्या पूवेर्ला
असलेल्या जतैून पवर्तावर उभा राहील. जतैुन पवर्त दभुगेंल पवर्ताचा
काही भाग उत्तरकेडे व काही दिक्षणेकडे सरकेल. पूवेर्कडून पिश्चमेपयर्ंत
एक खोल दरी िनमार्ण होईल. 5 दरी जसजशी रंुदावून तुमच्याकडे
सरकेल, तसतसे तुम्ही दरू पळायचा प्रयत्न कराल यहूदाचा राजा
उज्जीया ह्याच्या काळात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी तुम्ही जसे पळाला
तसे पळाल. पण माझा परमेश्वर, देव तेथे अवतरले आिण त्याच्याबरोब
त्याचे सवर् पिवत्र अनुयायी असतील.

6 तो एक िवशेष िदवस असेल त्यावेळी प्रकाश, गारठा वा कडाक्याची
थडंी नसेल. कसे ते परमेश्वरालाच ठाऊक. पण तेव्हा िदवसही नसेल वा
रात्र. त्यामुळे, नेहमीच्या अधंाराच्या वेळीही प्रकाश असेल. 8 तेव्हा
यरुशलेममधून सतत िजवंत पाण्याचा झरा वाहील त्याला दोन पाट
फुटतील. एक पाट पूवेर्कडे वाहत जाईल तर दसुरा पिश्चमेकडे वाहत
जाऊन भूमध्य समुद्राला िमळेल. तो संपूणर् वषर्भर-िहवाळ्यात व
उन्हाळ्यात वाहील. 9 त्यावेळी, परमेश्वर सवर् पृथ्वीचा राजा असेल.
परमेश्वर एकच आहे व त्याचे नावही “एक”च आहे. 10 तेव्हा यरुशलेम
भोवतालचा सवर् प्रदेश अराबाच्या वाळवटासारखा ओसाड होईल.
िनगेवमधील गेबापासून िरम्मोनपयर्ंत पसरलेल्या वाळवंटासारखा तो देश
होईल. पण सवर् यरुशलेम मात्र पुन्हा उभारले जाईल-अगदी
बन्यामीनच्या प्रवेशद्वारापासून ते पािहल्या प्रवेशद्वारापयर्ंत
(कोपऱ्यावरच्या द्वारापयर्ंत) आिण हनानेलच्या मनोऱ्यापासून (राजाच्या
द्राक्षकंुडापयर्ंत.) 11 लोक तेथे वस्ती करण्यास जातील. यापुढे कोणीही
शत्रू त्यांचा नाश करायला येणार नाही. यरुशलेम अगदी सुरिक्षत असेल.

12 पण यरुशलेमिवरुध्द लढलेल्या राष्ट्र ांना परमेश्वर िशक्षा करील. तो
त्या राष्ट्र ांना रोगराईने पछाडेल. िजवंतपणीच लोकांची कातडी कुजू
लागेल. त्याचे डोळे त्यांच्या खाचांत आिण िजभा तोंडांत सडतील. 13

हा भयकंर रोग शत्रू-सनै्याच्या छावणीत पसरले. त्यांच्या घोड्यांना,
खेचरांना, उंटाना आिण गाढवांनाही हा भयकंर रोग होईल.
तेव्हा लोकांना खरोखरच परमेश्वरच परमेश्वराची भीती वाटेल

प्रत्येकजण आपल्या शेजाऱ्याचा हात धरील आिण शेजारी एकमेकांशी
भांडतील. यहूदाचे लोक यरुशलेममध्ये लढतील. पण नगरीभोवतीच्या
सवर् राष्ट्र ांकडून त्यांना संपत्ती िमळेल त्यांना भरपूर सोने, चांदी आिण
कपडालता िमळेल. 16 यरुशलेमशी लढण्यास आलेल्यापकैी काही
वाचतील. आिण सवर्शिक्तमान परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी ते
दरवषीर् येतील. मडंपाचा सण साजरा करायला ते यरुशलेमला येतील.
17 पृथ्वीवरील कोणत्याही कुटंुबातील लोक यरुशलेमला प्रभुराजाची,
सवर् शिक्तमान परमेश्वराची उपासना करायला गेले नाहीत तर परमेश्वर
त्यांच्या प्रदेशात पाऊस पाडणार नाही. 18 जर िमसरमधील एखादे
घराणे मडंपाचा सण साजरा करण्यासठी आले नाही, तर शत्रूंच्या राष्ट्र ांत
परमेश्वराने जो भयकंर रोग पसरिवला होता, तो रोग त्यांना होईल. 19

“मडंपाच्या साणा”लान आल्याबद्दल िमसरला व इतर राष्ट्र ांना ही िशक्षा
असेल.

20 त्यावेळी, सवर् गोष्टी देवाच्या मालकीच्या असतील अगदी
घोड्यांच्या सरजंामावरसुध्दा परमेश्वरासाठी पिवत्र अशी िचठ्ठी असेल.
परमेश्वराच्या मिंदरात वापरली जाणारी भांडी, वेदीवर वापरल्या जाणाऱ्या
कटोऱ्यांइतकीच महत्वाची असतील. 21 खर,े म्हणजे, यरुशलेममधील
व यहूदातील प्रत्येक ताटावर सवर्शिक्तमान परमेश्वरास पिवत्र असे
िलिहलेले असेल. परमेश्वराची उपासना करणारा प्रत्येकजण या
भांड्यांमध्ये अन्न िशजवून खाऊ शकेल.
त्यावेळी सवर् शिक्तमान परमेश्वराच्या मिंदरात वस्तंूची खरदेी-िवक्री

करणार ेकोणीही व्यापारी नसतील.
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देवाचा संदेश. परमेश्वराकडून आलेला संदेश. हा संदेश
देण्यासाठी देवाने मलाखीचा उपयोग केला.

ददेेवाचवाचेे इस्राएलवरइस्राएलवर प्रेमप्रेम आहआहेे

2 परमेश्वर म्हणाला, “माझे तुमच्यावर प्रेम आहे.”
पण तुम्ही म्हणालात, “कशावरुन तू आमच्यावर प्रेम करतोस?”
परमेश्वर म्हणाला, “एसाव याकोबचा भाऊ होता. बरोबर? पण मी

याकोबला िनवडले. 3 आिण मी एसावचा स्वीकार केला नाही. मी
त्याच्या डोंगरीदेशांचा नाश केला. एसावच्या देशाचा नाश झाला. आता
ितथे फक्त रानटी कुत्री राहतात.”

4 अदोमचे लोक कदािचत् असे म्हणतील, “आमचा नाश झाला. पण
आम्ही परत जाऊन आमची गावे वसवू.”
पण सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “जर त्यांनी त्यांची गावे पुन्हा

वसािवली, तर मी पुन्हा त्यांचा नाश करीन.” लोक अदोमला दषु्टांना देश
म्हणतात. लोक म्हणतात, की परमेश्वर कायम त्या देशाचा ितरस्कार
करील.

5 तुम्ही हे पािहले, म्हणूनच तुम्ही म्हणालात “देव महान आहे. अगदी
इस्राएलच्या बाहेरसुध्दा तो महान आहे.”

लोकलोक ददेेवालावाला मानमान ददेेतत नाहीतनाहीत

6 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणाला, “मुले विडलांना मान देतात. सेवक
मालकांना मान देतात. मी तुमचा िपता आहे, मग तुम्ही माझा आदर का
करीत नाही? मी तुमचा प्रभू आहे, मग मला तुम्ही मान का देत नाही?
याजकांनो, तुम्ही माझ्या नावाचा मान राखत नाही.”
उलट तुम्ही म्हणता “आम्ही तुझ्या नावाचा मान राखत नाही, असे

तुला वाटावे असे आम्ही काय केले आहे?”
7 परमेश्वर म्हणाला, “तुम्ही अशुध्द भाकरी माझ्या वेदीजवळ

आणता.”
पण तुम्ही िवचारता “ती कशामुळे ती भाकरी अशुध्द झाली?”
परमेश्वर म्हणाला, “माझ्या मेजाचा (वेदीचा) तुम्ही आदर करीत नाही.

8 यज्ञ करण्यासाठी तुम्ही अधंळी जनावर ेआणता. हे चूक आहे.
यज्ञबली म्हणून तुम्ही आजारी व पगंू जनावर ेआणता हे बरोबर नाही.
अशी आजारी जनावर ेराज्यपालाला द्यायचा प्रयत्न करा. तो भेट म्हणून
अशा रोगी जनावरांचा स्वीकार करील का? नाही तो त्यांचा स्वीकार
करणार नाही.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

9 “याजकांनो, देवाने आमच्यावर कृपा करावी, म्हणून तुम्ही देवाची
आळवणी करावी. पण तो तुमचे ऐकणार नाही. आिण तो तुमचाच दोष
असेल.” सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला.

10 “तुमच्यातील काही याजकांनी मिंदराची प्रवेशद्वार ेबदं करुन
योग्यरीतीने अग्नी प्रज्विलत करु शकतात पण मी त्यांच्यावर प्रसन्न नाही.
मी त्यांच्या भेटी स्वीकारणार नाही.” सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे
म्हणाला,

11 “सवर्जगातील लोक माझ्या नावाचा मान राखतात. सवर् जगातील
लोक मला उत्तम भेटी आणतात. भेट म्हणून उत्तम धूप माझ्यापुढे
जाळतात. का? कारण त्या सवर् लोकांना माझ्या नावाचे महत्व वाटते.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

12 “पण तुम्ही लोक माझ्या नावाचा मान राखीत नाही असे िदसते.
‘परमेश्वराचा मेज (वेदी) अशुध्द आहे’ असे तुम्ही म्हणता. 13 आिण त्या
वेदीवरचे अन्न तुम्हाला आवडत नाही तुम्ही त्याचा वास घेता आिण
खाण्यास नकार देता. तुमच्या मते ते वाईट आहे. पण हे खर ेनाही. मग

तुम्ही आजारी, लगंडी अथवा (जबरदस्तीने) चोरुन आणलेली जनावरे
माझ्यासाठी आणता. रोगी जनावरांना मला यज्ञबली म्हणून अपर्ण
करण्याचा प्रयत्न करता. पण मी त्यांचा स्वीकार करणार नाही. 14

काहीजणांजवळ चांगले नर जातीचे पशू आहेत. ते, ते पशू मला यज्ञबली
म्हणून अपर्ण करु शकतील पण ते तसे करीत नाहीत. काही लोक
चांगली जनावर ेआणतात. ती मला अपर्ण करण्याचे वचनही देतात पण
गुपचूप आजारी जनावरांबरोबर त्यांची आदलाबदल करतात, आिण मला
रोगी जनावर ेअपर्ण करतात. अशा लोकांचे वाईट होईल. मी महान राजा
आहे. तुम्ही मला मान द्यावा. सवर् जगातील लोक मला मानतात.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

याजकांकिरतायाजकांकिरता िनयमिनयम

“याजकांनो, हा िनयम तुमच्यासाठी आहे. माझे म्हणणे ऐका.
मी काय म्हणतो ितकडे लक्ष द्या. माझ्या नावाला मान द्या. 2

तसे न केल्यास, तुमचेच वाईट होईल. तुम्ही ज्यांना आशीवार्द
म्हणाल, त्याचे रुपांतर शापांत होईल माझ्या नावाबद्दल आदर न
दाखिवल्यामुळे मी वाईट गोष्टी घडवून आणीन.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराने
ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

3 “लक्षात ठेवा! मी तुमच्या वंशजांना िशक्षा करीन. याजकांनो,
सणांमध्ये, तुम्ही मला यज्ञबली अपर्ण करता. मेलेल्या जनावरांच्या
शरीरांतील आतील भाग व िवष्ठा काढून तुम्ही फेकून देता. पण मी ती
िवष्ठा तुमच्या तोंडाना फासून, त्याबरोबर तुम्हालाही फेकून देईन. 4

मगच तुम्हाला मी ही आज्ञा का देत आहे, हे कळेल. माझा लेवीबरोबरचा
करार राहावा म्हणून मी हे सांगत आहे” सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे
म्हणाला:

5 परमेश्वर म्हणाला, “मी लेवीबरोबर करार केला. मी त्याला जीवन व
शांती देण्याचे वचन िदले. आिण मी ते त्याला िदले. लेवीने मला मान
िदला. त्याने माझ्या नावाचा आदर केला. 6 लेवीने मला मान िदला.
त्याने खोटे िशकिवले नाही लेवी प्रामािणक होता आिण त्याला शांदीची
आवड होती. तो मला मनुसरला आिण त्याने पुष्कळांना त्यांच्या
पापाचरणापासून परावृत्त केले. 7 परमेश्वराची िशकवण याजकांना माहीत
असली पािहजे. लोकांना याजकांकडून देवाची िशकवण घेता यावी.
याजक लोकांसाठी देवाचा दतू असावा.”

8 परमेश्वर म्हणाला, “तुम्ही याजकांनी मला अनुसरायचे सोडून िदले.
तुम्ही अनेक लोकांना चुकीने वागण्यासाठी आपल्या िशकवणकुीचा
उपयोग केलात. लेवीबरोबरच्या कराराचा तुम्ही भगं केलात.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वर हे म्हणाला. 9 “तुम्ही मी सांिगतलेल्या मागार्ने
जात नाही. माझी िशकवण लोकांना सांगत असता तुम्ही पक्षपात केलात.
म्हणून मी तुम्हाला महत्वहीन करीन. लोक तुम्हाला मान देणार नाहीत.”

यहयहूूदादा ददेेवाशीवाशी सत्यिनष्ठसत्यिनष्ठ नव्हतानव्हता

10 आमचा िपता (देव) एकच आहे. आपल्यातील प्रत्येकाला एकाच
देवाने िनमार्ण केले आहे. मग लोक आपल्या भावांनाच का फसिवतात?
ते लोक कराराचा मान ठेवीत नाहीत. आमच्या पूवर्जांनी देवाशी केलेल्या
कराराचा ते मान राखत नाहीत. 11 यहूद्यांच्या लोकांनी इतरांना
फसिवले. यरुशलेमवासीयांनी आिण इस्राएल लोकांनी भयानक कृत्ये
केली. यहूद्यांच्या लोकांनी परमेश्वराच्या पिवत्र मिंदराचा अपमान केला.
देवाला ते स्थान िप्रय आहे. यहूद्यांच्या लोकांनी त्या परक्या देवतेची
पूजा करण्यास सुरवात केली. 12 त्या लोकांना, परमेश्वर, यहूदाच्या
कुळांतून वगळेल. ते कदािचत् परमेश्वराला अपर्ण करण्यासाठी भेटी
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आणतील. पण त्याचा उपयोग होणार नाही. 13 तुम्ही आकं्रदन करुन,
परमेश्वराची वेदी अश्रंूनी िभजिवलीत, तरी परमेश्वर तुमच्या भेटी
स्वीकारणार नाही. तुम्ही परमेश्वराला अपर्ण करण्यास आणलेल्या
गोष्टींनी, तो प्रसन्न होणार नाही.

14 तुम्ही िवचारता “परमेश्वर आमच्या भेटी का स्वीकारत नाही?” का?
कारण तुम्ही केलेली दषु्कृत्ये त्याने पािहली आहेत. परमेश्वर
तुमच्यािवरुध्दचा साक्षीदार आहे. तुम्ही तुमच्या पत्नीची फसवणूक
करताना त्याने पािहले. तरुण असताना ितच्याशी िववाह केलास. ती
तुमची मतै्रीण होती. नतंर तुम्ही एकमेकांजवळ शपथा घेतल्या व ती तुझी
पत्नी झाली. पण तू ितला फसिवलेस. 15 पती-पत्नींनी शरीरांनी व
मनांनी एक व्हावे अशी देवाची इच्छा आहे. का? मग त्यांची मुलेही पिवत्र
होतील. म्हणून आध्याित्मक ऐक्याचे रक्षण करा. तुमच्या पत्नीला फसवू
नका. तुमच्या तारुण्यापासून ती तुमची अधागार्ंिगती आहे.

16 इस्राएलचा परमेश्वर देव म्हणतो, “घटस्फोटाचा मला ितटकारा
आहे. आिण पुरुष करीत असलेल्या दषु्ट कमार्ंची मला घृणा वाटते.
म्हणून तुमच्या आध्याित्मक ऐक्याचे रक्षण करा. तुमच्या पत्नीला फसवू
नका.”

न्यायाचीन्यायाची िवशिवशेेषष ववेेळळ
17 तुम्ही चुकीच्या गोष्टी िशकिवल्या त्यामुळे परमेश्वराला फार द:ुख

झाले. दषु्कृत्ये करणार ेलोक देवाला आवडतात, असे तुम्ही िशकिवले.
देवाला हे लोक चांगले वाटतात, असे तुम्ही सांिगतले. दषु्कृत्ये
करणाऱ्यांना देव िशक्षा करीत नाही, असे तुम्ही िशकिवले.

सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “पाहा! मी माझा दतू पाठवीत
आहे. तो माझ्यासाठी मागर् तयार करील. अनपेिक्षतपणे तुम्ही
ज्याचा शोध करत आहात तो प्रभु त्याच्या मिंदरात येईल

तुम्हांला हव्या असलेल्या नव्या कराराचा तो दतू आहे तो खरोखरीच
येत आहे.”

2 “त्यावेळेची तयारी कोणीही करु शकत नाही. तो येताच, कोणीही
त्याच्यासमोर उभा राहू शकणार नाही. तो धगधगत्या अग्नीसारखा
असेल. वस्तू अगदी स्वच्छ व्हाव्या म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या तीव्र
साबणासारखा असेल. 3 तो लेवीच्या लोकांना स्वच्छ करील. िवस्तवात
चांदी ज्याप्रमाणे शुध्द केली जाते. तसा तो त्यांना शुध्द करील. तो
त्यांना चांदी सोन्याप्रमाणे शुध्द करील. मग ते परमेश्वराला अपर्ण
करण्यासाठी भेटी आणतील आिण सवर् गोष्टी योग्यरीतीने करतील. 4

मग यरुशलेम व यहुदा यांच्याकडून परमेश्वर भेटी स्वीकारील. हे सवर्
अगदी पूवीर्सारखे असेल प्राचीन काळासारखेच हे असेल. 5 मग मी
तुमच्याकडे न्याय िनवाडा करण्यासाठी येईन. लोकांनी केलेल्या वाईट
गोष्टी न्यायाधीशाला सांगणाऱ्या माणसाप्रमाणे मी असेन काही लोक
दषु्टपणे जादटूोणा करतात. काही व्यिभचाराचे पाप करतात. काही खोटी
वचने देतात. काही आपल्या मजुरांना फसिवतात. ते मजुरांना कबूल
केल्याप्रमाणे मजुरी देत नाहीत. लोक िवधवांना व अनाथांना मदत करीत
नाहीत. परक्याला कोणी मदत करीत नाही. माझा लोक मान राखत
नाहीत.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

ददेेवाकडवाकडेे चोरीचोरी

6 “मी परमेश्वर आहे मी कधीही बदलत नाही. तुम्ही याकोबची मुले
आहात आिण तुमचा पूणर्पणे नाश झाला नाही. 7 पण तुम्ही माझे िनयम
कधीच पाळले नाहीत. तुमच्या पूवर्जांनीसुध्दा मला अनुसरण्याचे सोडून
िदले. तुम्ही माझ्याकडे परत या आिण मी तुमच्याकडे परत येईन.”
सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

“तुम्ही िवचारता ‘आम्ही कसे परत येऊ शकतो?’
8 “देवाकडे चोरी करण्याचे सोडून द्या. देवाकडे चोरी करु नये. पण

तुम्ही माझ्या वस्तू चोरल्या.”

“तुम्ही मला िवचारता, ‘आम्ही तुझे काय चोरले?’
“तुम्ही मला तुमच्या वस्तंूचा एक दशांश भाग द्यायला हवा. खास भेटी

द्यायला हव्यात. पण तुम्ही हे मला देत नाही. 9 अशाप्रकार ेतुमच्या
संपूणर् राष्ट्र ाने माझ्या गोष्टी चोरल्या आहेत म्हणूनच तुमच्याबाबतीत वाईट
गोष्टी घडत आहेत.” प्रभू सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे म्हणाला.

10 सवर्शिक्तमान परमेश्वर म्हणतो, “ही परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करा.
तुमच्या वाट्यातील दहावा भाग माझ्याकडे आणा. तो भाग खिजन्यात
ठेवा. माझ्या घरी अन्न आणा. माझी परीक्षा घ्या. तुम्ही असे केलेत, तर
मी तुम्हाला खरचे आशीवार्द देईन. आकाशातून पडणाऱ्या वृष्टीप्रमाणे
तुमच्यावर चांगल्या गोष्टींचा वषार्व होईल. प्रत्येक गोष्ट तुम्हांला
जरुरीपेक्षा जास्त िमळेल. 11 तुमच्या िपकांचा मी, िकडीमुळे नाश होऊ
देणार नाही. सवर् द्राक्षवेलींना द्राके्ष लागतील.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराने
ह्या गोष्टी सांिगतल्या.

12 “इतर राष्ट्र ांतील लोक तुमच्यांशी चांगले वागतील तुमचा देश
खरोखरच िवळक्षण आनदंदायक होईल.” सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे
म्हणाला.

न्यायिनवाड्याचीन्यायिनवाड्याची िवशिवशेेषष ववेेळळ
13 परमेश्वर म्हणतो, “तुम्ही माझी िंनदा केलीत.”
पण तुम्हीच िवचारता “आम्ही तुझ्याबद्दल काय बोललो?”
14 तुम्ही म्हणालात “परमेश्वराची उपासना करणे व्यथर् आहे. आम्ही

परमेश्वराने सांिगतल्याप्रामाणे केले. पण आमचा काहीच फायदा झाला
नाही. लोक प्रेतिक्रयेच्या वेळी जसे रडतात, तसे आम्ही पाप केले म्हणून
शोक केला पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. 15 गिर्वष्ठ लोक
सुखी आहेत, असे आम्हाला वाटते. दषु्टांना यश िमळते. वाईट कृत्ये
करुन ते देवाचा अतं पाहतात पण देव त्यांना िशक्षा करीत नाही.”

16 देवाचे अनुयायी एकमेकांशी बोलले व परमेश्वराने ते ऐकले. त्याच्या
समोर पुस्तक आहे. त्यामध्ये देवाच्या अनुयायांची नावे आहेत. हेच लोक
देवाच्या नावाला मान देतात.

17 परमेश्वर म्हणतो, “ते माझे आहेत मी त्यांच्यावर दया करीन.
आज्ञाधारक मुलावर जशी माणूस माया करतो, तशी मी माझ्या
अनुयायांवर दया करीन. 18 तुम्ही माझ्याकडे परत याल. मग दषु्ट माणूस
आिण चांगला माणूस यातील फरक तुम्हाला कळेल. देवाला अनुसरणारा
व न अनुसणारा यातील भेट तुम्हाला समजेल.

“ती न्यायिनवाड्याची वेळ येत आहे. ती तापलेल्या
भट्टीसारखी असेल. सवर् गिर्वष्ठांना आिण प्रत्येक दषु्ट माणसाला
िशक्षा होईल. सवर् पापी गवताच्या काडीप्रमाणे जळून जातील.

त्या वेळी, ते जळणाऱ्या झुडुपाप्रमाणे असतील एकही फांदी वा मूळ
िशल्लक ठेवले जाणार नाही.” सवर्शिक्तमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी
सांिगतल्या.

2 “पण माझ्या अनुयायांवर चांगुलपणा उगवत्या सूयार्प्रमाणे चमकेल.
सूयार्च्या िकरणांप्रमाणे, त्यातून बर ेहोण्याची शक्ती िमळेल. गोठ्यातून
सुटलेल्या वासरांप्रमाणे, तुम्ही मुक्त व आनदंी व्हाल. 3 मग तुम्ही त्या
दषु्टांना तुडवाल तुमच्या पायाखाली ते राखेप्रमाणे होतील. न्यायदानाच्या
वेळेला मी ह्या गोष्टी घडवून आणीन.” सवर्शिक्तमान परमेश्वर असे
म्हणाला.

4 “मोशेचे िनयमशास्त्र लक्षात ठेवा आिण पाळा. मोशे माझा सेवक
होता. होरबे (िसनाय) पवर्तावर मी त्याला िविधिनयम सांिगतले. ते सवर्
इस्राएली लोकांसाठी होते.”

5 परमेश्वर म्हणाला, “हे पाहा, मी एलीया संदेष्ट्याला तुमच्याकडे
पाठवीत आहे. देवाच्या न्यायदानाच्या भयकंर मोठ्या वेळेपूवीर् तो येईल.
6 एलीया पालकांना त्यांच्या मुलांजवळ व मुलांना त्यांच्या पालकांजवळ
येण्यास मदत करील. हे घडलेच पािहजे नाहीतर मी (देव) येईन आिण
तुमच्या देशाचा संपूणर् नाश करीन.”
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मत्तयमत्तय

ययेेशूचाशूचा ककुुलवृत्तांतलवृत्तांत
(लूक 3:23-38)

येशु िख्रस्ताचा कुलवृत्तांत येणेप्रमाणे: तो दािवदाच्या कुळात
जन्मला. दावीद अब्राहामाच्या कुळातील होता.
2 अब्राहाम इसहाकचा िपता होता.

इसहाक याकोबाचा िपता होता.
याकोब यहूदा व त्याच्या भावांचा िपता होता.
3 यहूदा पेरसे व जेरहाचा िपता होता. (त्यांची आई तामार होती.)
पेरसे हेस्रोनाचा िपता होता.
हेस्रोन रामाचा िपता होता.
4 रामा अम्मीनादाबाचा िपता होता.
अम्मीनादाब नहशोनाचा िपता होता.
नहशोन सल्मोनाचा िपता होता.
5 सल्मोन बवाजाचा िपता होता. (बवाजाची आई राहाब होती.)
बवाज ओबेदचा िपता होता. (ओबेदची आई रूथ होती).
ओबेद इशायचा िपता होता.
6 इशाय दावीद राजाचा िपता होता.
दावीद शलमोनाचा िपता होता. (शलमोनाची आई पूवीर् उरीयाची पत्नी
होती.)
7 शलमोन रहबामचा िपता होता.
रहबाम अबीयाचा िपता होता.
अबीया आसाचा िपता होता.
8 आसा यहोशाफाटाचा िपता होता.
यहोशाफाट योरामाचा िपता होता.
योराम उज्जीयाचा िपता होता.
9 उज्जीया योथामचा िपता होता.
योथाम आहाजचा िपता होता.
आहाज िहज्कीयाचा िपता होता.
10 िहज्कीया मनश्शेचा िपता होता.
मनश्शे आमोनचा िपता होता.
आमोन योशीयाचा िपता होता.
11 योशीया यखन्या व त्याचे भाऊ यांचा िपता होता. (जेव्हा यहूदी
लोकांना गुलाम म्हणून बाबेलास नेण्यात आले तेव्हा हे झाले.)
12 त्यांना बाबेलला नेण्यात आल्यानतंरचा कुलवृत्तांत येणेप्रमाणे:
यखन्या शल्तीएलचा िपता होता.
शल्तीएल जरूब्बाबेलचा िपता होता.
13 जरूब्बाबेल अबीहूदचा िपता होता.
अबीहूद एल्याकीमचा िपता होता.
एल्याकीम अज्जुराचा िपता होता.
14 अज्जुर सादोकचा िपता होता.
सादोक याखीमचा िपता होता.
याखीम एलीहूदचा िपता होता.
15 एलीहूद एलाजारचा िपता होता.
एलाजारचा मत्तानचा िपता होता.
मत्तान याकोबाचा िपता होता.
16 याकोब योसेफाचा िपता होता.
योसेफ मरीयेचा पती होता.
मरीया येशूची आई होती. येशूला िख्रस्त म्हटले आहे.

17 याप्रमाणे अब्राहामापासून दािवदापयर्ंत चौदा िपढ्या झाल्या आिण
दािवदापासून बाबेलच्या बदंीवासापयर्ंत चौदा िपढ्या झाल्या. बाबेलच्या
बिंदवासापासून िख्रस्ताच्या जन्मापयर्ंत चौदा िपढ्या झाल्या.

ययेेशशू ूिख्रस्ताचािख्रस्ताचा जन्मजन्म
(लूक 2:1-7)

18 येशू िख्रस्ताच्या आईचे नाव मरीया होते आिण येशू िख्रस्ताचा
जन्म अशाप्रकार ेझाला. मरीयेचे योसेफशी लग्न ठरले होते. परतंु त्या
अगोदरच ती पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने गभर्वती आहे असे िदसून
आले. 19 ितचा भावी पती योसेफ चांगला मनुष्य होता. ितची
लोकांमध्ये बदनामी होऊ नये म्हणून त्याने गुपचूप ितला सूटपत्र देण्याचा
िवचार केला.

20 पण असे िवचार त्याच्या मनात घोळत असतानाच देवाच्या दतूाने
स्वप्नात त्याला दशर्न िदले आिण सांिगतले, “दािवदाच्या वंशातील
योसेफा, मरीयेशी लग्न करण्यास अनमान करू नकोस कारण ितला
होणार ेमूल पिवत्र आत्म्यापासून होणार आहे. 21 त्याचे नाव तू येशू ठेव.
कारण तो त्याच्या लोकांची पापापासून सुटका करील.”

22 हे सवर् यासाठी घडले की, प्रभुने संदेष्ट्यांच्या द्वार ेजे सांिगतले
होते, त्याची पूतर्ता व्हावी. 23 “कुमारी गभर्वती होईल, ती एका मुलाला
जन्म देईल आिण ते त्याला ‘इम्मानुएल’ म्हणजे ‘आमच्याबरोबर देव
आहे’ असे म्हणतील.”

24 जेव्हा योसेफ जागा झाला तेव्हा देवदतूाने जशी त्याला आज्ञा
केली होती तसेच त्याने केले, त्याने मरीयेशी लग्न केले. 25 पण ितने
मुलाला जन्म देईपयर्ंत त्याने ितला जाणले नाही. आिण योसेफाने त्याचे
नाव येशू ठेवले.

ज्ञानीज्ञानी लोकलोक ययेेशूलाशूला भभेेटण्यासटण्यास ययेेताततात

यहूदीयातील बेथलहेम गावात येशूचा जन्म झाला. त्यावेळी
हेरोद राजा राज्य करीत होता. येशूच्या जन्मानतंर पूवेर्कडून
काही ज्ञानी लोक यरूशलेमाला आले. 2 आिण त्यांनी

िवचारले, “यहूद्यांचा नुकताच जन्मलेला राजा कोठे आहे? कारण त्याचा
जन्म सूिचत करणारा तारा आम्ही पूवर् िदशेस पािहला म्हणून त्याला
नमन करण्यास आलो आहोत.”

3 हे ऐकून हेरोद राजा तसेच यरुशलेम नगराचे रिहवासी घाबरुन गेले.
4 मग त्याने यहूदी लोकांचे सवर् मुख्य याजक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक
यांना बोलािवले आिण िवचारले की, “िख्रस्ताचा जन्म कोठे होणार
होता?” 5 त्यांनी उत्तर िदले, “यहूदीयातील बेथलेहेम गावात. कारण
देवाच्या संदेष्टयांनी त्यािवषयी असे िलिहले आहे की:

6 ‘हे बेथलहेमा, यहूद्यांच्या भूिमप्रदेशा,
तू यहूद्यांच्या राज्यकत्यार्मध्ये किनष्ठ आहेस असे मुळीच नाही
कारण माझ्या इस्राएल लोकांचा सांभाळ करील,
असा राज्यकतार् तुझ्यातून येईल.’”

मीखा 5:2
7 मग हेरोदाने पूवेर्कडील ज्ञानी लोकांची गुप्तपणे भेट घेतली आिण

तारा िदसल्याची नक्की वेळ माहीत करून घेतली. 8 नतंर त्याने त्यांना
बेथलहेमला पाठिवले. हेरोद त्यांना म्हणाला, “तुम्ही जाऊन त्या
बालकाचा नीट शोध करा. आिण तुम्हांला ते सापडल्यावर मला
सांगायला या. म्हणजे मी सुद्धा जाऊन त्याला नमन करू शकेन.”

9 ज्ञानी लोकांनी राजाचे म्हणणे ऐकले व ते िनघाले, त्यांनी जो तारा
पूवेर्ला पािहला होता तोच त्यांना परत िदसला. ज्ञानी लोक त्या
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ताऱ्याच्या मागे गेले. जेथे बाळ होते ते िठकाण येईपयर्ंत तारा
त्यांच्यासमोर जात होता. मग त्या िठकाणावर तो थांबला. 10 ज्ञानी
लोकांना ते पाहून फार आनदं झाला.

11 ज्ञानी लोक बाळ होते त्या गोठ्यात आले. त्यांनी बाळ व त्याची
आई मरीया िहला पािहले. त्यांनी लवून त्या बालकाला नमन केले. नतंर
त्यांनी बाळासाठी आणलेल्या भेटवस्तु काढल्या. त्यांनी बाळाला सोने,
ऊद व गधंरस ह्या बहुमोल वस्तु िदल्या. 12 पण देवाने स्वप्नाद्वार ेत्या
ज्ञानी लोकांना सावध केले आिण हेरोदाकडे परत जाऊ नका असे
सांिगतले. तेव्हा ते ज्ञानी लोक वेगळ्या मागार्ने आपल्या देशास परतले.

ययेेशूचशूचेे आईवडीलआईवडील त्यालात्याला इिजप्तलाइिजप्तला घघेेऊनऊन जातातजातात

13 ज्ञानी लोक गेल्यानतंर, प्रभूचा दतू स्वप्नात येऊन योसेफाला
म्हणाला, “ऊठ! बालकाला आिण त्याच्या आईला घेऊन िनसटून इिजप्त
देशास जा. कारण बाळाचा घात करण्यासाठी हेरोद त्याचा शोध घेणार
आहे, तेव्हा मी तुला धोका टळल्याची सूचना देईपयर्ंत इिजप्तमध्येच
राहा.”

14 तेव्हा तो उठाला व रात्रीच बाळाला व त्याच्या आईला घेऊन
इिजप्त देशास गेला. 15 आिण हेरोद मरपेयर्ंत तेथेच रािहला. प्रभु देवाने
संदेष्ट्याच्या द्वार ेसांिगतले होते की, “मी माझ्या मुलाला इिजप्त देशातून
बोलािवले आहे” ते पूणर् व्हावे म्हणून असे झाले.

बबेेथलहथलहेेमातीलमातील मुलांचीमुलांची हहेेरोदाकडरोदाकडूूनन कत्तलकत्तल

16 तेव्हा ज्ञानी लोकांनी आपल्याला फसिवले, हे पाहून हेरोद
अितशय रागावाला. त्याने ज्ञानी लोकांकडून त्या बालकाच्या जन्माची
वेळ नीट समजून घेतली होती. त्यानुसार बालक जन्मल्याला आता दोन
वषेर् उलटली होती. म्हणून त्याने माणसे पाठवून बेथलहेम व त्याच्या
आसपासच्या प्रदेशातील दोन वषार्च्या व त्याहून कमी वयाच्या मुलांची
कत्तल करण्याची आज्ञा केली. 17 ियमर्या संदेष्ट्यांच्या द्वार ेदेवाने जे
सांिगतले होते ते अशा प्रकार ेपूणर् झाले. ते वचन असे होते:

18 “रामा येथे आकांत ऐकू आला.
द:ुखदायक रडण्याचा हा आकांत होता.
राहेल आपल्या मुलांसाठी रडत आहे,
पण ितचे सांत्वन करणे अशक्य झाले कारण ितची मुले मरण पावली

आहेत.”
ियमर्या 31:15

योसयोसेेफफ आिणआिण मरीयामरीया इिजप्तहइिजप्तहूूनन परतपरत ययेेताततात

19 हेरोद मेल्यांनतंर प्रभुचा दतू स्वप्नात योसेफाकडे आला. योसेफ
जेव्हा इिजप्तमध्ये होता तेव्हा हे घडले. 20 दतू म्हणाला, “ऊठ! बाळाला
आिण त्याच्या आईला घेऊन इस्राएल देशास जा. जे लोक बाळाला मारू
पाहत होते ते आता मेले आहेत.”

21 मग योसेफ बाळाला आिण त्याच्या आईला घेऊन इस्राएल देशास
गेला. 22 हेरोदाच्या मृत्यूनतंर त्याच्या जागी त्याचा मुलगा अखेर्लाव
यहूदाचा राजा झाला आहे असे जेव्हा योसेफाला समजले, तेव्हा तो तेथे
जाण्यास घाबरला. पण स्वप्नात त्याला ताकीद िमळाल्याने तो तेथून
िनघाला आिण गालील प्रदेशात आला. 23 योसेफ नासरथे नावाच्या
गावात गेला आिण तेथे रािहला. िख्रस्त नासरथेकर म्हटला जाईल, असे
जे देवाने संदेष्ट्यांच्या द्वार ेसांिगतले होते ते पूणर् व्हावे म्हणूल हे झाले.

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानाचयोहानाचेे कायकायर्र्
(माकर्  1:1-8; लूक 3:1-9, 15-17; योहान 1:19-28)

त्या िदवसांत बािप्तस्मा करणारा योहान आला आिण
यहूदीयाच्या वरैाण प्रदेशात उपदेश करू लागला; तो म्हणाला,
2 “तुमची अतंःकरणे व जीवने वाईटपणाकडून

चांगुलपणामध्ये बदला कारण स्वगार्चे राज्य जवळ येत आह्रे” 3 यशया
हा संदेष्टा ज्याच्यािवषयी बोलत होता तो हाच बािप्तस्मा करणारा योहान.
त्यािवषयीचे यशयाचे भिवष्य असे होते:
“वरैाण प्रदेशात एक मनुष्य ओरडून सांगत आहे;

‘प्रभु देवासाठी मागर् तयार करा,
त्याच्या वाटा सरळ करा.’”

यशया 40:3
4 योहानाचे कपडे उंटाच्या केसांपासून बनिवलेले होते. कातड्याचा

कमरपट्टा त्याच्या कमर ेभोवती होता. अन्न म्हणून योहान टोळ आिण
रानमध खात असे. 5 लोक योहानाचा उपदेश ऐकण्यास जात होते.
यरूशलेम, सवर् यहूदीया प्रांत आिण यादेर्न नदीच्या भोवतालच्या
प्रदेशातून लोक येत होते. 6 आपण केलेली पापे लोक त्याला सांगत
होते आिण योहान त्यांना यादेर्न नदीत बािप्तस्मा देत होता.

7 योहान जेथे लोकांना बािप्तस्मा देत होता तेथे अनेक परूशी आिण
सदकूी आले. जेव्हा योहानाने त्यांना पािहले तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,
“अहो, सापाच्या िपल्लांनो, देवाचा जो राग ओढवणार आहे त्याच्यापासून
दरू पळण्याचे तुम्हांला कोणी सुचिवले? 8 म्हणून पश्चात्तापास योग्य अशी
फळे द्या. 9 अिण ‘अब्राहाम माझा िपता आहे.’ अशी फुशारकी तुम्हांला
मारता येईल असे समजू नका; मी तुम्हांस सांगतो की, देव
अब्राहामासाठी या दगडापासून मुले िनमार्ण करू शकतो. 10 झाडे
तोडण्यासाठी कुऱ्हाड तयार आहे. चांगले फळ न देणार ेप्रत्येक झाड
कापून अग्नीत टाकले जाईल.

11 “तुम्ही तुमची अतंःकरणे आिण जीवने वाईटाकडून चांगल्याकडे
बदलली आहेत हे दशर्िवण्यासाठी मी तुमचा बािप्तस्मा पाण्याने करतो,
पण माझ्यानतंर माझ्यापेक्षाही महान असा एक येत आहे, ज्याच्या
वहाणा उचलण्याची सुद्धा माझी लायकी नाही. तो पिवत्र आत्म्याने आिण
अग्नीने तुमचा बािप्तस्मा करील. 12 तो धान्य िनवडायला येईल. तो भुसा
बाजूला काढील व धान्य वेगळे करील. तो चांगले धान्य कोठारात
साठिवल व जे चांगले नाही ते जाळून टाकील. तो भुसा कधीही न
िवझणाऱ्या आगीमध्ये जाळून टाकील.”

योहानयोहान ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा करतोकरतो
(माकर्  1:9-11; लूक 3:21-22)

13 तेव्हा येशू गालीलाहून यादेर्न नदीकडे आला. त्याला योहानाच्या
हातून बािप्तस्मा घ्यायचा होता. 14 पण त्याला थोपवीत योहान
म्हणाला, “खर ेतर मी आपल्या हातून बािप्तस्मा घ्यायचा असे असता
आपण माझ्याकडे बािप्तस्मा घ्यायला आलात हे कसे?”

15 येशूने त्याला उत्तर िदले, “आता असेच होऊ दे. देवाची इच्छा
हीच आहे म्हणून आपण असेच केले पािहजे.” तेव्हा योहान येशूचा
बािप्तस्मा करण्यास तयार झाला.

16 येशूचा बािप्तस्मा झाला आिण तो पाण्यातून वर आला, तेव्हा
आकाश उघडले, आिण देवाचा आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणावर
उतरताना त्याला िदसला. 17 त्याच वेळी आकाशातून वाणी झाली की,
“हा माझा पुत्र मला परमिप्रय आहे, त्याच्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.”

ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा
(माकर्  1:12-13; लूक 4:1-13)

मग पिवत्र आत्म्याने येशूला रानात नेले. मोहात पाडून
सतैानाने त्याची परीक्षा घ्यावी म्हणून त्याला तेथे नेण्यात
आले. 2 चाळीस िदवस आिण चाळीस रात्री येशूने काहीच

खाल्ले नाही. त्यानतंर त्याला खूप भूक लागली. 3 तेव्हा सतैान येशूची
परीक्षा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र
आहेस तर ह्या दगडांना भाकरी होण्याची आज्ञा दे.”

4 येशूने उत्तर िदले, “असे िलिहले आहे की,
‘मनुष्य केवळ भाकरीने जगेल असे नाही
तर देवाच्या तोंडून िनघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगेल.’”

अनुवाद 8:3
5 मग सतैानाने त्याला पिवत्र नगरात (यरुशलेमात) नेले. सतैानाने

येशूला मिंदराच्या कंगोऱ्यावर उभे केले. 6 आिण त्याला म्हटले, “जर तू
देवाचा पूत्र आहेस तर खाली उडी टाक, कारण असे िलिहले आहे की,
‘देव त्याच्या दतूांना तुझ्यासाठी आज्ञा करील
आिण तुझे पाय खडकावर आपटू नयेत म्हणून
ते तुला हातांवर झेलतील.’”

मत्तय 2:10 612 मत्तय 4:6
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स्तोत्र 91:11-12
7 येशूने त्याला उत्तर िदले, “असे सुद्धा िलिहले आहे की,

‘देव जो तुझा प्रभु याची परीक्षा पाहू नको.’”
अनुवाद 6:16

8 मग सतैानाने येशूला एका खूप उंच पवर्तावर नेले. त्याने येशूला
जगातील राज्ये अिण त्यांतील सवर् वभैव दाखिवले. 9 सतैान म्हणाला,
“जर तू पाया पडून मला नमन करशील तर मी हे सार ेतुला देईन.”

10 तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “अर ेसतैाना, माझ्यापासून दरू हो!
कारण असे िलिहले आहे की,
‘देव जो तुझा प्रभु त्याचीच उपासना कर
आिण केवळ त्याचीच सेवा कर.’”

अनुवाद 6:13
11 मग सतैान येशूला सोडून िनघून गेला आिण देवदतू येऊन त्याची

देखभाल करू लागले.

ययेेशशू ूगालीलातगालीलात त्याच्यात्याच्या कामाचाकामाचा प्रारप्रारंभंभ करतोकरतो
(माकर्  1:14-15; लूक 4:14-15)

12 नतंर योहानाला तुरंूगात टाकले आहे हे ऐकून येशू गालीलास
परतला. 13 परतंू तो नासरथे येथे रािहला नाही, तर गालील
सरोवराजवळील कफणर्हूम नगरात जाऊन रािहला. जबुलून व नफताली
ह्या प्रदेशांना लागुनच कफणर्हूम नगर आहे. 14 यशया ह्या संदेष्ट्याने
पूवीर् जे सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे यासाठी हे झाले. यशयाने वतर्िवलेले
भिवष्य असे होते:

15 “जबुलून आिण नफताली प्रांत
समुद्राकडे येणार ेमागर्, यादेर्न नदीपलीकडचा प्रदेश
व यहूदीतरांचा गालील यांमधील.

16 अधंारात वावरणाऱ्या लोकांनी
मोठा प्रकाश पािहला.
मरणाचे सावट असलेल्या प्रदेशात
राहणाऱ्या लोकांसाठी प्रकाश अवतरला.”

यशया 9:1-2
17 त्यावेळेपासून येशू उपदेश करू लागला व म्हणू लागला की,

“पश्चात्ताप करा, कारण स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे.”

ययेेशशू ूकाहीकाही िशष्यिशष्य िनवडतोिनवडतो
(माकर्  1:16-20; लूक 5:1-11)

18 नतंर तो गालीलच्या सरोवराजवळून जात असता त्याने पेत्र
म्हटलेला िशमोन व त्याचा भाऊ अिंद्रया या दोघांना पािहले. ते कोळी
होते. ते जाळे टाकून मासे धरीत होते. 19 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
माझ्यामागे या म्हणजे मी तुम्हांला माणसे धरणार ेकरीन.” 20 मग ते
मागेपुढे न पाहता लगेच जाळे टाकून देऊन ते त्याच्या मागे चालू लागले.

21 तेथून पुढे चालत जात असता त्याने दसुर ेदोघे भाऊ म्हणजे
जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना त्यांचे वडील जब्दी
याच्याबरोबर नावेत आपली जाळी नीट करताना पािहले. आिण त्याने
त्यांना बोलावले. 22 तेव्हा ते आपली नाव व आपले वडील यांना सोडून
त्याच्या मागे गेले.

ययेेशशू ूलोकांनालोकांना िशकिवतोिशकिवतो आिणआिण बरबरे ेकरतोकरतो
(लूक 6:17-19)

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन
िशकिवले व स्वगार्च्या राज्याची सुवातार् सांिगतली. येशूने लोकांचे सवर्
रोग व दखुणी बरी केली. 24 येशूिवषयीची बातमी सवर् सूरीया देशभर
पसरली; मग जे दखुणेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग व आजार
होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे फेफरकेरी व पक्षाघाती होते अशा
सवार्ंना लोकांनी त्याच्याकडे आणले आणी त्याने त्यांना बर ेकेले. 25

मग गालील व दकापलीस, यरुशलेम व यहूदीया येथून व यादेर्नेच्या
पलीकडून आलेल्या लोकांचे मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालले.

ययेेशशू ूलोकांनालोकांना िशकिवतोिशकिवतो
(लूक 6:20-23)

येशूने तेथे पुष्कळ लोक पािहले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला
आिण खाली बसला, मग त्याचे िशष्य त्याच्याजवळ आले. 2

आिण त्याने त्यांना िशकिवण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,
3 “जे आत्म्याने दीन ते धन्य,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.

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

5 जे नम्र ते धन्य,
कारण त्यांना वचनदत्त भूमीचे वतन िमळेल.

6 ज्यांना नीतीने वागण्याची तहान व भूक लागली आहे ते धन्य,
कारण ते तृप्त होतील.

7 जे दयाळू ते धन्य,
कारण त्यांच्यावर दया करण्यात येईल.

8 जे अतंः करणाचे शुद्ध ते धन्य
कारण ते देवाला पाहतील.

9 जे शांित करणार ेते धन्य,
कारण त्यांना देवाची मुले म्हटले जाईल.

10 नीितमत्त्वासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे.
11 “जेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची िंनदा करतील, तुमचा छळ

करतील व लबाडीने तुमच्यािवरुद्ध सवर् प्रकारचे वाईट बोलतील तेव्हा
तुम्ही धन्य आहात. 12 आनदं करा आिण उल्हास करा कारण स्वगार्त
तुमचे प्रितफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापूवीर् होते त्यांचा त्यांनी
तसाच छळ केला.

तुम्हीतुम्ही िमठासारखिमठासारखेे तसतसेेचच प्रकाशासारखप्रकाशासारखेे आहातआहात
(माकर्  9:50; 4:21; लूक 14:34-35; 8:16)

13 “तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात, पण जर िमठाचा खारटपणा गेला तर
ते पुन्हा खारट बनवता येणार नाही व ते िनरूपयोगी बनेल. ते फेकून
देण्याच्या लायकीचे बनेल. माणसे ते पायदळी तुडवतील.

14 “तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात; डोंगरावर वसलेले नगर लपत
नाही. 15 आिण िदवा लावून तो कोणी भांड्याखाली लपवून ठेवीत
नाही. उलट तो िदवठणीवर ठेवतात म्हणजे तो िदवा घरातील सवार्ंना
प्रकाश देतो. 16 तशाच प्रकार ेतुम्ही सुद्धा इतरांच्यासाठी प्रकाश असले
पािहजे. यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कामे पाहावी आिण तुमचा
िपता जो स्वगार्त आहे त्याचे गौरव करावे.

ययेेशशू ूआिणआिण जुन्याजुन्या करारातीलकरारातील ससंदंभदभर्र्
17 “मी िनयमशास्त्र िंकवा संदेष्ट्याचे िलखाण रद्द करायला आलो

आहे असे समजू नका. मी ते रद्द करायला नाही तर पिरपूणर् करायला
आलो आहे. 18 मी तुम्हांला सत्य तेच सांगतो की, आकाश आिण
पृथ्वीचा शेवट होईपयर्ंत िनयमशात्रातील एका शब्दात देखील फरक
होणार नाही.

19 “म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने लहानातील लहानाने सुद्धा आज्ञा पाळावी
व जर त्याने पाळली नाही व इतरांनाही तसे करण्यास िशकिवले नाही
तर तो स्वगार्च्या राज्यात लहान गणला जाईल, पण जो आज्ञा पाळील व
इतरांना तसे करण्यास िशकवील त्याला स्वगार्च्या राज्यात मोठे गणले
जाईल. 20 कारण मी तुम्हांस सांगतो की परूशी आिण िनयमशास्त्राचे
िशक्षक यांच्या नीितमत्त्वापेक्षा तुमचे नीितमत्त्व अिधक चांगले
असल्यािशवाय तुम्ही स्वगार्च्या राज्यात जाणारच नाही.

रागासरागासंबंबंधंीधी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

21 “तुम्ही ऐकले असले की, फार पूवीर् आपल्या लोकांना असे
सांगण्यात आले होते की, ‘खून करू नका व जो कोणी खून करतो तो
न्यायदडंास पात्र ठरले.’ 22 पण मी तुम्हांस सांगतो की, जर एखादा
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आपल्या भावावर रागावला असेल तर तो न्यायदडंास पात्र ठरले. पुन्हा
जो आपल्या भावाला, अर ेवेड्या, असे म्हणेल तो न्यायसभेच्या दडंास
पात्र ठरले. आिण जो त्याला मूखर् म्हणेल तो नरकातील अग्नीच्या िशके्षस
पात्र ठरले.

23 “म्हणून तू आपले दान अपर्ण करण्यासाठी वेदीजवळ आणले
असता जर तुझ्या भावाच्या मनात तुझ्यािवरुद्ध काही आहे असे तुला
तेथे आठवले, 24 तर देवाला देण्यासाठी आणलेले दान तेथेच वेदीपुढे
ठेव. प्रथम जाऊन आपल्या भावाबरोबर समेट कर आिण नतंर येऊन
आपले दान दे.

25 “वाटेत तुझा वादी तुझ्याबरोबर आहे तोच त्याच्याशी लगेच
सलोखा कर नाहीतर कदािचत वादी तुला न्यायाधीशाकडे नेईल व
न्यायाधीश अिधकाऱ्याकडे नेईल आिण अिधकारी तुला तुरंुगात
टाकील. 26 मी तुला खर ेसांगतो तू शेवटचा पसैा देईपयर्ंत तुझी सुटका
मुळीच होणार नाही.

ललैंैंिगकिगक पापािवषयीपापािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

27 “‘व्यिभचार करू नको’ असे पूवीर् सांिगतल्याचे तुम्ही ऐकले आहे,
28 परतंु मी तुम्हांस सांगतो की, जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वाकड्या
नजरनेे पाहतो त्याने आपल्या मनात ितच्याशी व्यिभचार केलाच आहे.
29 जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप करायला प्रवृत्त करतो तर तो
काढून टाक व फेकून दे. संपूणर् शरीर नरकात जाण्यापेक्षा शरीराचा
एखादा अवयव गमावलेला बरा. 30 जर तुझा उजवा हात तुला पापास
प्रवृत्त करतो, तर तो तोडून फेकून दे, कारण संपूणर् शरीर नरकात
जाण्यापेक्षा शरीराचा एक अवयव गमावलेला बरा.

घटस्फोटािवषयीघटस्फोटािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण
(मत्तय 19:9; माकर्  10:11-12; लूक 16:18)

31 “‘जर एखादा मनुष्य आपल्या पत्नीला घटस्फोट देतो तर त्याने
ितला घटस्फोटाची लेखी सूचना द्यावी.’ असे सांिगतल्याचे तुम्ही
जाणता. 32 पण मी तुम्हांला सांगतो की, जो कोणी आपल्या पत्नीला
व्यिभचाराच्या कारणािशवाय इतर कारणामुळे टाकून देतो, तो ितला
व्यिभचार करण्यास प्रवृत्त करतो आिण जो कोणी अशा घटस्फोटीत
स्त्रीशी िववाह करतो तो व्यिभचार करतो.

शपथशपथ घघेेण्यािवषयीण्यािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवनिशकवन

33 “जेव्हा तू शपथ घेतोस तेव्हा ती तोडू नको. जी शपथ देवाला
वािहली आहे ती खरी कर, असे सांिगतल्याचे तुम्ही ऐकले आहे. 34

परतंु मी तुम्हाला सांगतो की, शपथ वाहूच नका, आकाशाची शपथ वाहू
नका कारण ते देवाचे आसन आहे. 35 पृथ्वीचीही शपथ वाहू नका
कारण ती त्याच्या पायाचे आसन आहे; आिण यरूशलेमाचीही शपथ वाहू
नका, कारण त्या नगरीचा राजा देव आहे. 36 आपल्या मस्तकाचीही
शपथ वाहू नका, कारण त्याचा एखादा केसही पांढरा िंकवा काळा होणे
तुमच्या हाती नाही. 37 म्हणून तुमचे बोलणे ‘होय’ तर होय िंकवा ‘नाही’
एवढेच असावे. त्यापेक्षा जास्त जर असेल तर ते सतैानापासून आहे.

सुडाससुडासंबंबंधंीधी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण
(लूक 6:29-30)

38 “तुम्ही ऐकले आहे की असे सांिगतले होते, ‘डोळ्याबद्दल डोळा
आिण दाताबद्दल दात.’ 39 पण मी तुम्हांला सांगतो, जो दषु्ट आहे त्याला
अडवू नका, जर कोणी तुमच्या उजव्या गालावर तुम्हांला मारील
त्याच्यासमोर दसुराही गाल पुढे करा. 40 आिण जो कोणी िफयार्द करून
तुमचा अगंरखा घेऊ पाहतो त्याला तुमचा झगाही द्या. 41 जर कोणी
तुम्हांला सक्तीने त्याच्याबरोबर कांही अतंर घेऊन जाऊ इिच्छतो तर
त्याच्याबरोबर त्याच्या दपु्पट अतंर जा. 42 जो तुमच्याजवळ मागतो
त्याला द्या आिण जो तुमच्याकडून उसने घेऊ इिच्छतो त्याला नकार
देऊ नका.

सवार्ंवरसवार्ंवर प्रेमप्रेम कराकरा
(लूक 6:27-28, 32-36)

43 “असे सांिगलते होते की, ‘आपल्या शेजाऱ्यावर प्रेम करा अिण
आपल्या शत्रूचा द्वेष करा,’ असे तुम्ही ऐकले आहे. 44 पण मी तुम्हांला
सांगतो, तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा. तुमचे जे वाईट करतात त्यांच्यासाठी
प्राथर्ना करा. 45 जर तुम्ही असे कराल, तर तुम्ही तुमच्या स्वगार्तील
िपत्याचे खर ेपुत्र व्हाल. तुमचा िपता चांगल्यावर आिण वाईटावर अशा
दोघांवरही सूयर् उगिवतो. चांगल्यावरही आिण वाईटावरही पाऊस
पाडतो. 46 कारण जे तुमच्यावर प्रीित करतात त्यांच्यावर तुम्ही प्रीित
करीत असाल तर तुम्हांला प्रितफळ िमळणार नाही. जकातदारही असेच
करतात. 47 आिण जर तुम्ही तुमच्या िमत्रांशी चांगले वागत असाल तर
तुम्ही इतरांपेक्षा फार चांगले आहात असे समजू नका. देवाला न मानणारे
लोकही असेच करतात. 48 म्हणून जसा तुमचा स्वगार्तील िपता पिरपूणर्
आहे तसे तुम्हीही पिरपूणर् व्हा.

दानदान ददेेण्यािवषयीण्यािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

“जेव्हा तुम्ही चांगली कृत्ये करता तेव्हा ती गाजावाजा न करता
करा. लोकांच्या नजरते भरावी म्हणून जर तुम्ही सत्कृत्ये
करणार असाल तर लक्षात ठेवा, तुमच्या स्वगार्तील

िपत्याकडून तुम्हाला तुमचे प्रितफळ िमळणार नाही.
2 “जेव्हा तुम्ही गिरबांना देता तेव्हा त्याचा गाजावाजा करू नका. मी

खर ेतेच सांगतो. ढोंगी लोक तसेच करतात. दान देण्यापूवीर् कणार् फंुकून
लोकांचे लक्ष वेधून घेतात. सभास्थानात व रस्त्यावर ते जाहीरपणे अशी
कामे करतात, कारण इतर लोकांनी त्यांना मोठेपणा द्यावा अशी त्यांची
इच्छा असते. मी तुम्हांस सांगतो की, ते आपले प्रितफळ भरून पावले
आहेत. 3 म्हणून जेव्हा तुम्ही गिरबाला द्याल, तेव्हा गुपचूप द्या. तुमचा
उजवा हात काय करतो हे तुमच्या डाव्या हाताला कळू नये. 4 दान गुप्त
असावे, कारण तुमच्या िपत्याला ते कळते व तो त्याचे फळ देतो.

प्राथप्राथर्र्ननेेिवषयीिवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण
(लूक 11:2-4)

5 “जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा ढोंग्यांसारखे होऊ नका. कारण
आपण लोकांस िदसावे म्हणून सभास्थानांमध्ये व रस्त्याच्या कोपऱ्यांवर
उभे राहून प्राथर्ना करणे त्यांना आवडते. मी तुम्हांला खर ेसांगतो की,
त्यांना आपले प्रितफळ िमळाले आहे. 6 पण तुम्ही जेव्हा प्राथर्ना करता
तेव्हा आतल्या खोलीत जा, दार लावून घ्या. व जो तुमचा िपता गुप्त आहे
त्याची प्राथर्ना करा. मग तुमचा िपता, ज्याला कोणी पाहू शकत नाही तो
तुम्हांला प्रितफळ देईल.

7 “आिण जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा ज्यांना देव माहीत नाही
अशासारखे होऊ नका. ते िनरथर्क बडबड करतात. कारण आपण फार
बोलल्याने आपले म्हणणे ऐकले जाईल असे त्यांना वाटते. 8

त्यांच्यासारखे होऊ नका. तुम्हाला कशाची गरज आहे हे तुम्ही
सांगण्यापूवीर् तुमच्या िपत्याला ठाऊक असते. 9 म्हणून जेव्हा तुम्ही
प्राथर्ना करता. तेव्हा तुम्ही अशी प्राथर्ना करावी.
‘हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तुझे नाव पिवत्र मानले जावो.

10 तुझे राज्य येवो,
जसे स्वगार्त तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो.

11 आमची रोजची भाकर आज आम्हांला दे.
12 जसे आमच्यािवरूद्ध केलेल्या वाईटाची आम्ही क्षमा करतो
तसे आम्ही केलेल्या पापांची आम्हाला क्षमा कर,

13 आम्हांला परीके्षत आणू नकोस
तर आम्हांला त्या दषु्टापासून सोडीव.’

14 कारण जर तुम्ही इतरांच्या चुकांची क्षमा कराल तर तुमचा स्वगार्तील
िपताही तुम्हांला क्षमा करील; 15 पण जर तुम्ही इतरांच्या चुकांची क्षमा
करणार नाही, तर तुमचा िपताही तुम्हांला क्षमा करणार नाही.

मत्तय 5:23 614 मत्तय 6:15
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उपासािवषयीउपासािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण

16 “जेव्हा तुम्ही उपास करता तेव्हा तुम्ही ढोंग्यांसारखे चेहरा उदास
करू नका. कारण आपण उपास करीत आहोत हे लोकांना िदसावे म्हणून
ते आपली मुखे उदास करतात. मी तुम्हांला खर ेसांगतो. त्यांना त्यांचे
प्रितफळ िमळाले आहे. 17 तुम्ही जेव्हा उपास करता तेव्हा आपल्या
डोक्याला तेल लावा आिण आपले तोंड धुवा. 18 यासाठी की, तुम्ही
उपास करता हे लोकांना िदसू नये तर तुमच्या गुप्त िपत्याला िदसावे. मग
तुमचा गुप्त िपता तुम्हांला प्रितफळ देईल.

पपैशैापशापेेक्षाक्षा ददेेवव अिधकअिधक महत्त्वाचामहत्त्वाचा आहआहेे
(लूक 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “येथे पृथ्वीवर स्वतःसाठी संपत्ती साठवू नका. येथे कसर व जगं
लागून ितचा नाश होईल. आिण चोर घर फोडून ती चोरून नेतील. 20

म्हणून स्वगार्त आपणासाठी संपत्ती साठवा. 21 जेथे तुमचे धन आहे
तेथे तुमचे मनही लागेल.

22 “डोळा शरीराचा िदवा आहे. म्हणून जर तुमचे डोळे चांगले
असतील तर तुमचे सवर् शरीर प्रकाशमय होईल. 23 पण जर तुमचे डोळे
वाईट असतील, तर तुमचे सवर् शरीर पापाने अधंकारमय होईल. जर
तुम्हाठायी असणारा अधंकार वास्तिवक अधंकार आहे, तर खरोखरचा
अधंार िकतीतरी अधंकारमय असेल.

24 “कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावेळी करणे शक्य नाही. तो
एकाचा ितरस्कार करील तर दसुऱ्याशी िनष्ठा राखील. िंकवा तो एका
धन्याचे ऐकेल व दसुऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला देवाची आिण
पशैाची (धनाची) सेवा एकाच वेळी करता येणार नाही.

ददेेवाच्यावाच्या राज्यालाराज्याला प्रथमस्थानप्रथमस्थान द्याद्या
(लूक 12:22-34)

25 “म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, काय खावे आिण काय प्यावे
अशी आपल्या जीवािवषयी, िंकवा काय पांघरावे अशी आपल्या
शरीरािवषयी िंचता करू नका. जीव अन्नापेक्षा अिधक महत्त्वाचा आहे
आिण शरीर वस्त्रापेक्षा अिधक महत्त्वाचे आहे. 26 आकाशातील
पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत वा कापणी करीत नाहीत िंकवा
गोदामात साठवूनही ठेवीत नाहीत, तरी तुमचा स्वगार्तील िपता त्यांना
खावयास देतो आिण तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अिधक मौल्यवान आहात, हे
तुम्हांला माहीत आहे. 27 आिण िंचता करुन आपले आयषु्य थोडे
देखील वाढवणे कोणाला शक्य आहे का?

28 “आिण तुम्ही वस्त्रािवषयी का काळजी करता? रानातील फुले
पाहा, ती कशी वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत, आिण ती कातीतही
नाहीत, 29 तरी मी तुम्हांला सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या
भर ऐश्र्वयार्च्या काळात यांतील एखाद्या प्रमाणेही सजू शकला नव्हता.
30 तर अहो अल्पिवश्वासी लोकांनो, आज आहे तर उद्या भट्टीत पडते,
अशा रानफुलांना जर देव असा पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा िवशेष
असा पोशाख तुम्हांला घालणार नाही काय?

31 “िंचता करू नका आिण असे म्हणू नका की, ‘आम्ही काय खावे?’
िंकवा ‘आम्ही काय प्यावे?’ िंकवा ‘आम्ही काय पांघरावे?’ 32 सवर् लोक
ज्यांना देव माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी िमळिवण्याचा प्रयत्न करतात,
काळजी करू नका. कारण तुमच्या स्वगार्तील िपत्याला तुम्हांला या
गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे. 33 तर पिहल्यांदा तुम्ही देवाचे राज्य
व त्याचे नीितमत्त्व िमळिवण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सवर्
गोष्टीही तुम्हांला िमळतील. 34 म्हणून उद्याची िंचता करू नका. कारण
प्रत्येक िदवस काही ना काही िंचता घेऊनच उगवतो. म्हणून उद्याची
िंचता उद्यासाठी दरू ठेवा.

इतरांचाइतरांचा न्यायन्याय करण्यािवषयीकरण्यािवषयी ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण
(लूक 6:37-38, 41-42)

“तुमचा न्याय करण्यात येऊ नये म्हणून तुम्ही इतरांचा न्याय
करु नका. 2 कारण ज्या न्यायाने तुम्ही इतरांचा न्याय करता

त्याच न्यायाने तुमचा न्याय केला जाईल, आिण ज्या मापाने तुम्ही माप
घालता त्याच मापाने तुम्हांला परत माप घालतील.

3 “तू आपल्या डोळ्यातील मुसळ लक्षात न घेता आपल्या भावाच्या
डोळ्यातील कुसळ का पाहतोस? 4 िंकवा ‘तुझ्या डोळ्यातील कुसळ
मला काढू दे’ असे तुझ्या भावाला कसे म्हणू शकतोस? कारण पाहा,
तुझ्या डोळ्यात तर मुसळ आहे. 5 अर ेढोंग्या, पिहल्यांदा तू आपल्या
डोळ्यातील मुसळ काढ म्हणजे तुझ्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ
काढायला तुला स्पष्ट िदसेल.

6 “जे पिवत्र ते कुत्र्यांना टाकू नका, ती उलटून तुम्हांला फाडतील
आिण आपले मोती डुकरांपुढे टाकू नका; टाकाल तर ती त्यांना पायदळी
तुडवतील.

तुमच्यातुमच्या सवसवर्र् गरजागरजा ददेेवालावाला सांगासांगा
(लूक 11:9-13)

7 “मागा म्हणजे तुम्हांला ते देण्यात येईल. शोधा आिण तुम्हांला ते
सापडेल, ठोका आिण तुमच्यासाठी दार उघडले जाईल, 8 कारण
प्रत्येकजण जो मागतो त्याला िमळते, जो शोधतो त्याला सापडते, आिण
जो ठोकावतो, त्याच्यासाठी दार उघडले जाते.

9 “तुमच्यापकैी असा कोण मनुष्य आहे की, जो आपल्या मुलाने
भाकर मािगतली तर त्याला दगड देईल? 10 िंकवा मासा मािगतला, तर
त्याला साप देईल? 11 वाईट असूनही जर तुम्हांला आपल्या मुलांना
चांगल्या गोष्टी देण्याचे कळते तर तुमच्या स्वगार्तील िपत्याकडे जे
मागतात, त्यांच्या गरजा तो िकती चांगल्या प्रकार ेभागवील?

अितअित महत्त्वाचामहत्त्वाचा िनयमिनयम

12 “यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तुमच्यासाठी कराव्या असे तुम्हांला
वाटते त्या सवर् गोष्टी तुम्हीही त्यांच्यासाठी करा. कारण िनयमशास्त्राच्या
व संदेष्टेयांच्या िशकवणीचे सार हेच आहे.

स्वगार्कडस्वगार्कडेे जाणाराजाणारा मागमागर्र् आिणआिण नरकाकडनरकाकडेे जाणाराजाणारा मागमागर्र्
(लूक 13:24)

13 “अरंूद दरवाजाने आत जा. कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा
रंूद आहे, व मागर् पसरट आहे. आिण त्यातून आत जाणार ेपुष्कळ
आहेत. 14 पण जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरंूद व मागर् अडचणीचा
आहे, आिण फारच थोडयांना तो सापडतो.

लोकलोक कायकाय कायकाय करतातकरतात ततेे पाहापाहा
(लूक 6:43-44; 13:25-27)

15 “खोट्या संदेष्ट्यािवषयी सावध असा. ते गरीब मेंढराचे रूप
घेऊन तुमच्याकडे येतात. पण प्रत्यक्षात ते कू्रर लांडग्यांसारखे आहेत.
16 त्यांच्या करणीवरून तुम्ही त्यांस ओळखाल. ज्याप्रमाणे काटेरी
झाडाला द्राके्ष लागत नाहीत, िंकवा िंरगणीच्या झाडाला अिंजर ेयेत
नाहीत, त्याचप्रमाणे वाइटाला चांगले फळ येत नाही. 17 प्रत्येक चांगले
झाड चांगली फळे देते, पण वाईट झाड वाईट फळे देते. 18 चांगल्या
झाडाला वाईट फळे येणार नाहीत, आिण वाईट झाडाला चांगली फळे
येणार नाहीत. 19 जे झाड चांगले फळ देत नाही ते तोडण्यात येते व
अग्नीत टाकले जाते. 20 म्हणून अशा धोकेबाज लोकांना तुम्ही त्यांच्या
फळांवरून ओळखाल.

21 “जो कोणी मला वरवर प्रभु, प्रभु म्हणतो, तो प्रत्येक जण
स्वगार्च्या राज्यात जाईलच असे नाही तर माझ्या स्वगार्तील िपत्याच्या
इच्छेप्रमाणे जो वागेल तोच स्वगार्च्या राज्यात जाईल. 22 त्या िदवशी
मला अनेक जण म्हणतील, ‘हे प्रभु, आम्ही तुझ्या नावाने भूते काढली व
तुझ्या नावाने पुष्कळ चमत्कार केले.’ 23 तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगेन
की, मी तुम्हांला ओळखत नाही. अहो दरुाचार करणाऱ्यांनो,
माझ्यापासून चालते व्हा.

मत्तय 6:16 615 मत्तय 7:23
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शहाणाशहाणा मनुष्यमनुष्य वव मूखमूखर्र् मनुष्यमनुष्य
(लूक 6:47-49)

24 “जो कोणी माझ्या सांगण्याप्रमाणे आचारण करतो तो शहाण्या
माणसासारखा आहे, अशा सुज्ञ माणसाने आपले घर खडकावर बांधले.
25 मग जोराचा पाऊस झाला आिण पूर आला. जोराचा वारा आला.
वादळात घर सापडले, पण ते पडले नाही. कारण त्याचा पाया खडकावर
बांधला होता.

26 “जो कोणी माझे हे शब्द ऐकून त्याप्रमाणे आचरण करीत नाही तो
कोणा एका मूखर् माणासासारखा आहे, त्याने आपले घर वाळूवर बांधले.
27 मग जोराचा पाऊस आला आिण पूर आला. जोराचा वारा सुटला.
वादळवाऱ्यात ते घर सापडले आिण कोसळून पडले.”

28 जेव्हा ह्या बोधकथा सांगण्याचे येशूने संपिवले तेव्हा लोकांचा
समुदाय त्याच्या िशकवण्याने थक्क झाला. 29 कारण येशू त्यांना त्यांच्या
धमर्िशक्षकांप्रमाणे नव्हे, तर अिधकारवाणीने िशकवीत होता.

ययेेशशू ूएकाएका आजरीआजरी माणसालामाणसाला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  1:40-45; लूक 5:12-16)

येशू डोंगरावरून खाली आला. पुष्कळ लोक त्याच्यामागे
चालत होते. 2 तेव्हा एक कुष्ठरोग झालेला मनुष्य त्याच्याकडे
येऊन वाकून त्याच्या पाया पडून म्हणाला, “प्रभु, तुमची इच्छा

असेल तर तुम्ही मला शुद्ध करण्यास समथर् आहात.”
3 मग येशूने आपला हात पुढे करुन त्याला स्पशर् केला व म्हटले, “तू

शुद्ध व्हावेस अशी माझी इच्छा आहे,” आिण ताबडतोब तो कुष्ठरोगी बरा
झाला. 4 “हे जे घडले ते कुणाला सांगू नकोस, तर जाऊन स्वतःला
याजकांना दाखव आिण तू कुष्ठरोगमुक्त झालास ह्याचे प्रमाण म्हणून
मोशेने ठरवून िदलेले अपर्ण वाहून टाक. ह्यामुळे तू शुद्ध झाल्याचे
लोकांना कळेल.”

ययेेशशू ूससेेनािधकाऱ्याच्यानािधकाऱ्याच्या नोकरालानोकराला बरबरे ेकरतोकरतो
(लूक 7:1-10; योहान 4:43-54)

5 येशू कफणर्हूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा
एक सेनािधकारी त्याच्याकडे आला 6 आिण िवनतंी करू लागला की,
“प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे व तो माझ्या घरात
पडून आहे.”

7 येशू त्याला म्हणाला, “मी येऊन त्याला बर ेकरीन.”
8 तेव्हा सेनािधकारी म्हणाला, “प्रभु, आपण माझ्या घरी यावे इतकी

माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा
होईल. 9 कारण मी स्वतः दसुऱ्या अिधकाऱ्यांच्या हाताखाली काम
करतो आिण माझ्या हाताखाली देखील अनेक िशपाई आहेत. मी
एखाद्याला जा म्हणतो आिण तो जातो आिण दसुऱ्याला ये म्हटल्यावर
तो येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आिण तो ते
करतो.”

10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चयर् वाटले आिण जे
त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो,
इस्राएलात इतका मोठा िवश्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला
नाही. 11 मी तुम्हांला सांगतो, पुष्कळ जण पूवेर्कडून आणी पिश्चमेकडून
येतील आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांच्यासह स्वगार्च्या राज्यात
मेजासभोवती मेजवानीसाठी बसतील. 12 परतंु जे खर ेवारस आहेत. ते
बाहेरच्या अधंरात टाकले जातील. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.”

13 मग येशू सेनािधकाऱ्याला म्हणाला, “जा, तू जसा िवश्वास धरलास
तसे होईल.” आिण त्याच क्षणी त्याचा नोकर बरा झाला.

ययेेशशू ूअनअनेेकांनाकांना बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  1:29-34; लूक 4:38-41)

14 मग येशू पेत्राच्या घरी आला. तेथे पेत्राची सासू तापाने आजारी
पडली आहे, असे येशूने पिहले. 15 त्याने ितच्या हाताला स्पशर् केला
तेव्हा ितचा ताप िनघाला. मग ती उठून त्याची सेवा करू लागली.

16 त्या संध्याकाळी लोकांनी भूतबाधा झालेल्या पुष्कळ लोकांना
त्याच्याकडे आणले येशूने शब्द बोलून ती भुते घालिवली व सवर्
प्रकारच्या रोग्यांना बर ेकेले 17 यशया संदेष्ट्यांच्या द्वार ेजे सांिगतले
होते ते पूणर् व्हावे म्हणून असे झाले. यशयाने असे म्हटले होते:
“त्याने आमच्या व्याधी स्वतःवर घेतल्या,
त्याने आमचे रोग वािहले.”

यशया 53:4

ययेेशूलाशूला अनुसरणअनुसरणेे
(लूक 9:57-62)

18 आपल्या भोवती खूप लोक आहेत हे येशूने पािहले तेव्हा त्याने
त्यांना सरोवराच्या पलीकडे जाण्याची आज्ञा केली. 19 मग एक
िनयमशास्त्राचा िशक्षक त्याच्याकडे आला आिण म्हणाला, “गुरुजी,
आपण जेथे जाल तेथे मी आपल्या मागे येईन.”

20 येशू त्याला म्हणाला, “कोल्ह्यांना राहायला िबळे आिण
आकाशातील पाखरांना घरटी आहेत. परतंु मनुष्याच्या पुत्राला डोके
सुद्धा टेकावयास जागा नाही.”

21 मग येशूच्या िशष्यांपकैी आणखी एक जण येशूला म्हणाला, “प्रभु,
पिहल्यांदा मला जाऊ द्या व माझ्या विडलांना पुरून येऊ द्या.”

22 पण येशू त्याला म्हणाला, “तू माझ्या मागे ये. जे मेलेले आहेत
त्यांना त्यांच्या मेलेल्यांना पुरू दे.”

ययेेशशू ूवादळवादळ थांबिवतोथांबिवतो
(माकर्  4:35-41; लूक 8:22-25)

23 मग येशू नावेत गेल्यावर त्याच्यामागून त्याचे िशष्य नावेत गेले. 24

अचानक, समुद्रात इतके मोठे वादळ झाले की, नाव लाटांमध्ये पूणर्पणे
गुरफटून गेली. आिण येशू तर नावेत झोपला होता. 25 तेव्हा िशष्य
त्याच्याकडे गेले आिण त्यांनी त्याला जागे केले व म्हटले, “प्रभु,
आम्हांला वाचवा, आपण बुडत आहोत.”

26 येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही िवश्वासात िकती उणे आहात र?े तुम्ही
का घाबरता?” मग त्याने उठून वारा व लाटा यांना अिधकारवाणीने शांत
होण्यास सांिगतले. वारा थांबला. समुद्र अगदी शांत झाला.

27 तेव्हा लोकांना मोठे आश्चयर् वाटले, ते म्हणाले, “हा कोणत्या
प्रकारचा मनुष्य आहे? वारा व समुद्र देखील त्याचे ऐकतात.”

ययेेशशू ूदोनदोन माणसांमधूनमाणसांमधून भूतभूतेे काढतोकाढतो
(माकर्  5:1-20; लूक 8:26-39)

28 मग येशू समुद्राच्या पलीकडे असलेल्या गरदेकरांच्या देशात
आला, तेव्हा दोन भूतबाधा झालेली माणसे स्मशानातून येशूकडे आली.
ही माणसे स्मशानातील कबरांध्ये राहत होती. ती फार भेसूर होती,
त्यामुळे कोणीही त्यांच्या वाटेला जात नसे. 29 ती दोघे येशूकडे आली
व म्हणाली, “देवाच्या पुत्रा, तुला आमच्याकडून काय पािहजे? नेमलेल्या
वेळेपूवीर्च तू आम्हांला िशक्षा करायला आलास काय?”

30 त्या िठकाणापासून थोड्या अतंरावर डुकरांचा एक कळप चरत
होता. 31 ती भुते त्याला िवनतंी करू लागली, ती म्हणाली, “जर तू
आम्हाला ह्यांच्यामधून काढून टाकणार असशील तर आम्हांला त्या
डुकरांच्या कळपात जाऊ दे.”

32 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “जा.” मग ती त्यांच्यामधून िनघून
डुकरांमध्ये गेली. तेव्हा तो संपूणर् कळप कड्यावरून खाली धावत
जाऊन पाण्यात बुडाला. 33 मग त्यांना चारणार ेपळाले व त्यांनी नगरात
जाऊन सवार्ंना हे वतर्मान, तसेच भूतबाधा झालेल्यांचे काय झाले तेही
सांिगतले. 34 तेव्हा सवर् शहर येशूला भेटायला िनघाले; आिण जेव्हा
त्यांनी त्याला पािहले तेव्हा येशूने त्यांच्या प्रदेशातून िनघून जावे अशी
िवनतंी त्यांनी त्याला केली.

मत्तय 7:24 616 मत्तय 8:34
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ययेेशशू ूएकाएका पक्षघातीपक्षघाती मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  2:1-12; लूक 5:17-26)

येशू नावेत चढला व परत आपल्या नगरात गेला. 2 तेव्हा
काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आणले.
तो मनुष्य बाजेवर पडून होता. येशूने त्यांचा िवश्वास पाहून त्या

पक्षघाती मनुष्याला म्हटले. “तरुण मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या
पापांची क्षमा झाली आहे.”

3 िनयमशास्त्राच्या काही िशक्षकांनी हे ऐकले आिण ते आपसात
म्हणाले, “हा मनुष्य तर ईश्वराची िंनदा करीत आहे.”

4 त्यांचे िवचार ओळखून येशू म्हणाला, “तुमच्या अतंःकरणात तुम्ही
वाईट िवचार का करता? 5 कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे
म्हणणे, िंकवा उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून कोणते सोपे आहे? 6

परतंु तुम्ही हे समजून घ्यावे की, मनुष्याच्या पुत्राला, पृथ्वीवर पापाची
क्षमा करण्याचा अिधकार आहे.” मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला
म्हणाला, “ऊठ! आपला िबछाना घे आिण घरी जा.” 7 मग तो उठून
आपल्या घरी गेला. 8 लोकांनी हे पािहले व ते थक्क झाले आिण ज्या
देवाने मनुष्यास असा अिधकार िदला त्याचा त्यांनी गौरव केला.

ययेेशशू ूमत्तयाचीमत्तयाची िनवडिनवड करतोकरतो
(माकर्  2:13-17; लूक 5:27-32)

9 मग येशू तेथून पुढे िनघाला, तेव्हा त्याने मत्तय नावाच्या माणसाला
जकातीच्या नाक्यावर बसलेले पािहले. तेव्हा येशू त्याला म्हणाला,
“माझ्यामागे ये.” तेव्हा तो उठून त्याच्यामागे गेला.

10 येशू मत्तयाच्या घरी जेवत असता, पुष्कळ जकातदार व पापी
आले आिण येशू व त्याचे िशष्य यांच्याबरोबर जेवायला बसले. 11

परूशांनी ते पािहले त्यांनी येशूच्या िशष्यांस िवचारले, “तुमचा गुरू
जकातदार व पापी यांच्याबरोबर का जेवतो?”

12 येशूने त्यांना हे बोलताना ऐकले, तो त्यांना म्हणाला, “जे िनरोगी
आहेत त्यांना वदै्याची गरज नाही तर जे आजारी आहेत त्यांना आहे. 13

मी तुम्हांला सांगतो, जा आिण याचा अथर् काय ते िशका: ‘मला
यज्ञपशंूची अपर्णे नकोत, तर दया हवी.’ मी नीितमान लोकांना नव्हे, तर
पापी लोकांना बोलावण्यास आलो आहे.”

ययेेशशू ूइतरइतर धािर्मकधािर्मक यहयहुुद्यांसारखाद्यांसारखा नाहीनाही
(माकर्  2:18-22; लूक 5:33-39)

14 मग योहानाचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्याला
िवचारले, “आम्ही व परुशी पुष्कळ वेळा उपास करतो. पण तुझे िशष्य
उपास करीत नाहीत. ते का?”

15 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “नवरा मुलगा (वर) सोबत असताना
त्याचे वऱ्हाडी द:ुखी कसे राहतील? अशी वेळ येईल जेव्हा नवऱ्या
मुलाला त्यांच्यापासून दरू केले जाईल तेव्हा ते उपास करतील.

16 “कोणी नव्या कापडाचे िठगळ जुन्या कापडाला लावीत नाही,
कारण ते िठगळ त्या कापडापासून िनघून जाईल व िछद्र अिधक मोठे
होईल. 17 तसेच नवा द्राक्षारस जुन्या कातडी िपशवीत कोणी घालीत
नाहीत, घातला तर िपशव्या फुटतात व त्यांचा नाश होतो. म्हणून लोक
नवा द्राक्षारस नव्या िपशव्यात घालतात. तेव्हा दोन्हीही चांगले राहतात.”

ययेेशशू ूमृतमृत मुलीलामुलीला जीवजीवंतंत करतोकरतो आिणआिण आजारीआजारी स्त्रीलास्त्रीला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  5:21-43; लूक 8:40-56)

18 येशू या बोधकथा सांगत असता यहुद्यांच्या सभास्थानाचा एक
अिधकारी त्याच्याकडे आला व येशूच्या पाया पडून म्हणाला, “माझी
मुलगी आताच मेली आहे. परतंु आपण येऊन आपल्या हाताचा स्पशर्
केला तर ती पुन्हा िजवंत होईल.”

19 तेव्हा येशू व त्याचे िशष्य त्या सेनािधकाऱ्याबरोबर िनघाले.
20 वाटेत बारा वषार्पासून रक्तस्राव असलेली एक स्त्री मागून येऊन

येशूच्या जवळ पोहोंचली व त्याच्या वस्त्राला िशवली. 21 कारण ितने

आपल्या मनात म्हटले, “मी केवळ त्याच्या वस्त्राला िशवले तरी बरी
होईन.”

22 तेव्हा येशू मागे वळून ितला पाहून म्हणाला, “बाई काळजी करू
नकोस! तुझ्या िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे.” आिण ती स्त्री त्याच क्षणी
बरी झाली.

23 मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याच्या घरात आला.
तेव्हा त्याने बासरी वाजिवणाऱ्या व गोंधळ करणाऱ्या जमावाला पािहले.
24 येशू म्हणाला, “जा, मुलगी मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.” तेव्हा
लोक येशूला हसले. 25 मग त्या जमावाला बाहेर पाठिवल्यावर त्याने
आत जाऊन ितचा हात आपल्या हातात घेतला आिण ती मुलगी उठली.
26 आिण ही बातमी त्या प्रांतात पसरली.

ययेेशशू ूआणखीआणखी लोकांनालोकांना बरबरे ेकरतोकरतो

27 तेव्हा येशू तेथून जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरडत
चालले. म्हणू लागले, “दािवदाच्या पुत्रा, आम्हांवर दया करा.”

28 येशू आत गेला तेव्हा ते आंधळेही आत गेले. त्याने त्यांना
िवचारले. “मी तुम्हांला दृिष्ट देऊ शकेन असा तुमचा िवश्वास आहे का?”
“होय, प्रभु,” त्यांनी उत्तर िदले.

29 मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशर् केला आिण म्हणाला, “तुमच्या
िवश्वासाप्रमाणे तुमच्या बाबतीत घडो.” 30 आिण त्यांना पुन्हा दृिष्ट
आिल. येशूने त्यांना सक्त ताकीद िदली, “पाहा, हे कोणाला कळू देऊ
नका.” 31 परतंु ते बाहेर गेले आिण त्यांनी त्या प्रदेशात सगळीकडे ही
बातमी पसरिविल.

32 मग ते दोघे िनघून जात असताना लोकांनी एका भूतबाधा
झालेल्या माणसाला येशूकडे आणले. 33 जेव्हा येशूने त्यामधून भूत
काढून टाकले तेव्हा पूवीर् मुका असलेला तो मनुष्य बोलू लागला.
लोकांना ह्याचे आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले, “इस्राएलमध्ये याआधी असे
कधीही झालेले पाहण्यात आले नाही.”

34 परतंु परूशी म्हणाले, “हा भूतांच्या अिधपतीच्या साहाय्याने भुते
काढतो.”

ययेेशूलाशूला असहायअसहाय लोकांिवषयीलोकांिवषयी कळवळाकळवळा वाटतोवाटतो

35 येशू त्यांच्या सभास्थानांमध्ये िशक्षण देत व राज्याचे शुभवतर्मान
गाजवीत आिण सवर् प्रकारचे रोग व सवर् प्रकारचे आजार बर ेकरीत सवर्
नगरातून व सवर् खेड्यातून िफरला. 36 आिण जेव्हा त्याने त्रासलेल्या
असहाय लोकांचे समुदाय पािहले तेव्हा त्याला त्यांचा कळवळा आला.
कारण मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे ते कष्टी व पांगलेले होते. 37 तो
आपल्या िशष्यांस म्हणाला, “पीक खरोखर फार आहे, पण कामकरी
थोडे आहेत. 38 म्हणून तुम्ही िपकाच्या प्रभूची प्राथर्ना करा यासाठी की,
त्याने आपल्या िपकाची कापणी करायला कामकरी पाठवावेत.”

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या प्रेिषतांनाप्रेिषतांना उपदउपदेेशश करायलाकरायला पाठिवतोपाठिवतो
(माकर्  3:13-19; 6:7-13; लूक 6:12-16; 9:1-6)

येशूने आपल्या बारा िशष्यांना आपल्याजवळ बोलािवले,
आिण त्याने त्यांना भुते घालिवण्याचा अिधकार िदला.
तसेच प्रत्येक आजार व दखुणी बर ेकरण्याचा अिधकार

िदला. 2 बारा प्रेिषतांची नावे अशी आहेत.
पेत्र (ज्याला िशमोन म्हणत)
आिण त्याचा भाऊ अिंद्रया,
जब्दीचा मुलगा याकोब व
त्याचा भाऊ योहान,
3 िफलीप्प
व बथर्लमय,
थोमा
आिण जकातदार मत्तय,
अल्फीचा मुलगा योकोब
व तद्दय,
4 िशमोन कनानी व पुढे ज्याने
त्याचा िवश्वासघात केला तो यहूदा इस्कायोर्त.

मत्तय 9:2 617 मत्तय 10:4
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5 या बाराजणांना पुढील सूचना देऊन पाठिवण्यात आले. यहूदीतर
लोकांमध्ये जाऊ नका व शोमरोनी लोकांच्या कोणत्याही नगरात प्रवेश
करू नका. 6 तर त्याऐवजी इस्राएलच्या हरवलेल्या मेंढरांकडे जा. 7

तुम्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा. स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे.
8 रोग्यांना बर ेकरा, मृतांना उठावा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा,
तुम्हांला फुकट िमळाले आहे म्हणून फुकट द्या. 9 तुमच्या कमरलेा
सोने, चांदी िंकवा तांबे घेऊ नका. 10 सोबत िपशवी घेऊ नका, तुमच्या
प्रवासासाठी फक्त तुमचे अगंावरचे कपडे असू द्या व पायातील वहाण
असू द्या. अिधकचे वस्त्र िंकवा वहाणा घेऊ नका. काठी घेऊ नका,
कारण काम करणाऱ्याच्या गरजा भागणे आवश्यक आहे.

11 “ज्या कोणत्याही नगरात िंकवा खेड्यात तुम्ही जाल, तेथे कोण
योग्य व्यिक्त आहे याचा शोध करा आिण तेथून िनघेपयर्ंत त्या व्यक्तीच्या
घरी राहा. 12 त्या घरात प्रवेश करतेवेळे येथे शांित नांदो असे म्हणा.
13 जर ते घर खरोखर योग्य असेल तर तुमची शांित तेथे राहील पण
जर ते घर योग्य नसेल तर तुमची शांित तुमच्याकडे परत येईल. 14

आिण जो कोणी तुम्हांला स्वीकारणार नाही िंकवा तुमचे शब्द ऐकणार
नाही तेव्हा त्याच्या घरातून िंकवा नगरातून बाहेर पडताना तुम्ही
आपल्या पायाची धूळ झटकून टाका. 15 मी तुम्हांला खर ेसांगतो.
न्यायाच्या िदवशी त्या नगारापेक्षा सदोम आिण गमोराला अिधक सोपे
जाईल.

ययेेशशू ूछळािवषयीछळािवषयी सावधसावध करतोकरतो
(माकर्  13:9-13; लूक 21:12-17)

16 “लांडग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठवावे तसे मी तुम्हांस पाठवीत
आहे, म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर आिण कबुतरांसारखे सरळ
स्वभावी असा. 17 माणसांिवषयी सावध असा. कारण ते तुम्हांला
न्यायसभेच्या स्वाधीन करतील आिण त्यांच्या सभास्थानांमध्ये ते
तुम्हांला फटके मारतील. 18 माझ्यामुळे ते तुम्हांला राज्यपाल व राजे
यांच्यासमोर आणतील. तुम्ही त्यांच्यापुढे व यहूदीतर लोकांसमोर
माझ्यािवषयी सांगाल. 19 जेव्हा तुम्हांला अटक करतील तेव्हा काय
बोलावे िंकवा कसे बोलावे यािवषयी काळजी करू नका. त्यावेळेला तुम्ही
काय बोलायचे ते सांिगतले जाईल. 20 कारण बोलाणार ेतुम्ही नसून
तुमच्या िपत्याचा आत्मा तुमच्याद्वार ेबोलेल.

21 “भाऊ आपल्या भावािवरूद्ध व िपता आपल्या मुलािवरूद्ध उठेल
आिण त्याला िवश्र्वासघाताने मारण्यास सोपवून देईल. मुले
आईविडलांिवरूद्ध उठून त्यांना िजवे मारण्यास देतील. 22 माझ्यामुळे
सवर् तुमचा द्वेष करतील. पण शेवटपयर्त जो िटकेल तोच तरले. 23 एका
िठकाणी जर तुम्हांला त्रास िदला जाईल, तर दसुरीकडे जा. मी तुम्हांला
खर ेसांगतो मनुष्याचा पुत्र येईपयर्ंत इस्राएलच्या सवर् गावांमध्ये तुमचे
असे िफरणे संपणार नाही.

24 “िवद्याथीर् त्याच्या िशक्षकापेक्षा वरचढ नाही, िंकवा नोकर
मालकाच्या वरचढ नाही. 25 िवद्याथीर् आपल्या िशक्षकासारखा व नोकर
आपल्या मालकासारखा होणे, इतके पुर.े जर घराच्या धन्याला त्यांनी
बालजबूल म्हटले तर घरातील इतर माणसांना ते िकती वाईट नावे
ठेवतील!”

लोकांचलोकांचेे नकोनको तरतर ददेेवाचवाचेे भयभय बाळगाबाळगा
(लूक 12:2-7)

26 “म्हणून त्यांना िभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही
झाकलेले नाही आिण कळणार नाही असे काही गुप्त नाही. 27 जे मी
तुम्हांला अधंारात सांगतो ते तुम्ही प्रकाशात बोला, आिण कानात
सांिगतलेले जे तुम्ही ऐकता ते तुम्ही छपरावरून गाजवा.

28 “जे शरीराला वधतात पण आत्म्याचा वध करू शकत नाहीत
त्यांना िभऊ नका, तर त्यापेक्षा आत्म्याला व शरीराला जो मारू शकतो
व नरकात टाकू शकतो त्याला भ्या. 29 दोन िचमण्या एका पशैाला
िवकत नाहीत का? तरीही तुमच्या िपत्याच्या इच्छेिशवाय त्यातील एकही
जिमनीवर पडणार नाही. 30 आिण तुमच्या डोक्यावरचे केससुद्धा त्याने
मोजलेले आहेत. 31 म्हणून घाबरु नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा तुम्ही
अिधक मौल्यवान आहात.

ययेेशूचीशूची लाजलाज बाळगूबाळग ूनकानका
(लूक 12:8-9)

32 “जो कोणी मनुष्यांसमोर मला स्वीकारील त्याला मीसुद्धा माझ्या
स्वगार्तील िपत्यासमोर स्वीकारीन. 33 पण जो कोणी मनुष्यांसमोर मला
नाकारील त्याला मी सुद्धा माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर नाकारीन.

लोकलोक ययेेशूिवषयीशूिवषयी सहमतसहमत होणारहोणार नाहीतनाहीत
(लूक 12:51-53; 14:26-27)

34 “असे समजू नका की मी पृथ्वीवर शांती करायला आलो आहे. मी
शांित स्थािपत करायला आलो नाही तर तलवार चालवायला आलो
आहे. 35 मी फूट पाडायला आलो आहे,
‘म्हणजे मुलाला त्याच्या िपत्यािवरुद्ध
आिण मुलीला ितच्या आईिवरुद्ध
सुनेला ितच्या सासूिवरुद्ध उभे करायला आलो आहे.

36 सारांश मनुष्याच्या घरचीच माणसे त्याचे शत्रू होतील.’
मीखा 7:6

37 “जो माझ्यापेक्षा स्वतःच्या िपत्यावर िंकवा आईवर अिधक प्रीित
करतो, तो मला योग्य नाही. जो माझ्यापेक्षा आपल्या मुलावर, मुलीवर
अिधक प्रीित करतो, तो मला योग्य नाही. 38 जो आपला वधस्तभं
घेऊन माझ्यामागे येण्याचे नाकारतो, तो मला योग्य नाही. 39 जो
आपला जीव िमळिवतो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकिरता
आपला जीव गमावतो तो त्याला िमळवील.

जजेे तुमचातुमचा आदरआदर-सतकारसतकार करतातकरतात त्यानात्याना ददेेवव आशीवार्दआशीवार्द ददेेतोतो
(माकर्  9:41)

40 “जी व्यिक्त तुम्हांला स्वीकारते ती व्यिक्त मला स्वीकारते आिण
ज्या िपत्याने मला पाठिवले त्यालाही स्वीकारते. 41 जो कोणी
संदेष्ट्यांचा स्वीकार त्याच्या संदेशाच्या सेवेमुळे करतो, त्याला
संदेष्ट्याचे प्रितफल िमळेल, आिण जो धािर्मकाचा स्वीकार त्याच्या
धािर्मकतेसाठी करतो, त्याला धािर्मकाचे प्रितफळ. 42 मी तुम्हांला खरे
सांगतो की, जो कोणी िशष्यांच्या नावाने या लहानातील एकाला केवळ
प्यालाभर थडं पाणी प्यायला देईल तो आपल्या प्रितफळाला मुळीच
मुकणार नाही.”

ययेेशशू ूआिणआिण बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान
(लूक 7:18-35)

येशूने त्याच्या बारा िशष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे
संपिवल्यावर तो तेथून िनघाला आिण गालील प्रांतातील
गावांमध्ये िफरून िशकवू आिण उपदेश करू लागला.

2 बािप्तस्मा करणारा योहान तुरंूगात होता. त्याने िख्रस्त करीत
असलेल्या गोष्टीिवषयी ऐकले. तेव्हा योहानाने काही िशष्यांना येशूकडे
पाठिवले. 3 आिण त्याला िवचारले, “जो येणार होता, तो तूच आहेस?
िंकवा आम्ही दसुऱ्याची वाट पाहावी?”

4 येशूने उत्तर िदले, “जे तुम्ही ऐकता व पाहता ते योहानाला जाऊन
सांगा. 5 आंधळे पाहू शकतात. पांगळे चालताल. कुष्ठरोगी शुद्ध केले
जातात, बिहर ेऐकतात, मेलेले उठिवले जातात व गिरबांना सुवातार्
सांगण्यात येते. 6 धन्य तो पुरूष जो माझ्यामुळे अडखळत नाही.”

7 मग ते जात असता येशू योहानािवषयी लोकांशी बोलू लागला,
“तुम्ही वरैाण प्रदेशात काय पाहायला गेला होता? वाऱ्याने हलिवलेला
बोरू काय? 8 तुम्ही काय पाहायला गेला होता? तलम वस्त्र घातलेल्या
माणसाला पाहायला गेला होता काय? तलम वस्त्र घालणार ेराजांच्या
राजवाड्यात असतात. 9 तर मग तुम्ही बाहेर कशाला गेला होतात?
संदेष्ट्याला पाहायला काय? होय. मी तुम्हांला सांगतो, आिण
संदेष्ट्यांपेक्षा अिधक असा योहान होता. 10 त्याच्यािवषयी असे
िलिहण्यात आले आहे:
‘पाहा, मी माझ्या दतूाला तुझ्यापुढे पाठिवतो
तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील.’

मत्तय 10:5 618 मत्तय 11:10
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मलाखी 3:1
11 “मी तुम्हांला खर ेसांगतो की, स्त्रीयांपासून जन्मलेल्यांमध्ये

बािप्तस्मा करणारा योहान याच्यापेक्षा मोठा असा कोणी झाला नाही,
तरीही स्वगार्च्या राज्यात जो अगदी लहान आहे तो त्याच्यापेक्षा मोठा
आहे. 12 बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानाच्या काळापासून आतापयर्ंत लोक
स्वगार्च्या राज्याचा स्वीकार व प्रसार प्रभावीपणे करीत आहेत. 13

कारण योहानापयर्त सवर् संदेष्टे व िनयमशास्त्र यांनी संदेश िदले. 14

आिण जर तुम्ही ते स्वीकारण्यास तयार असाल तर येणारा एलीया तो
हाच आहे. 15 ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको.

16 “या िपढीला मी कोणती उपमा देऊ? जी बाजारात बसून आपल्या
सोबत्यांना हाक मारतात त्यांच्यासारखी ही िपढी आहे. ती म्हणतात,

17 ‘आम्ही तुमच्यासाठी संगीत वाजिवले
तरी तुम्ही नाचला नाहीत
आम्ही िवलाप केला
तरी तुम्ही ऊर बडवून घेतले नाही.’

18 योहान काही न खाता व िपता आला, पण ते म्हणतात ‘त्याला भूत
लागले आहे.’ 19 इतरांप्रमाणेच मनुष्याचा पुत्र खात पीत आला. लोक
म्हणतात, ‘पाहा हा िकती खातो? िकती िपतो? जकातदार व पापी
लोकांचा िमत्र’, परन्तु ज्ञानाची योग्यता त्याच्याद्वार ेघडणाऱ्या योग्य
गोष्टीमुळे ठरते.”

जजेे िवश्वासिवश्वास ठठेेवीतवीत नाहीतनाहीत त्यांच्यापासूनत्यांच्यापासून ययेेशशू ूलोकांनालोकांना सावधसावध करतोकरतो
(लूक 10:13-15)

20 तेव्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सवार्त जास्त चमत्कार केले होते त्या
नगरांतील लोकांनी पश्चात्ताप केला नाही, म्हणून येशूने त्यांना दोष िदला.
21 “हे खोरािजना, तुझा िधक्कार असो, हे बेथसदैा तुझा िधक्कार असो,
कारण तुमच्यामध्ये जी पराक्रमाची कृत्ये करण्यात आली ती जर सोर व
िसदोन यांच्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरनेे पूवीर्च गोणपाट नेसून
व अगंाला राख फासून पश्चात्ताप केला असता. 22 पण मी तुम्हांला
सांगतो की, न्यायाच्या िदवशी सोर व िसदोन यांना तुमच्यापेक्षा अिधक
सोपे जाईल.

23 “आिण तु कफणर्हूमा, तू आकाशापयर्ंत उंच होशील काय? तू
नरकापयर्ंत खाली जाशील, कारण जे चमत्कार तुझ्यामध्ये करण्यात
आले ते जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते शहर आतापयर्त
िटकले असते. 24 पण मी तुम्हांस सांगतो की, न्यायाच्या िदवशी
तुमच्यापेक्षा सदोम नगराला सोपे जाईल.”

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना िवश्रांितिवश्रांित ददेेतोतो
(लूक 10:21-22)

25 मग येशू म्हणाला, “हे िपत्या, आकाशाच्या व पृथ्वीच्या प्रभु मी
तुझे उपकार मानतो. कारण तू या गोष्टी ज्ञानी व बुिद्धमान लोकांपासून
गुप्त ठेवून बालकांना प्रकट केल्या 26 होय िपत्या, तू हे केलेस, कारण
खरोखर तुला असेच करायचे होते.

27 “माझ्या िपत्याने मला सवर् काही िदले आहे. आिण िपत्यावाचून
कोणी पुत्राला ओळखीत नाही, आिण पुत्रावाचून ज्याला प्रगट करायची
पुत्राची इच्छा आहे त्याच्यािशवाय कोणीही िपत्याला ओळखीत नाही.

28 “जे थकलेले व ओझ्याने लादलेले असे सवर् तुम्ही मजकडे या
आिण मी तुम्हांला िवश्रांित देईन. 29 माझे जू आपणांवर घ्या,
माझ्यापासून िशका, म्हणजे तुमच्या आत्म्यास िवश्रांित िमळेल. 30

कारण माझे जू सोपे आहे आिण माझे ओझे हलके आहे.”

काहीकाही यहयहूूदीदी ययेेशूवरशूवर टीकाटीका करतातकरतात
(माकर्  2:23-28; लूक 6:1-5)

त्या िदवशी म्हणजे शब्बाथ िदवशी येशू धान्याच्या शेतातून
चालला होता. शेतात पीक उभे होते. येशूच्या िशष्याना भूक
लागली होती, म्हणून ते कणसे मोडून खाऊ लागले. 2

जेव्हा परूश्यांनी हे पािहले, तेव्हा ते येशूला म्हणाले, “पाहा, तुमचे िशष्य
शब्बाथ िदवशी जे करू नये ते करीत आहेत.”

3 तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले, “दािवदाला व त्याच्याबरोबरच्या
माणसांना भूक लागली तेव्हा त्याने काय केले, हे तुम्ही वाचले आहे
काय? 4 देवाच्या मिंदरात तो गेला आिण त्याने व त्याच्या बरोबर
असलेल्या लोकांनी समिर्पत केलेल्या भाकरी खाल्ल्या. असे करणे
िनयमशास्त्राच्या िवरूद्ध होते. फक्त याजकांनाच ती भाकर खाण्याची
परवानगी होती. 5 आिण तुम्ही िनयमशास्त्र वाचले आहे की, प्रत्येक
शब्बाथाच्या िदवशी मिंदरातील याजक मिंदरात शब्बाथ पिवत्र
पाळण्यािवषयीचा िनयम मोडीत असत परतंु ते तसे करू शकत असत.
6 मी तुम्हांला सांगतो की, मिंदरापेक्षा महान असा कोणीतरी येथे आहे.
7 पिवत्र शास्त्र म्हणते, ‘मला यज्ञपशूची अपर्णे नकोत, तर मला दया
हवी.’ याचा खरा अथर् तुम्हांला समजला असता तर तुम्ही या िनदोर्ष
लोकांना दोष लावला नसता.

8 “कारण मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचा प्रभु आहे.”

ययेेशशू ूहातहात वाळलवाळलेेल्याल्या माणसालामाणसाला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  3:1-6; लूक 6:6-11)

9 येशूने ते िठकाण सोडले व यहूद्यांच्या सभास्थानात तो गेला. 10

सभास्थानात हात वाळलेला एक मनुष्य होता. काही यहूद्यांनी येशूवर
काही दोषारोप करता यावा या हेतूने त्याला िवचारला, “शब्बाथ िदवशी
रोग बर ेकरणे योग्य आहे काय?”

11 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “जर तुमच्यापकैी एखाद्याकडे मेंढरू
असले व शब्बाथ िदवशी ते खड्ड्यात पडले, तर तो त्याला वर काढणार
नाही काय? 12 तर मग मनुष्य मेंढरापेक्षा िकतीतरी अिधक मौल्यवान
आहे. म्हणून िनयमशास्त्र लोकांना शब्बाथ िदवशी चांगले करण्याची
मोकळीक देते.”

13 मग येशू त्या वाळलेल्या हाताच्या मनुष्याला म्हणाला, “तुझा हात
पुढे सरळ कर.” त्या मनुष्याने हात लांब केला व तो हात बरा झाला
आिण दसुऱ्या हातासारखाच चांगला झाला. 14 नतंर परूश्यांनी बाहेर
जाऊन त्याला कसे मारावे यािवषयी मसलत केली.

ययेेशशू ूददेेवाचावाचा िनवडलिनवडलेेलाला ससेेवकवक
15 परूशी काय करीत आहेत ते येशूला माहीत होते. म्हणून येशू

तेथून गेला. पुष्कळ लोक येशूच्या मागे िनघाले व त्याने जे कोणी रोगी
होते, त्या सवार्ना बर ेकेले. 16 आिण त्याने त्यांना िनक्षून सांिगतले की,
तो कोण आहे, हे इतरांना सांगू नका. 17 यशया संदेष्ट्याच्या द्वार ेजे
सांिगतले गेले होते ते पूणर् होण्यासाठी त्याने असे म्हटले.

18 “हा माझा सेवक,
याला मी िनवडले आहे.
मी त्याजवर प्रीित करतो,
आिण त्याच्यािवषयी मला संतोष वाटतो.
मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठेवीन,
आिण तो यहूदीतरांसाठी योग्य न्यायाची घोषणा करील.

19 तो वाद घालणार नाही िंकवा ओरडणार नाही,
रस्त्यावर लोक त्याचा आवाज ऐकणार नाहीत.

20 वाकलेला बोरू तो मोडणार नाही
आिण मदंावलेली वात तो िवझिवणार नाही.
योग्य िनणर्याचा िवजय होईपयर्ंत तो असे करील.

21 सवर् लोक त्याच्यावर आशा ठेवतील.”
यशया 42:1-4

ययेेशूचशूचेे सामथ्यसामथ्यर्र् ददेेवाकडवाकडूूनन आहआहेे
(माकर्  3:20-30; लूक 11:14-23; 12:10)

22 मग काही माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा व
मुका होता व त्याच्यामध्ये भूत होते. येशूने त्या माणसाला बर ेकेले व तो
बोलू लागला व पाहू लागला. 23 सवर् लोक चिकत झाले, ते म्हणाले, “हा
दािवदाचा पुत्र असेल काय?”

24 परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले, “भुते
काढण्यासाठी येशू बालजबूल सतैानाचे सामथ्यर् वापरतो आिण
बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.”

मत्तय 11:11 619 मत्तय 12:24
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25 परूशी कसला िवचार करीत आहेत ते येशूला जाणवत होते.
म्हणून येशू त्यांना म्हणाला, “आपसात लढणारी राज्ये नाश पावतात व
फूट पडलेले शहर िंकवा घर िटकत नाही. 26 आिण जर सतैानच
सतैानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग
त्याचे राज्य कसे िटकेल? 27 आिण मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने
भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या सामथ्यार्ने भुते काढतात. म्हणून
तुमचे स्वतःचे लोक तुम्हांला चूक ठरिवतील. 28 परतंु मी जर देवाच्या
साहाय्याने भुते काढतो तर देवाचे राज्य तुमच्यापयर्ंत आले आहे हे
िनश्र्िचत समजा. 29 िंकवा एखाद्या बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून,
त्याच्या घरातील सवर् वस्तूची चोरी जर कोणाला करायची असेल तर
प्रथम त्या बलवान मनुष्याला तो बांधून टाकील व मग तो चोरी करील.
30 एखादा मनुष्य जर माझे समथर्न करीत नसेल, तर तो माझ्यािवरुद्ध
आहे. जो मनुष्य माझ्याबरोबर काम करीत नाही तो माझ्यािवरुद्ध काम
करीत आहे.

31 “म्हणून मी तुम्हांला सांगतो, मनुष्यांना ते करीत असलेल्या सवर्
पापांची क्षमा करण्यात येईल. ते जे काही वाईट बोलतील त्याबद्दलही
क्षमा करण्यात येईल पण जर कोणी पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध बोलेल, तर
त्याला क्षमा करण्यात येणार नाही. 32 एखादा मनुष्य जर मनुष्याच्या
पुत्रािवरुद्ध काही बोलेल तर त्याला क्षमा करण्यात येईल पण जो कोणी
पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध बोलेल त्याला क्षमा होणार नाही. त्याला या
काळीही क्षमा होणार नाही व भिवष्यातही होणार नाही.

ज्याज्या गोष्टीगोष्टी तुम्हीतुम्ही करताकरता त्यात्या तुम्हीतुम्ही कोणकोण आहातआहात हहेे दाखिवतातदाखिवतात
(लूक 6:43-45)

33 “जर तुम्हांला चांगले फळ हवे असले, तर झाड चांगले करा. जर
तुम्ही झाड चांगले करणार नाही. तर फळही चांगले येणार नाही. कारण
झाड त्याच्या फळावरून ओळखले जाते. 34 अहो सापाच्या िपल्लांनो.
तुम्ही वाईट असता तुम्हांला चांगल्या गोष्टी कशा बोलता येतील? जे
अतंःकरणात आहे तेच तोंडावाटे बाहेर पडते. 35 चांगला मनुष्य
आपल्या चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी काढतो आिण वाईट माणूस
आपल्या वाईट भांडारातून वाईट गोष्टी काढतो. 36 आणखी मी तुम्हांस
सांगतो की. जो प्रत्येक व्यथर् शब्द लोक बोलतील त्याचा िहशेब ते
न्यायाच्या िदवशी देतील. 37 कारण तू आपल्या बोलण्यावरून न्यायी
ठरशील आिण आपल्या बोलण्यावरूनच दोषी ठरशील.”

यहयहूूदीदी लोकलोक ययेेशूकडशूकडेे पुरावापुरावा मागतातमागतात
(माकर्  8:11-12; लूक 11:29-32)

38 काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी यांच्यापकैी काही जणांनी
येशूला म्हटले, “गुरुजी, तुमच्या हातून एखादे िचन्ह पहावे अशी आमची
इच्छा आहे.”

39 येशूने उत्तर िदले, “जे लोक देवाशी प्रामाणीक नाहीत, पापी आहेत
असे लोक पुराव्यासाठी चमत्कार पाहू इिच्छतात. पण योना
संदेष्ट्यािशवाय दसुर ेिचन्ह तुम्हांला िमळणार नाही. 40 कारण योना
जसा तीन िदवस व तीन रात्री माशाच्या पोटात होता तसा मनुष्याचा पुत्र
तीन िदवस व तीन रात्री पृथ्वीच्या पोटात राहील. 41 जेव्हा तुमच्या
िपढीचा न्याय होईल, तेव्हा िननवेचे लोक उभे राहतील, तुमच्यािवरूद्ध
साक्ष देतील आिण तुम्हांला दोष देतील. कारण त्यांनी योनाच्या
उपदेशावरून पश्चात्ताप केला. आिण आता तर तुमच्यामध्ये योनापेक्षा
महान असा कोणी एक येथे आहे.

42 “न्यायाच्या िदवशी दिक्षणेची राणी या िपढीबरोबर उभी राहून
िहला दोषी ठरवील. कारण शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृथ्वीच्या
शेवटापासून आली. आिण शलमोनापेक्षा महान असा कोणी येथे आहे.

सध्याचसध्याचेे लोकलोक पापीपापी आहआहेेतत
(लूक 11:24-26)

43 “जेव्हा अशुद्ध आत्मा माणसाला सोडून बाहेर िनघून जातो तेव्हा
तो पाणी नसलेल्या िठकाणाहून िवसावा शोधीत िफरतो पण तो त्याला
िमळत नाही. 44 तेव्हा तो म्हणतो, जेथून मी आलो त्या माझ्या घरात मी
परत जाईन आिण जेव्हा तो परत येतो तेव्हा ते घर िरकामे असलेले

तसेच स्वच्छ व नीटनेटके असे त्याला िदसते. 45 नतंर तो जाऊन
आपल्यापेक्षा वाईट असे दसुर ेसात आणखी आत्मे आपल्याबरोबर घेतो
व ते आत िशरून त्याला झपाटतात व त्याच्यात राहतात. मग त्या
माणसाची शेवटची िस्थित पिहल्यापेक्षा वाईट होते. तसेच आजच्या ह्या
पापी िपढीचे होईल.”

ययेेशूचशूचेे अनुयायीअनुयायी हहेेचच त्याचत्याचेे ककुुटटंंुुबब
(माकर्  3:31-35; लूक 8:19-21)

46 तो लोकांशी बोलत असता, त्याची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याशी
बोलण्यासाठी बाहेर वाट पाहट उभे होते. 47 तेव्हा कोणी तरी त्याला
म्हणाले, “तुमची आई व भाऊ बाहेर उभे आहेत. ते तुमच्याशी
बोलण्याची वाट पाहत आहेत.”

48 त्याच्याशी बोलणाऱ्याला त्याने उत्तर िदले, “कोण माझी आई?
कोण माझा भाऊ?” 49 मग तो आपल्या िशष्यांकडे हात करून
म्हणाला, “पाहा हे माझे आई व माझे भाऊ आहेत. 50 कारण माझ्या
स्वगीर्य िपत्याच्या इच्छेनुसार जे वागतात, तेच माझे भाऊ, बहीण आिण
आई आहेत.”

बीबी पपेेरणाऱ्याचीरणाऱ्याची बोधकथाबोधकथा
(माकर्  4:1-9; लूक 8:4-8)

त्याच िदवशी येशू घराबाहेर पडून सरोवराच्या काठी जाऊन
बसला. 2 पुष्कळ लोक त्याच्याभोवती जमले, म्हणून येशू
नावेत जाऊन बसला व सवर् लोकसमुदाय िकनाऱ्यावर उभा

रािहला. 3 तेव्हा त्याने त्यांना गोष्टीरूपाने बोध केला. तो म्हणाला,
“एक शेतकरी बी पेरायला िनघाला. 4 तो पेरीत असता काही बी

रस्त्यावर पडले, पक्षी आले व त्यांनी ते खाऊन टाकले. 5 काही बी
खडकाळ जिमनीवर पडले. तेथे पुरशेी माती नव्हती. तेथे बी फार
झपाट्याने वाढले. पण जमीन खोलवर नव्हती, 6 म्हणून जेव्हा सूयर्
उगवाला तेव्हा रोपटे वाळून गेले. कारण त्याला खोलवर मुळे नव्हती. 7

काही बी काटेरी झुडपावर पडले. काटेरी झुडूप वाढले आिण त्याने
रोपाची वाढ खुटंिवली. 8 काही बी चांगल्या जिमनीवर पडले, ते रोप
वाढले व त्याला धान्य आले. आिण कोठे शभंरपट, कोठे साठपट. कोठे
तीसपट असे त्याने पीक िदले. 9 ज्याला ऐकायला कान आहेत तो
ऐको.”

ययेेशूनशूनेे बोधकथांचाबोधकथांचा वापरवापर काका ककेेलाला
(माकर्  4:10-12; लूक 8:9-10)

10 मग िशष्य त्याच्याजवळ आले आिण त्यांनी िवचारले, “तुम्ही
त्यांना गोष्टीरूपाने बोध का करता?”

11 तेव्हा त्याने उत्तर िदले, “स्वगार्च्या राज्याची रहस्ये तुम्ही समजू
शकता, पण त्यांना ते समजणार नाही. 12 कारण ज्या कोणाजवळ आहे
त्याला िदले जाईल व ते त्याला पुष्कळ होईल, परतंु ज्या कोणाकडे नाही
त्याच्याजवळ जे असेल ते देखील त्याकडून काढून घेतले जाईल. 13

म्हणून मी त्यांना गोष्टीरूपाने बोध करतो, कारण ते पाहत असताना ही
त्यांना िदसत नाही आिण ऐकत असतांनाही त्यांना समजत नाही. 14

तेव्हा हे लोक दाखवून देत आहेत की, त्यांच्यासंबधंी यशयाने पूवीर् जे
िलहून ठेवले ते खर ेआहे. ते असे,
‘तुम्ही लक्ष द्याल,
ऐकाल पण तुम्हांला समजणार नाही,
तुम्ही पाहाल आिण िनरीक्षण कराल
पण तुम्हांला काहीच िदसणार नाही.

15 कारण या लोकांचे अतंःकरण कठीण झाले आहे
त्यांना कान आहेत पण ऐकू येत नाही.
त्यांनी आपले डोळे िमटले आहेत.
यासाठी की, या लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहू नये,
आपल्या कानांनी ऐकू नये
आपल्या अतंःकरणाने समजू
नये व मागे िफरू नये, आिण मी त्यांना बर ेकरू नये.’

यशया 6:9-10

मत्तय 12:25 620 मत्तय 13:15



16 पण तुमचे डोळे धन्य आहेत कारण ते पाहतात, तुमचे कान धन्य
आहेत कारण ते ऐकातात. 17 मी तुम्हांला खर ेसांगतो, तुम्ही ज्या गोष्टी
पाहत आहा त्या पाहण्यासाठी अनेक संदेष्टे व नीितमान लोक आतुरतेने
वाट पाहत होते. तरी त्यांना त्या पाहता आल्या नाहीत, आिण तुम्ही ज्या
गोष्टी ऐकत आहात त्या ऐकण्याची त्यांची खूप इच्छा होती तरी त्यांनी
त्या ऐकल्या नाहीत.

ययेेशशू ूबीयांिवषयीबीयांिवषयी स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण करतोकरतो
(माकर्  4:13-20; लूक 8:11-15)

18 “पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा अथर् काय हे समजून घ्या,
19 “कोणी राज्याची गोष्ट ऐकतो पण ती त्याला समजत नाही, तेव्हा

तो दषु्ट (सतैान) येतो व त्याच्या अतंःकरणात पेरलेले ते घेतो, वाटेवर
पेरलेला तो हाच आहे.

20 “खडकाळ जागेवर पेरलेला तो असा आहे की, तो वचन ऐकतो व
लगेच आनदंाने स्वीकारतो. 21 तरी त्याच्यामध्ये मूळ नसल्याने तो
थोडा काळच िटकतो आिण वचनामुळे संकट आले िंकवा कोणी छळ
केला, व त्रास झाला म्हणजे तो लगेच अडखळतो.

22 “आिण काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो
पण जिगक गोष्टीिवषयीचा ओढा, संपत्तीचा मोह ही वचनाला वाढू देत
नाहीत आिण तो िनष्फळ होतो.

23 “चांगल्या जिमनीवर पेरलेला असा आहे की, तो वचन ऐकतो, ते
समजतो व तो िनिश्चतपणे पीक देतो. कोणी शभंरपट, कोणी साठपट,
कोणी तीसपट असे पीक देतो.”

गहगहूू आिणआिण िनदणिनदण यांचीयांची बोधकथाबोधकथा

24 नतंर येशूने त्यांना दसुरी बोधकथा सांिगतली. तो म्हणाला,
“स्वगार्चे राज्य हे एखाद्या मनुष्याने आपल्या शेतात चांगले बी
पेरण्यासारखे आहे. 25 पण लोक झोपेत असता त्या मनुष्याचा शत्रू
आला व गव्हामध्ये िनदण पेरून गेला. 26 पण जेव्हा रोपे वाढली व दाणे
आले तेव्हा िनदणही िदसू लागले. 27 मग त्या माणसाचे नोकर
त्याच्याकडे आले व म्हणाले, मालक आपण आपल्या शेतात चांगले बी
पेरले ना? मग त्यात िनदण कोठून आले?

28 “तो त्यांना म्हणाला, ‘कोणीतरी शत्रूने हे केले आहे.’
“त्याच्या नोकरांनी िवचारले, ‘आम्ही जाऊन ते उपटून टाकावे अशी

आपली इच्छा आहे काय?’
29 “पण तो मनुष्य म्हणाला, ‘नको तुम्ही िनदण जमा करीत असताना

त्याबरोबर कदािचत गहूही उपटाल. 30 कापणीपयर्ंत दोन्ही बरोबर वाढू
द्या. मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्यास सांगेन की पिहल्याने िनदण
जमा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण गहू माझ्या
गोदामात साठवा.’”

ययेेशूच्याशूच्या आणखीआणखी काहीकाही बोधकथाबोधकथा
(माकर्  4:30-34; लूक 13:18-21)

31 मग येशूने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांिगतली. तो म्हणाला,
“स्वगार्चे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे, तो एका माणसाने घेऊन
आपल्या शेतात पेरला. 32 मोहरीचा दाणा सवर् दाण्यांहून लहान आहे.
पण तो त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते. इतके की, आकाशातील पाखरे
येऊन त्याच्या फांद्यांवर राहतात.”

33 मग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला सांिगतला, “स्वगार्चे
राज्य खिमरासारखे आहे. ते एका स्त्रीने घेतले व तीन मापे िपठामध्ये
ठेवले तेव्हा ते सवर् पीठ फुगले.”

34 लोकांना बोध करण्यासाठी येशूने नेहमीच गोष्टींचा उपयोग केला.
35 ते यासाठी की, संदेष्ट्यांनी जे सांिगतले होते ते पूणर् व्हावे. ते असे
की,
“गोष्टी सांगायला मी आपले तोंड उघडीन,
जगाच्या स्थापनेपासून गुप्त रािहलेल्या गोष्टी मी बोलेन.”

स्तोत्र 78:2

ययेेशशू ूबोधकथाबोधकथा समजावूनसमजावून सांगतोसांगतो

36 मग येशू लोकांना सोडून घरात गेला. त्याच्याकडे त्याचे िशष्य
आले आिण म्हणाले, “शेतातील िनदणाची बोधकथा आम्हांला नीट
समजावून सांगा.”

37 येशूने उत्तर िदले, “शेतामध्ये चांगले बी पेरणारा हा मनुष्याचा पुत्र
आहे. 38 आिण शेत हे जग आहे. चांगले बी हे देवाच्या राज्यातील मुले
आहेत आिण िनदण हे दषु्टाचे (सतैानाचे) मुलगे आहेत. 39 हे िनदण
पेरणारा शत्रू हा सतैान आहे आिण कापणी या काळाची समािप्त आहे व
कापणी करणार ेदेवदतू आहेत.

40 “म्हणून जसे िनदण गोळा करून अग्नीत टाकतात त्याप्रमाणे या
काळाच्या शेवटी होईल. 41 मनुष्याचा पुत्र आपल्या दतूांना पाठवील
आिण ते त्याच्या राज्यातून अडखळण करणाऱ्या सवर् गोष्टी आिण
अन्याय करणार ेयांना बाजूला काढतील. 42 आिण त्यांना अग्नीच्या
भट्टीत टाकतील. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. 43 तेव्हा नीितमान
लोक आपल्या िपत्याच्या राज्यात सूयार्सारखे प्रकाशतील. ज्याला
ऐकायला कान आहेत तो ऐका.

गुप्तगुप्त ठठेेवीवी आिणआिण मोतीमोती यांच्यायांच्या बोधकथाबोधकथा

44 “स्वगार्चे राज्य हे जणू काय शेतामध्ये लपवून ठेवलेल्या
ठेवीसारखे आहे. एके िदवशी एका मनुष्याला ती ठेव सापडली. त्यामुळे
त्या मनुष्याला खूप आनदं झाला. तो ती गुप्त ठेव पुन्हा त्याचा शेतात
लपवून ठेवतो व आपले सवर् काही िवकून ते शेत िवकत घेतो.

45 “आणखी, स्वगार्चे राज्य चांगल्या मोत्याचा शोध घेणाऱ्या
व्यापाऱ्यासारखे आहे, 46 एक िदवस त्याला एक अत्यतं संुदर मोती
सापडतो. तेव्हा तो जाऊन आपले सवर् काही िवकतो आिण तो मोती
िवकत घेतो.

माशाच्यामाशाच्या जाव्यािवषयीचीजाव्यािवषयीची बोधकथाबोधकथा

47 “तसेच, स्वगार्चे राज्य पाण्यात टाकलेल्या जाळ्यासारखे आहे.
जाळ्यात सवर् प्रकारचे मासे सापडतात. 48 ते भरल्यावर माणसांनी ते
ओढून िकनाऱ्यावर आणले व बसून जे चांगले ते भांड्यात भरले व जे
वाईट ते फेकून िदले. 49 या काळाच्या शेवटी असेच होईल. देवदतू
येतील आिण वाईटांना िनतीमान लोकांतून वेगळे करतील. 50 वाईट
लोकांना अग्नीत फेकून देण्यात येईल. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.”

51 येशूने िशष्यांना िवचारले, “तुम्हांला या सवर् गोष्टी समजल्या
काय?”
तेव्हा ते म्हणाले, “होय.”
52 तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले, “प्रत्येक िनयमशास्त्राचा िशक्षक ज्याला

स्वगार्च्या राज्यािवषयी िशकिवण्यात आले आहे तो घरमालकासारखा
आहे. त्याच्याकडे अनेक जुन्या व नव्या गोष्टी घरातील ितजोरीत
ठेवलेल्या आहेत.”

ययेेशशू ूआपल्याआपल्या गावीगावी जातोजातो
(माकर्  6:1-6; लूक 4:16-30)

53 येशूने लोकांना बोध करण्याचे व गोष्टी सांगून िशकिवण्याचे
संपवल्यानतंर तो िनघून गेला. 54 त्याने आपल्या गावी येऊन त्यांच्या
सभास्थानामध्ये असे िशकिवले की, ते चिकत होऊन म्हणाले, “हे ज्ञान
व ही सामथ्यार्ची कृत्ये याला कशी आली? 55 हा त्या सुताराचा मुलगा
ना? याच्या आईला मरीया म्हणतात ना? आिण याकोब व योसेफ आिण
िशमोन व यहूदा याचे भाऊ आहेत ना? 56 याच्या सवर् बिहणी
आपल्यात आहेत ना? मग याला या सवर् गोष्टी कशा आल्या असे ते
त्याच्यािवषयी गोंधळात पडले.” 57 त्यांनी त्याला मानण्याचे नाकारले.
पण येशू त्यांना म्हणाला, “इतर लोक संदेष्ट्याचा सन्मान करतात. पण
त्याच्या स्वतःच्या गावात िंकवा घरात त्याचा सन्मान होत नाही.” 58

तेथील लोकांच्या अिवश्वासामुळे त्याने तेथे जास्त चमत्कार केले नाहीत.

मत्तय 13:16 621 मत्तय 13:58



14

15

हहेेरोदरोद ययेेशूिवषयीशूिवषयी ऐकतोऐकतो
(माकर्  6:14-29; लूक 9:7-9)

त्या वेळी हेरोदाने येशूिवषयी बातमी ऐकली. 2 तेव्हा त्याने
आपल्या सेवकांना म्हटले. “येशू हा बािप्तस्मा करणारा
योहान आहे. तो मेलेल्यातून उठला आहे. त्यामुळेच तो हे

चमत्कार करीत आहे.”

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान कसाकसा मारलामारला गगेेलाला
3 हेरोदाने आपला भाऊ िफिलप्प याची पत्नी हेरोिदया िहच्यामुळे

योहानला अटक करून तुरंूगात टाकले होते. 4 कारण योहान त्याला
सांगत होता, “तू होरोिदयाला ठेवणे योग्य नाही.” 5 हेरोद त्याला
मारावयास पाहत होता, पण तो लोकांना भीत होता कारण लोकांचा
असा िवश्वास होता की, योहान संदेष्टा आहे.

6 हेरोदाच्या वाढिदवशी हेरोिदयाच्या मुलीने दरबारीत नाच करून
हेरोदाला संतुष्ट केले. 7 त्यामुळे त्याने शपथ वाहून ती जे काही मागेल ते
देण्याचे अिभवचन ितला िदले. 8 ितच्या आईच्या सांगण्यावरून ती
म्हणाली, “मला तेथे तबकात बािप्तस्मा करणारा योहान याचे शीर द्या.”

9 हेरोद राजाला फार वाईट वाटले. तरी त्याने आपल्या शपथपूवर्क
िदलेल्या वचनामुळे व आमिंत्रत लोकांमुळे ते द्यावे अशी आज्ञा केली. 10

आिण त्याने तुरंुगात माणसे पाठवून योहानाचे शीर तोडले. 11 मग
त्यांनी त्याचे शीर तबकात घालून त्या मुलाला आणून िदले. ितने ते
आपल्या आईकडे आणले. 12 मग त्याच्या िशष्यांनी येऊन त्याचे प्रेत
उचलून नेले व त्याला पुरले, आिण त्यांनी जाऊन जे घडले ते येशूला
सांिगतले.

ययेेशशू ूपाचपाच हजारांहहजारांहूूनन अिधकअिधक लोकांनालोकांना जजेेववू ूघालतोघालतो
(माकर्  6:30-44; लूक 9:10-17; योहान 6:1-14)

13 मग ते ऐकून येशू तेथून नावेत बसून िनघून गेला व नतंर नावेतून
उतरून माळरानावर एका िनवांत व एकाकी जागी गेला. लोकांनी हे
ऐकले तेव्हा ते पायी त्याच्याकडे गेले. 14 मग तो िकनाऱ्यावर आला,
जेव्हा त्याने मोठा लोकसमुदाय पािहला. तेव्हा त्याला त्यांच्याबद्दल
कळवळा वाटला. म्हणून जे आजारी होते त्यांना त्याने बर ेकेले.

15 मग संध्याकाळ झाल्यावर त्याचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण
म्हणाले, “ही माळरानावरची उजाड जागा आहे आिण भोजन वेळ होऊन
गेली आहे. लोकांनी गावामध्ये जाऊन स्वतःकिरता अन्न िवकत घ्यावे
म्हणून त्यांना पाठवून द्या.”

16 परतंु येशू त्यांना म्हणाला, “त्यांना जाण्याची गरज नाही. तुम्हीच
त्यांना खायला द्या.”

17 तेव्हा ते त्याला म्हणाले, “पाच भाकरी व दोन मासे यािशवाय येथे
आमच्याजवळ काहीच नाही.”

18 तो म्हणाला, “त्या इकडे आणा.” 19 मग लोकांना गवतावर
बसण्याची आज्ञा केत्यावर त्याने त्या पाच भाकरी व दोन मासे घेऊन वर
आकाशकडे पाहून त्यावर आशीवार्द मािगतला. नतंर त्याने भाकरी
मोडून िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकास िदल्या. 20 ते सवर् जेवून
तृप्त झाले. मग त्या उरलेल्या तुकड्यांच्या त्यांनी बारा टोपल्या भरुन
घेतल्या. 21 िस्त्रया व मुले मोजली नाहीत, पुरूष मात्र पाच हजार होते.

ययेेशशू ूसरोवरावरूनसरोवरावरून चालातोचालातो
(माकर्  6:45-52; योहान 6:16-21)

22 स्वतः लोकसमुदायास िनरोप देईपयर्ंत त्याने िशष्यांना नावेत
बसून लगेच आपल्यापुढे पलीकडे जाण्यास सांिगतले. 23 लोकांना
पाठवून िदल्यावर तो प्राथर्ना करण्यास एकांत िठकाणी डोगरावर गेला,
रात्र झाली तेव्हा तो तेथे एकटाच होता. 24 पण त्यावेळी नाव
िकनाऱ्यापासून बऱ्याच अतंरावर होती व ती लाटांनी हेलकावत होती,
कारण वारा समोरून वाहत होता.

25 मग पहाटेच्या वेळी तो पाण्यावरून चालत िशष्यांकडे आला. 26

िशष्य त्याला पाण्यावरून चालताना पाहून घाबरून गेले, त्यांना वाटले,
भूतबीत आहे की काय म्हणून ते भूत, भूत असे ओरडू लागले.

27 पण येशू लगेच त्यांना म्हणाला, काळजी करू नका. मी आहे,
भीऊ नका.

28 पेत्र म्हणाला, प्रभु जर तो तूच आहेस तर मला पाण्यावरून
तुझ्याकडे यायला सांग.

29 येशू म्हणाला, “ये.”
मग पेत्र नावेतून पाण्यात उतरला व पाण्यावरून चालत येशूकडे जाऊ

लागला. 30 पण तो पाण्यावरून चालत असतानाच वारा व लाटा पाहून
तो भ्याला आिण बुडू लागला. बुडताना ओरडला, “प्रभु, मला वाचवा.”

31 आिण लगेंच येशूने आपला हात पुढे करून त्याला धरले व म्हटले,
“अर ेअल्पिवश्वासू माणसा, तू संशय का धरलास?”

32 मग ते नावेत बसल्यावर वारा थांबला. 33 तेव्हा जे नावेत होते ते
त्याला नमन करून म्हणाले, “तुम्ही खरोखर देवाचे पुत्र आहात.”

ययेेशशू ूरोग्यानांरोग्याना ंबरबरे ेकरीतोकरीतो
(माकर्  6:53-56)

34 नतंर ते पलीकडे गनेसरते येथे पोहोचले. 35 तेथील लोकांनी
येशूला पािहले व सभोवतालच्या सवर् प्रदेशात िनरोप पाठिवला व त्यांनी
सवर् प्रकारच्या आजाऱ्यांस त्याच्याकडे आणले. 36 आिण आम्हांला
आपल्या वस्त्राच्या काठाला स्पशर् करू द्यावा, अशी िवनतंी केली, तेव्हा
िजतक्यांनी स्पशर् केला िततके बर ेझाले.

ददेेवाचीवाची आज्ञाआज्ञा आिणआिण माणसांनीमाणसांनी बनवलबनवलेेललेे िनयमिनयम
(माकर्  7:1-23)

तेव्हा यरूशलेमाहून काही परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक
येशूकडे आले व म्हणाले, 2 “तुमचे िशष्य पूवर्जांनी घालून
िदलेले िनयम का पाळत नाहीत? कारण तुमचे िशष्य

जेवणापूवीर् हात धूत नाहीत.”
3 येशूने उत्तर िदले, “आिण तुम्ही तुमच्या परपंरा चालिवण्यासाठी

देवाची आज्ञा का मोडता? 4 कारण देवाने सांिगतले आहे की, ‘तुझ्या
आईविडलांचा मान राख’ आिण जो कोणी आपल्या आईविडलांबद्दल
वाईट बोलतो, ‘त्याला िजवे मारावे.’ 5 पण तुम्ही म्हणता, जो कोणी
िपत्याला िंकवा आईला म्हणेल की, तुला जे काही िदल्याने तुझा जो
फायदा झाला असता, ते मी देवाला अपर्ण केले आहे 6 ते देवाचे िनयम
मोडीत आहेत. आपल्या विडलांचा व आईचा सन्मान करू नये. याप्रकारे
तुम्ही आपल्या अशा परपंरनेे देवाचे वचन रद्द केले आहे. 7 अहो
ढोंग्यानो, तुम्हांिवषयी यशया संदेष्ट्यांने योग्य सांिगतले आहे. तो
म्हणतो.

8 ‘हे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात
पण त्यांचे ह्रदय माझ्यापासून दरू आहे.

9 आिण ते माणसाचे िनयम आपली धमर्तत्त्वे म्हणून िशकिवतात
आिण व्यथर्च माझी उपासना करतात.’”

यशया 29:13
10 तेव्हा लोकांना जवळ बोलावून त्याने म्हटले, “ऐका व समजून

घ्या. 11 जे तोंडाद्वार ेआत जाते ते माणसाला अशुद्ध करीत नाही, पण
जे तोंडातून बाहेर िनघते तेच माणसाला अशुद्ध करते.”

12 नतंर िशष्य जवळ येऊन त्याला म्हणाले, “परूश्यांनी जेव्हा हे
ऐकले तेव्हा ते रागावले हे आपणांला कळते काय?”

13 पण त्याने उत्तर देऊन म्हटले, “प्रत्येक रोपटे जे माझ्या स्वगार्तील
िपत्याने लावले नाही ते उपटले जाईल. 14 त्यांना जाऊ द्या. ते आंधळे
वाटाडे आहेत. जर एका आंधळ्याने दसुऱ्या आंधळ्याला वाट
दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर दोघेही खड्ड्यात पडतील.”

15 पेत्र म्हणाला, “आमच्यासाठी या बोधकथचे स्पष्टीकरण करा.”
16 “तुम्ही अजूनही बुिद्धमदंच आहेत काय?” येशूने त्यांना िवचारले.

17 “जे काही तोंडात जाते ते सवर् पोटात जाते व मग बाहेर टाकले जाते.
हे तुम्हांला अजून समजत नाही काय? 18 परतंु ज्या गोष्टी तोंडातून
बाहेर िनघतात त्या अतंःकरणातून येतात व त्याच माणसाला
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डागाळतात. 19 कारण वाईट िवचार, खून, व्यिभचार, जारकमेर्, खोट्या
साक्षी, िंनदा ही अतंःकरणातून बाहेर िनघतात. 20 माणसाला
डागाळणाऱ्या याच गोष्टी आहेत न धुतलेल्या हाताने खाण्याने माणसाला
िवटाळ होत नाही.”

ययेेशशू ूयहयहूूदीदी नसलनसलेेल्याल्या स्त्रीलास्त्रीला मदतमदत करतोकरतो
(माकर्  7:24-30)

21 नतंर येशू तेथून िनघून सोर व िसदोनच्या भागात गेला. 22 तेव्हा
एक कनानी स्त्री त्या भागातून येशूकडे आली. ती स्त्री ओरडून म्हणाली,
“प्रभु, दािवदाच्या पुत्रा, माझ्यावर दया करा. माझी मुलगी भुताने
पछाडली आहे.”

23 पण येशूने ितला एका शब्दानेही उत्तर िदले नाही, तेव्हा त्याच्या
िशष्यांनी येऊन त्याला िवनिंत केली, “ितला पाठवून द्या, कारण ती
आमच्या मागे ओरडत येत आहे.”

24 पण येशूने उत्तर िदले, “मला देवाने फक्त इस्राएलाच्या हरवलेल्या
मेढरांकडे पाठिवले आहे.”

25 मग ती स्त्री पुन्हा येशूकडे आली, ती येशूच्या पाया पडली व
म्हणाली, “प्रभु, माझे साहाय्य करा.”

26 परतंु त्याने म्हटले, “मुलाची भाकर घेऊन कुत्र्यास टाकणे बरे
नाही.”

27 ती स्त्री म्हणाली, “होय प्रभु, परतंु कुत्रीही आपल्या धन्याच्या
मेजावरून पडलेले उष्टे चूर खातात.”

28 तेव्हा येशूने ितला म्हटले, “बाई, तुझा िवश्वास मोठा आहे. तुझ्या
इच्छेप्रमाणे तुला होवो.” आणी ितची मुलगी बरी झाली.

ययेेशशू ूअनअनेेकांनाकांना बरबरे ेकरतोकरतो

29 नतंर येशू तेथून िनघुन गालील सरोवराकडे गेला. येशू डोंगरावर
गेला आिण तेथे बसला.

30 मग पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले, त्यांनी आपल्याबरोबर लुळे,
पांगळे, आंधळे, बिहर ेव इतर अनेक लोकांना आणले होते आिण त्यांनी
त्या आजाऱ्यांना येशूच्या पायावर ठेवले. तेव्हा त्याने त्यांना बर ेकेले. 31

मुके बोलू लागले, लुळे सशक्त झाले. व्यगं असलेले चांगले झाले, लगंडे
चालू लागले, आंधळे पाहू लागले. हे पाहून लोक थक्क झाले, आिण
त्यांनी इस्राएलाच्या देवाचा गौरव केले.

ययेेशशू ूचारचार हजारांहहजारांहूूनन अिधकांनाअिधकांना जजेेववू ूघालतोघालतो
(माकर्  8:1-10)

32 मग येशूने आपल्या िशष्यांस आपल्याजवळ बोलावून म्हटले,
“मला लोकांचा कळवळा येतो. कारण ते आज तीन िदवस झाले
माझ्याजवळ रािहले आहेत आिण त्यांच्याकडे खायला काही नाही,
आिण त्यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इच्छा नाही. कारण ते वाटेत
कदािचत मूिर्च्छत होतील.”

33 िशष्य त्याला म्हणाले, “एवढ्या मोठ्या लोकसमुदायाला तृप्त
करावे इतक्या भाकरी ह्या दरू रानात आमच्याजवळ कोठून असणार?”

34 तेव्हा येशू म्हाणाला, “तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?”
ते म्हणाले, “आमच्याकडे सात भाकरी आहेत व काही मासे आहेत.”
35 मग त्याने लोकांना जिमनीवर बसिवण्याची आज्ञा केली. 36 मग

त्या सात भाकरी व मासे घेऊन त्याने देवाचे उपकार मानले व त्या
भाकरी मोडल्या व िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकांना िदल्या. 37

तेव्हा ते सवर् जेवून तृप्त झाले आिण त्यांनी उरलेल्या तुकड्यांनी
भरलेल्या सात पाट्या गोळा केल्या. 38 आिण जेवणार,े िस्त्रया व लेकरे
सोडून चार हजार पुरूष होते. 39 मग समुदायास िनरोप िदल्यावर तो
नावेत बसून मगदानाच्या हद्दीत गेला.

यहयहुुदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा पाहतातपाहतात
(माकर्  8:11-13; लूक 12:54-56)

परूशी आिण सदकूी येशूकडे आले, त्यांना येशूची परीक्षा पाहायची
होती. आम्हांला आकाशातून िचन्ह दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली.

2 त्याने त्यांना उत्तर िदले, “तुम्ही संध्याकाळ झाली असता म्हणता
आजचे हवामान चांगले असेल कारण आभाळ तांबूस आहे, 3 आिण
तुम्ही सकाळी म्हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ तांबूस व गडद
आहे. तुम्हांला आभाळाचे स्वरूप ओळखता येते, पण काळाची लक्षणे
ओळखता येत नाहीत? 4 दषु्ट व व्यिभचारी िपढी िचन्ह शोधते, पण
ितला योना संदेष्ट्यिशवाय दसुर ेिचन्ह िदले जाणार नाही.” मग तो
त्यांना सोडून गेला.

ययेेशशू ूयहयहुुदीदी पुढाऱ्यांिवषयीपुढाऱ्यांिवषयी सावधसावध करतोकरतो
(माकर्  8:14-21)

5 येशू आिण त्याचे िशष्य सरोवराच्या पलीकडे गेले तेव्हा भाकरी
घ्यायला िवसरले. 6 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “परूशी व सदकूी
यांच्या खिमरािवषयी सावध असा.”

7 तेव्हा ते आपापसात िवचार करून म्हणाले, “आपण भाकरी
घेतल्या नाहीत म्हणून ते असे म्हणत आहे.”

8 पण येशून हे ओळखून म्हटले, “अहो अल्पिवश्वासू, आपण भाकरी
घेतल्या नाहीत असा िवचार तुम्ही आपापसामध्ये का करता? 9

तुम्हांला अजून आठवत नाही काय? पाच भाकरींनी पाच हजार लोकांना
जेवू घातले ते, आिण त्यानतंर तुम्ही िकती टोपल्या उचलून घेतल्या ते
तुम्हांला आठवत नाही काय? 10 तसेच चार हजारांच्या जेवणाला सात
भाकरी, आिण तुम्ही िकती टोपल्या उचलून घेतल्या हे तुम्हांला आठवत
नाही काय? 11 मी भाकरी िवषयी तुम्हांला बोललो नाही, तर परूशी व
सदकूी यांच्या खिमरािवषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तुम्हांला कसे
समजत नाही?”

12 तेव्हा त्यांना समजले की, त्याने त्यांना भाकरीच्या खिमरािवषयी
सावध राहण्यास सांिगतले नव्हते तर परूशी आिण सदकूी यांच्या
िशकवणकुीिवषयी सावधान राहायला सांिगतले होते.

पपेेत्रत्र म्हणतोम्हणतो कीकी ययेेशशू ूहाहा िख्रस्तिख्रस्त आहआहेे
(माकर्  8:27-30; लूक 9:18-21)

13 येशू िफिलप्पाच्या कैसिरया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या
िशष्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात?”

14 आिण ते म्हणाले, “काही बािप्तस्मा करणारा योहान, तर िकत्येक
एलीया तर दसुर ेकाही ियमर्या िंकवा संदेष्ट्यापकैी एक असे म्हणतात.”

15 मग येशू त्यांना म्हणाला, “पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?”
16 िशमोनाने उत्तर िदले, “तू िख्रस्त, िजवंत देवाचा पुत्र आहेस.”
17 येशू म्हणाला, “िशमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आहेस कारण रक्त

व मांस यांनी तुला हे प्रगट केले नाही, तर माझा िपता जो स्वगार्त आहे
त्याने तुला हे प्रगट केले. 18 आणखी मी तुला असे सांगतो की, तू पेत्र
आहेस आिण या खडकावर मी आपली मडंळी रचीन. आिण
मृत्यलुोकाचा यावर अिधकार चालणार नाही. 19 मी तुला स्वगार्च्या
राज्याच्या िकल्ल्या देईन आिण पृथ्वीवर जे काही तू बांधून ठेवशील ते
स्वगार्त बांधले जाईल आिण पृथ्वीवर जे काही तू मोकळे करशील ते
स्वगार्त मोकळे केले जाईल. 20 तेव्हा त्यानी िशष्यांस िनक्षून सांिगतले
की, मी िख्रस्त आहे ते तुम्ही कोणालाही सांगू नका.”

ययेेशशू ूम्हणतोम्हणतो कीकी त्यानत्यानेे ममेेललेेचच पािहजपािहजेे
(माकर्  8:31-9:1; लूक 9:22-27)

21 तेव्हापासून येशू िख्रस्त आपल्या िशष्यास दाखवू लागला की,
आपण यरूशलेमला जावे आिण वडील यहुदी नेते व मुख्य याजक आिण
िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांच्याकडून पुष्कळ द:ुखे सोसावी व िजवे मारले
जावे व ितसऱ्या िदवशी पुन्हा उठिवले जावे याचे अगत्य आहे.

22 तेव्हा पेत्राने त्याला जवळ घेऊन िनषेध करून म्हटले, “प्रभु, या
गोष्टीपासून देव तुझी सुटका करो. या गोष्टी तुझ्या बाबतीत कधीही
घडणार नाहीत!”
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23 परतंु तो वळून पेत्राला म्हणाला, “अर ेसतैाना, माझ्यामागे हो, तू
मला अडखळण आहेस. कारण तू देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत नाहीस
तर मनुष्यांच्या गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.”

24 तेव्हा येशूने आपल्या िशष्यांस म्हटले, “जर कोणी माझ्या मागे
येऊ इिच्छत असेल तर त्याने स्वतःला नाकारावे आिण आपला
वधस्तभं उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे. 25 कारण जो कोणी
आपला जीव वाचवू इिच्छतो तो त्याला गमावील पण जो माझ्याकिरता
आपला जीव गमावील तो त्याला िमळवील. 26 जर मनुष्याने सवर् जग
िमळिवले आिण अनतंकािलक जीवन गमावले तर त्याला काय लाभ?
िंकवा मनुष्य आपल्या िजवाचा काय मोबदला देईल? 27 कारण
मनुष्याचा पुत्र आपल्या िपत्याच्या वभैवात आपल्या दतूांसिहत येणार
आहे. आिण तेव्हा तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला
देईल. 28 मी तुम्हांला खर ेसांगतो की, येथे उभे राहाणाऱ्यातले काही
जण असे आहेत की, ते मनुष्याच्या पुत्राला त्याच्या राज्यात येताना
पाहतील तोपयर्ंत त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”

ययेेशशू ूमोशमोशेे वव एलीयाबरोबरएलीयाबरोबर िदसतोिदसतो
(माकर्  9:2-13; लूक 9:28-36)

सहा िदवसांनतंर येशूने पेत्र, याकोब व त्याचा भाऊ योहान
यांना आपल्याबरोबर घेतले व त्यांना उंच डोंगरावर एकांती
नेले. 2 त्याचे िशष्य पाहत असतानाच येशूचे रुप पालटले.

त्याचे तोंड सूयार्सारखे प्रकाशले आिण त्याची वस्त्रे प्रकाशासारखी
पांढरी शुभ्र झाली. 3 तेव्हा मोशे व एलीया हे त्याच्याशी संभाषण करीत
असलेले त्यांना िदसले.

4 पेत्र येशूला म्हणाला, “प्रभु, येथे असणे हे आपणांसाठी बर ेआहे.
आपली इच्छा असेल तर मी येथे तीन मडंप करतो, एक आपल्यासाठी
एक मोशेसाठी व एक एलीयासाठी.”

5 पेत्र बोलत आहे, इतक्यात, एका तेजस्वी ढगाने त्यांच्यावर सावली
केली, आिण त्या ढगातून वाणी झाली, “हा माझा िप्रय पुत्र आहे,
याजिवषयी मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका.”

6 येशुबरोबर असलेल्या िशष्यांनी ही वाणी ऐकली. तेव्हा ते जिमनीवर
पालथे पडले कारण ते फार भ्याले होते. 7 तेव्हा येशू जवळ येऊन
त्यांना स्पशर् करून म्हणाला, “उठा! घाबरू नका.” 8 मग त्यांनी आपले
डोळे उघडले आिण वर पािहले तेव्हा त्यांना येशू िशवाय दसुर ेकोणीही
िदसले नाही.

9 येशू आिण त्याचे िशष्य डोंगरावरून खाली उतरत असताना, येशूने
त्यांना आज्ञा केली की, डोंगरावर त्यांनी जे पािहले ते कोणालाही सांगू
नये. मनुष्याचा पुत्र मरणातून पुन्हा उठेपयर्ंत वाट पाहा.

10 मग त्याच्या िशष्यांनी म्हटले, “िनयमशास्त्राचे िशक्षक असे का
म्हणतात की, एिलया अगोदर आला पािहजे?”

11 तेव्हा त्याने उत्तर िदले, “एिलया येऊन सवर् काही पूवर्वत करील हे
खर,े 12 पण मी तुम्हांला सांगतो की, एलीया आलाच आहे आिण त्यांनी
त्याला ओळखले नाही पण त्यांना वाटले तसे त्यांनी त्याला केले.
मनुष्याचा पुत्रही त्यांच्याकडून असेच सहन करणार आहे.” 13 तेव्हा
त्यांना समजले की त्याने बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानािवषयी सांिगतले
आहे.

ययेेशशू ूएकाएका फफेेफरफरेकेरीकरी मुलालामुलाला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  9:14-29; लूक 9:37-43)

14 नतंर येशू व िशष्य लोकसमुदायाजवळ आल्यावर एक मनुष्य
त्याच्याकडे आला आिण त्याच्यापुढे गुडघे टेकून म्हणाला, 15 “प्रभु,
माझ्या मुलावर दया करा. त्याला फेफर ेयेतात व त्याचे फार हाल होतात
कारण तो सारखा िवस्तवात आिण पाण्यात पडतो. 16 मी त्याला
आपल्या िशष्यांकडे आणले पण त्यांना त्याला बर ेकरता येईना.”

17 येशूने उत्तर िदले, “अहो अिवश्वासू िवपरीत िपढीच्या लोकांनो, मी
तुमच्याबरोबर आणखी कोठवर राहू? मी तुमचे िकती सहन करू? त्याला
माझ्याकडे आणा.” 18 येशूने त्या मुलामध्ये असलेल्या भुताला कडक
रीतीने धमकावले, तेव्हा ते भूत त्याच्यातून िनघून गेले आिण त्याच
घटकेला तो मुलगा बरा झाला.

19 नतंर िशष्य एकांती येशूजवळ येऊन म्हणाले, “आम्हांला
(त्याच्यातील भूत) का काढता आले नाही?”

20 तेव्हा तो म्हणाला, “तुमच्या अल्पिवश्वासामुळे. मी तुम्हांला खरे
सांगतो, तुमच्यात जर मोहरीच्या दाण्याएवढा िवश्वास असेल तर तुम्ही
या डोंगराला म्हणू शकता, येथून िनघून तेथे जा, तर तो डोंगर जाईल.
तुमच्यासाठी काहीही अशक्य असणार नाही.” 21

ययेेशशू ूस्वतःच्यास्वतःच्या मरणािवषयीमरणािवषयी बोलतोबोलतो
(माकर्  9:30-32; लूक 9:43-45)

22 जेव्हा ते एकत्र गालीलात आले तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,
“मनुष्याचा पुत्र माणसांच्या हाती िवश्वासघाताने धरून िदला जाणार
आहे. 23 ते त्याला िजवे मारतील आिण ितसऱ्या िदवशी तो पुन्हा
उठिवला जाईल.” तेव्हा िशष्य फार द:ुखी झाले.

ययेेशशू ूकरकर ददेेण्यािवषयीण्यािवषयी िशकिवतोिशकिवतो

24 येशू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हूमास आले तेव्हा मिंदराचा कर
वसूल करणार ेआले, ते पेत्राकडे येऊन म्हणाले, “तुमचा गुरू कराचा
रूपया देत नाही काय?”

25 त्याने म्हटले, “होय देतो.”
मग तो घरात आल्याबरोबर तो बोलण्याअगोदर येशू म्हणाला,

“िशमोना, तुला काय वाटते? पृथ्वीवरील राजे जकात िंकवा कर
कोणाकडून घेतात, आपल्या मुलांकडून की परक्याकडून?”

26 जेव्हा तो म्हणाला, “परक्याकडून.”
तेव्हा येशूने त्याला म्हटले, “तर मग मुले मोकळी आहेत. 27 तरी

आपण त्यांना अडखळण आणू नये, म्हणून पाण्यात जाऊन गळ टाक
आिण पिहल्याने वर येईल तो मासा धरून त्याचे तोंड उघड म्हणजे तुला
दोन रूपयांचे एक नाणे सापडेल. ते घेऊन माझ्याबद्दल व तुझ्याबद्दल
दे.”

सवार्तसवार्त महानमहान कोणकोण हहेे ययेेशशू ूसांगतोसांगतो
(माकर्  9:33-37; लूक 9:46-48)

त्या वेळस िशष्य आले आिण त्यांनी िवचारले, “स्वगार्च्या
राज्यात सवार्त महान कोण?”

2 तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला आपल्याजवळ
बोलावून त्यांच्यामध्ये उभे केले, 3 आिण म्हटले, “मी तुम्हांला खरे
सांगतो, तुमच्यात बदल होऊन तुम्ही बालकासारखे झाल्यािशवाय
स्वगार्च्या राज्यात जाणारच नाही. 4 म्हणून जो कोणी आपणांला या
बालकासारखे लीन करतो तोच स्वगार्च्या राज्यात सवार्ंहून महान आहे.

5 “आिण जो कोणी अशा एका लहान बालकाला माझ्या नावाने
स्वीकारतो, तो मला स्वीकारतो.

पापाचापापाचा पिरणामापिरणामा बद्दलबद्दल ययेेशशू ूइशाराइशारा ददेेतोतो
(माकर्  9:42-48; लूक 17:1-2)

6 “परतंु जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या ह्या लहानातील
एकाला अडखळण आणील त्याच्या गळ्यात जात्याची मोठी तळी बांधून
त्याला समुद्राच्या खोल पाण्यात बुडिवणे हे त्याच्या फायद्याचे आहे. 7

जगाचा िधक्कार असो कारण त्याच्यातील काही गोष्टींमुळे ते लोकांना
पापात पाडते. तरी अशा काही गोष्टी होत राहणारच, पण जे लोक या
गोष्टींना कारणीभूत होतात. त्यांना फार अिहताचे ठरले.

8 “जर तुमचा उजवा हात िंकवा पाय तुम्हांला पापात पाडीत असेल
तर तो कापून टाका व फेकून द्या. तुम्ही एखादा अवयव गमावला, परतंु
अनतंकाळचे जीवन िमळिवले तर त्यात तुमचे जास्त िहत आहे. दोन
हात व दोन पाय यांच्यासह कधीही न िवझणाऱ्या अग्नीत (नरकात) तुम्ही
टाकले जाण्यापेक्षा ते जास्त बर ेहोईल. 9 जर तुमचा डोळा तुम्हांला
पापात पाडीत असेल तर तो उपटून फेकूनच द्या. कारण एकच डोळा
असला आिण तुम्हाला अनतंकालचे जीवन िमळाले तर ते जास्त बरे
आहे. दोन डोळ्यांसह तुम्ही नरकात टाकले जाण्यापेक्षा ते जास्त बरे
आहे.

मत्तय 16:23 624 मत्तय 18:9
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ययेेशशू ूहरवलहरवलेेल्याल्या ममेंेंढराचीढराची बोधकथाबोधकथा सांगतोसांगतो
(लूक 15:3-7)

10 “सावध असा. ही लहान मुले कुचकामी आहेत असे समजू नका.
मी तुम्हांला सांगतो की, या लहान मुलांचे देवदतू स्वगार्त असतात आिण
ते देवदतू माझ्या स्वगार्तील िपत्याबरोबर नेहमी असतात. 11

12 “जर एखाद्या मनुष्याजवळ 100 मेंढर ेआहेत आिण त्यांच्यापकैी
एक मेंढरू हरवले तर तो 99 मेंढर ेटेकडीवर सोडून देईल आिण ते
हरवलेले एक मेंढरु शोधायला जाईल की नाही? 13 आिण जर त्या
मनुष्याला हरवलेले मेंढरू सापडले तर त्याला कधीही न हरवलेल्या 99
मेंढरांबद्दल वाटणाऱ्या आनदंापेक्षा त्या एकासाठी जास्त आनदं होईल.
मी तुम्हांला खर ेसांगतो, 14 तशाच प्रकार,े या लहान मुलांपकैी एकाचा
अगदी लहानातील लहानाचा ही नाश व्हावा अशी तुमच्या स्वगीर्य
िपत्याची इच्छा नाही.

जजेेव्हाव्हा एखादीएखादी व्यक्तीव्यक्ती तुमचतुमचेे वाईटवाईट करतकरतेे
(लूक 17:3)

15 “जर तुझा भाऊ अगर तुझी बहीण तुझ्यावर अन्याय करील, तर
जा अिण त्याला िंकवा ितला तुझ्यावर काय अन्याय झाला ते सांग आिण
तोही एकांतात सांग. जर त्यांने िंकवा ितने तुझे ऐकले तर त्याला िंकवा
ितला आपला बधंु िंकवा बहीण म्हणून परत िमळिवले आहेस. 16 पण
जर तो िंकवा ती तुझे एकत नसेल तर एकाला िंकवा दोघांना
तुझ्याबरोबर घे, यासाठी की जे काही झाले त्यािवषयी साक्ष द्यायला दोन
िंकवा तीन जण तेथे असतील, 17 जर तो मनुष्य लोकांचेही ऐकणार
नाही तर मडंळीसमोर ही गोष्ट मांड. जर तो मनुष्य मडंळीचेही ऐकाणार
नाही, तर मग तो देवाचा नाही, असे समज िंकवा एखाद्या
जकातदारासारखा समज.

18 “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, जेव्हा तुम्ही जगात न्याय कराल तेव्हा
तो देवाकडून झालेला न्याय असेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला क्षमा कराल
तेव्हा ती देवाकडून झालेली क्षमा असेल. 19 “तसेच मी तुम्हाला सांगतो
की, जर तुमच्यापकैी दोघांचे एखाद्या गोष्टीिवषयी एकमत झाले तर
त्याकिरता प्राथर्ना करा. म्हणजे तुम्ही जी गोष्ट मागाल तुमचा स्वगीर्य
िपता ितची पूतर्ता करील. 20 हे खर ेआहे काऱण तुमच्यापकैी जर दोघे
िंकवा ितघे माझ्या नावात एकत्र जमले असतील तेथे त्यांच्यामध्ये मी
आहे.”

क्षमाक्षमा नकरणाऱ्यानकरणाऱ्या नोकराचानोकराचा दाखलादाखला

21 नतंर पेत्र येशूकडे आला आिण त्याने िवचारले, “जर माझा भाऊ
माझ्यावर अन्याय करीत रािहला तर मी त्याला िकती वेळा क्षमा करावी?
मी त्याला सात वेळा क्षमा करावी काय?”

22 येशूने उत्तर िदले, “मी तुला सांगतो, फक्त सातच वेळा नाही तर
उलट त्याने तुझ्यावर 77 वेळा अन्याय केला तरी तू त्याला क्षमा करीत
राहा.”

23 “म्हणून स्वगार्च्या राज्याची तुलना एका राजाशी करता येईल.
आपले जे नोकर आपले देणे लागत होते त्यांच्याकडून त्या राजाने पसेै
परत घेण्याचे ठरिवले. 24 जेव्हा त्याने पसेै जमा करायला सुरूवात
केली, तेव्हा एक देणेकरी ज्याच्याकडे 10,000 चांदीच्या नाण्याचे कजर्
होते त्याला त्याच्याकडे आणण्यात आले. 25 त्या देणेकऱ्याकडे राजाचे
पसेै परत करण्यासाठी काहीच नव्हते, तेव्हा मालकाने आज्ञा केली की
त्याला, त्याच्या पत्नीला, त्याच्या मुलांना आिण जे काही त्याच्याकडे
आहे ते सवर् िवकले जावे आिण जे पसेै येतील त्यातून कजार्ची परतफेड
व्हावी.

26 “परतंु त्या नोकराने पाया पडून, गयावया करीत म्हटले, ‘मला
थोडी सवलत द्या. जे काही मी तुमचे देणे लागतो ते तुम्हांला परत
करीन.’ 27 त्या मालकाला आपल्या नोकराबद्दल वाईट वाटले, म्हणून
त्याने त्या नोकराचे सवर् कजर् माफ केले आिण त्याला सोडले.

28 “नतंर त्याच नोकराचे काही शेकडे रुपये देणे लागत असलेला
दसुरा एक नोकर पिहल्या नोकराला भेटला. त्याने त्या दसुऱ्या नोकराचा

गळा पकडला आिण तो त्याला म्हाणाला, ‘तू माझे जे काही पसेै देणे
लागतोस ते सवर् आताच्या आता दे.’

29 “परतंु दसुरा नोकर गुडघे टेकून गयावया करीत म्हणाला, ‘मला
थोडी सवलत द्या. जे काही पसेै मी तुम्हांला देणे लागतो ते परत करीन.’

30 “पण पिहल्या नोकराने दसुऱ्या नोकराला सांभाळून घेण्यास साफ
नकार िदला. उलट तो गेला आिण त्याने त्याला तुरंूगात टाकले. तेथे
त्याला त्याचे कजर् िफटेपयर्ंत राहावे लागणार होते. 31 घडलेला हा
प्रकार जेव्हा दसुऱ्या नोकरांनी पािहला तेव्हा ते फार द:ुखी झाले, तेव्हा
ते गेले आिण त्यांनी जे सवर् घडले होते ते मालकाला सांिगतले.

32 “तेव्हा पिहल्या नोकारच्या मालकाने त्याला बोलािवले व तो
त्याला म्हणाला, ‘दषु्टा, तू माझे िकतीतरी देणे लागत होतास, परतंु मी
तुझे देणे माफ करावे अशी िवनतंी तू मला केलीस तेव्हा मी तुझे सवर् कजर्
माफ केले. 33 म्हणून तू तुझ्याबरोबरच्या नोकारालाही तशीच दया
दाखवायची होतीस.’ 34 मालक फार संतापला, िशक्षा म्हणून मालकाने
पिहल्या नोकाराला तुरंूगात टाकले, आिण त्याने सवर् कजर् फेडीपयर्ंत
त्याला तुरंूगातून सोडले नाही.

35 “जसे या राजाने केले तसेच माझा स्वगीर्य िपता तुमचे करील.
तुम्ही आपला भाऊ अगर बहीण यांना क्षमा केली नाही तर तुमचा
स्वगीर्य िपताही तुम्हांला क्षमा करणार नाही.”

ययेेशशू ूघटस्फोटािवषयीघटस्फोटािवषयी िशकवतोिशकवतो
(माकर्  10:1-12)

येशूने या सवर् गोष्टी सांिगतल्यानतंर तो गालीलातून िनघून
गेला. आिण यादेर्न नदीच्या दसुऱ्या िकनाऱ्याकडील यहूदा
प्रांतात गेला. 2 तेव्हा मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागे गेला

आिण तेथील अनेक आजरी लोकांना येशूने बर ेकेले.
3 काही परूशी येशूकडे आले. येशूने चुकीचे काही बोलावे असा

प्रयत्न त्यांनी चालिवला. त्यांनी येशूला िवचारले, कोणत्याही
कारणास्तव एखाद्या मनुष्याने आपल्या पत्नीला सोडिचठ्ठी द्यावी काय?

4 येशूने उत्तर िदले, “पिवत्र शास्त्रात असे िलिहलेले तुमच्या वाचनात
िनिश्चतच आले असेल की, जेव्हा देवाने जग उत्पन्न केले, 5 आिण देव
म्हणाला, ‘म्हणून पुरूष आपल्या आईविडलांना सोिडल व आपल्या
पत्नीला जडून राहील. ती दोघे एकदेह होतील.’a 6 म्हणून दोन व्यिक्त
या दोन नाहीत तर एक आहेत. देवाने त्या दोघांना एकत्र जोडले आहे.
म्हणून कोणाही व्यिक्तने त्यांना वेगळे करू नये.”

7 परुश्यांनी िवचारले, “असे जर आहे, तर मग पुरूषाने सोडिचठ्टी
िलहून देण्याची आिण आपल्या पत्नीला सोडून देण्याची मोकळीक
देणारी आज्ञा मोशेने का िदली?”

8 येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही दावाची िशकवण मानण्यास नकार
िदल्याने तुमच्या पत्नींना सोडून देण्याची मोकळीक िदली. पण
सुरुवातीला सोडिचठ्ठी देण्याची मोकळीक नव्हती. 9 मी तुम्हांसा
सांगतो, जो मनुष्य आपली पत्नी सोडून देतो आिण दसुरीशी लग्न करतो
तो व्यिभचार करतो. आपल्या पत्नीला सोडिचठ्ठी देण्याचे एकच कारण
आहे, ते म्हणजे पिहल्या पत्नीने परपुरुषांशी व्यिभचार करणे होय.”

10 मग त्याचे िशष्य त्याला म्हणाले, “जर पती व पत्नीमधील
पिरिस्थित अशी असेल तर मग लग्न न करणे जास्त योग्य ठरले.”

11 येशूने उत्तर िदले, “लग्नािवषयीची अशी िशकवण स्वीकारणे प्रत्येक
मनुष्याला शक्य होणार नाही. परतंू काही जणांना देवाने ही िशकवण
ग्रहण करण्यास संमित िदली आहे. 12 काही लोकांची लग्न न करण्याची
कारणे िनराळी असू शकतील. जन्मापासूनच काही माणसे अशी असतात
की, ती मुलांना जन्म देऊ शकत नाहीत. इतर काही माणसांनी काही
जणांना तसे बनिवलेले असते तर आणखी काही माणसांनी स्वगार्च्या
राज्याकिरता लग्न करने सोडून िदले आहे, परतंू ज्याला लग्न करणे शक्य
होईल, त्या मनुष्याने लग्नािवषयी ही िशकवण मान्य करावी.”

ययेेशशू ूबालकांचबालकांचेे स्वागतस्वागत करतोकरतो
(माकर्  10:13-16; लूक 18:15-17)

13 नतंर येशूने आपल्या मुलांवर हात ठेवून प्राथर्ना करावी यासाठी
काही लोकांनी आपली मुले त्याच्याकडे आणली. येशूच्या िशष्यांनी

मत्तय 18:10 625 मत्तय 19:13
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त्यांना पािहल्यावर ते बालकांना घेऊन येशूकडे येण्यास मना करू
लागले. 14 परतंु येशू म्हणाला, “लहान मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना
मना करू नका, कारण स्वगार्चे राज्य या लहान मुलांसारख्या लोकांचेच
आहे.” 15 मुलांवर हात ठेवल्यावर येशू तेथून िनघून गेला.

एकएक श्रीमश्रीमंतंत मनुष्यमनुष्य ययेेशूलाशूला अनुसरण्याचअनुसरण्याचेे नाकारतोनाकारतो
(माकर्  10:17-31; लूक 18:18-30)

16 एक मनुष्य येशूकडे आला आिण त्याने िवचारले, “गुरूजी
अनतंकाळचे जीवन िमळावे म्हणून मी कोणत्या चांगल्या गोष्टी केल्या
पािहजेत?”

17 येशूने उत्तर िदले, “काय चांगले आहे असे मला का िवचारतोस?
फक्त देव एकच चांगला आहे पण जर तुला अनतंकाळचे जीवन पािहजे
तर सवर् आज्ञा पाळ.”

18 त्याने िवचारले, “कोणत्या आज्ञा?”
येशूने उत्तर िदले, “‘खून करू नको, व्यिभचार करू नको, चोरी करू

नको, खोटी साक्ष देऊ नको. 19 आपल्या आईविडलांना मान दे’b
आिण ‘जशी स्वतःवर प्रीित करतोस तशी इतरंावर प्रीित कर.’”

20 तो तरुण म्हणाला, “या सवर् आज्ञा मी पाळत आलो आहे. मी
आणखी काय करावे?”

21 येशूने उत्तर िदले, “तुला जर पिरपूणर् व्हायचे असेल तर जा आिण
तुझे जे काही आहे ते िवकून टाक. आिण ते पसेै गरीबांना वाटून दे.
म्हणजे स्वगार्त तुला मोठा ठेवा मळेल. मग ये आिण माझ्यामागे चालू
लाग.”

22 पण जेव्हा त्या तरूणाने हे ऐकले, तेव्हा त्याला फार द:ुख झाले.
कारण तो खूप श्रीमतं होता, म्हणून तो येशूला सोडून िनघून गेला.

23 तेव्हा येशू आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “मी तुम्हाला खर ेसांगतो,
धनवान माणासाला स्वगार्च्या राज्यात प्रवेश करणे फार कठीण जाईल.
24 मी तुम्हांला सांगतो की, धनवानाचा स्वगार्च्या राज्यात प्रवेश होणे
यापेक्षा उंटाला सुईच्या नेढ्यातून जाणे जास्त सोपे आहे.”

25 जेव्हा िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार आश्चयर्चिकत झाले. त्यांनी
येशूला िवचारले, “मग कोणाचे तारण होईल?”

26 येशूने आपल्या िशष्यांकडे पािहले आिण तो म्हणाला, “मनुष्यांना
हे अशक्य आहे, पण देवासाठी सवर् गोष्टी शक्य आहेत.”

27 पेत्र येशूला म्हणाला, “पाहा, आम्ही सवर् काही सोडले आिण
तुमच्या मागे आलो आहोत; मग आम्हांला काय िमळेल.?”

28 येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, नव्या यगुात जेव्हा
मनुष्याचा पुत्र त्याच्या गौरवी िंसहासनावर बसेल तेव्हा तुम्ही जे सवर्
माझ्यामागे आलात ते सवर् बारा आसनांवर बसाल आिण इस्राएलाच्या
बारा वंशाचा न्याय कराल. 29 ज्याने ज्याने माझ्या मागे येण्याकिरता
आपले घर, भाऊ, बहीण, आईवडील, मुले, शेतीवाडी सोडली असेल
तर त्याला त्यापेक्षा िकतीतरी जास्तपटीने लाभ होईल व त्याला
अनतंकाळचे जीवन िमळेल. 30 पण पुष्कळसे जे आता पिहले आहेत ते
शेवटचे होतील आिण जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील.

ययेेशशू ूशशेेतमजुराच्यातमजुराच्या बोधकथबोधकथेेचाचा वापरवापर करतोकरतो

“स्वगार्चे राज्य हे कोण्या शेतमालकासारखे आहे. जो अगदी
पहाटे त्याच्या द्राक्षमळ्यासाठी मोलाने मजूर आणण्यासाठी
गेला. 2 त्या मनुष्याने एक िदवसाच्या मजुरीकिरता

प्रत्येकाला चांदीचे एक नाणे देण्याचे कबूल केले. आिण त्याने द्राक्षाच्या
मळ्यात कामास पाठिवले.

3 “सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास तो मनुष्य बाजारात गेला
तेव्हा तेथे काही माणसे उभी असलेली त्याला िदसली. त्या लोकांना
काहीच काम नव्हते. 4 मग तो त्यांना म्हणाला, ‘तुम्हीसुद्धा माझ्या
द्राक्षमळ्यात कामाला जा आिण जी योग्य मजुरी आहे ती मी तुम्हांला
देईन.’ 5 मग ते काम करण्यास मळ्यात गेले.

“तो मनुष्य बारा वाजता आिण तीन वाजता बाजारात गेला आिण त्या
मनुष्याने आपल्या मळ्यात काम करण्यासाठी काही लोकांना दोन वेळा
जाऊन मजुरीवर घेतले. 6 पाच वाजता तो मनुष्य परत एकदा बाजारात
गेला तेव्हा आणखी काही लोक उभे असलेले त्याला आढळले. त्याने

त्यांना िवचारले, ‘तुम्ही काही काम न करता िदवसभर येथे का बर ेउभे
रािहला आहात?’

7 “त्या लोकांनी उत्तर िदले, ‘आम्हांला कोणी काम िदले नाही.’
“तो मनुष्य त्यांना म्हणाला, ‘तर मग तुम्ही जाऊन माझ्या मळ्यात

काम करा.’
8 “संध्याकाळी मळ्याचा मालक मुकादमाला म्हणाला, ‘मजुरांना

बोलवा आिण त्यांना त्यांची मजुरी देऊन टाका! मी ज्यांना अगदी शेवटी
कामावर आणले त्यांना अगोदर मजुरी द्या. नतंर बाकीच्या सवार्ंना मजुरी
द्या. मी कामावर रोजगारीने पिहल्याने बोलािवलेल्यांना सवार्त शेवटी
मजुरी द्या.’

9 “जे मजूर संध्याकाळी साधारण पाच वाजता कामावर घेतले होते ते
आपली मजुरी घेण्यासाठी आले. प्रत्येकाला एक चांदीचे नाणे मजुरी
िमळाली. 10 मग ज्यांना सुरूवातीला कामावर घेण्यात आले होते, ते
आपली मजुरी घेण्यासाठी आले. त्यांना वाटत होते की, इतरांपेक्षा त्यांना
जास्त पसेै िमळतील, पण त्यां सवार्ंना एकच चांदीचे नाणे मजुरी
िमळाली. 11 त्यांनी ते घेतले व मालकाकडे तक्रार करू लागले. 12 ते
म्हणाले, ‘ज्यांना शेवटी कामावर घेतले त्यांनी केवळ एक तासच काम
केले. परतंु तुम्ही त्यांना आमच्या बरोबरीने मजुरी िदली. आम्ही मात्र
िदवसभर उन्हात राबलो.’

13 “परतंु मळ्याचा मालक त्यांच्यातील एकाला म्हाणाला, ‘िमत्रा मी
तुझ्याबाबतीत अन्याय करीत नाही. आपण यावर सहमत झालो नाही का
की, मी तुला एक चांदीचे नाणे मजुरी देईन? 14 जे तुझे आहे ते घे आिण
घरी जा. तुम्हांला िदली िततकीच मजुरी मला या शेवटच्या माणसाला
द्यायची आहे. 15 मी माझ्या पशैाचा वापर मला पािहजे तसा करू शकत
नाही का? मी लोकांशी चांगला आहे म्हणून, तुला हेवा वाटतो का?’

16 “म्हणून आता जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील आणी पिहले ते
शेवटचे होतील.”

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या मरणािवषयीमरणािवषयी बोलतोबोलतो
(माकर्  10:32-34; लूक 18:31-34)

17 येशू यरूशलेमला चालला होता. तो चालत असता त्याने त्याच्या
िशष्यांना बाजूला घेतले, आिण त्यांना म्हणाला, 18 “ऐका, आपण
यरुशलेमकडे जात आहोत. मनुष्याच्या पुत्राला धरून मुख्य याजक व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांच्या हाती धरुन देण्यात येईल. त्याने मेलेच
पािहजे असे ते म्हणतील. 19 ते मनुष्याच्या पुत्राला यहूदीतरांच्या हाती
देतील. ते लोक त्याची थट्टा करतील, त्याला चाबकाने मारतील नतंर ते
त्याला वधस्तभंावर िखळून िजवे मारतील. परतंु मरणानतंर ितसऱ्या
िदवशी त्याला पुन्हा उठिवले जाईल.”

एकाएका आईचीआईची खासखास िवनिवनंिंतित
(माकर्  10:35-45)

20 त्यानतंर जब्दीच्या मुलांची आई, आपल्या मुलांसह त्याच्याकडे
आली. ती त्याच्या पाया पडली आिण ितने त्याला एक िवनिंत केली.

21 त्याने ितला िवचारले, “तुला काय पािहजे?”
ती म्हणाली, “माझा एक मुलगा तुमच्या राज्यात तुमच्या उजवीकडे

बसेल आिण दसुरा डावीकडे बसेल असे वचन द्या.”
22 येशू ितला म्हणाला, “तू काय मागत आहेस ते तुला माहीत नाही!

जे द:ुख मला सोसावे लागणार आहे ते तुमच्याने सोसवेल काय?”
ते म्हणाले, होय, “आम्ही ते सोसू शकू!”
23 येशू त्याना म्हणाला, “तुम्ही खरोखर माझ्या प्याल्यातून प्याल

खर,े पण माझ्या उजव्या आिण डाव्या हाताला बसण्याचा मान, देणे हे
ठरिवणारा मी नाही, तर माझ्या िपत्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे
ठरिवले आहे.”

24 जेव्हा इतर दहा िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या दोघांवर रागावले.
25 मग येशूने बोलावून त्यांना म्हटले, “यहूदीतर लोकांच्या राजांना
लोकांवर आपली सत्ता आहे हे दाखिवणे आवडले आिण त्यांच्या प्रमुख
नेत्यांना आपले अिधकार वाटेल तसे वापरणे आवडते. 26 पण तुमचे
वागणे तसे नसावे. जर तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर
त्याने तुमचा दासच झाले पािहजे. 27 आिण ज्याला पिहला व्हावयाचे
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आहे त्याने किनष्ट झाले पािहजे. 28 म्हणजे तुम्ही मनुष्याच्या पुत्रासारखे
असले पािहजे. जो इतरांकडून सेवा करून घ्यायला आला नाही तर
इतरांची सेवा करायला आिण अनेकांचे तारण व्हावे यासाठी आपला
जीव खडंणी म्हणून देण्यासाठी आला.”

ययेेशशू ूदोनदोन आआंंधळ्यांनाधळ्यांना बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  10:46-52; लूक 18:35-43)

29 ते यरीहो शहर सोडत असताना, मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागे
आला. 30 रस्त्याच्या कडेला दोन आंधळे बसले होते आिण जेव्हा
त्यांनी ऐकले की, येशू तेथून जात आहे, तेव्हा ते मोठ्याने ओरडले, “प्रभु
येशू, दािवदाच्या पुत्रा. आमच्यावर दया करा.”

31 जमावाने त्यांना दटावले व त्यांना शांत राहण्यास सांिगतले. पण ते
अिधकच मोठ्याने ओरडू लागले, “प्रभु, दािवदाच्या पुत्रा, आमच्यावर
दया करा.”

32 मग येशू थांबला आिण त्यांच्याशी बोलला, त्याने िवचारले, “मी
तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?”

33 त्या आंधळ्या मनुष्यांनी उत्तर िदले, “प्रभु, आम्हांला िदसावे अशी
आमची इच्छा आहे.”

34 येशूला त्यांच्याबद्दल कळवळा आला, आिण त्याने त्यांच्या
डोळ्यांना स्पशर् केला. त्याच क्षणी त्यांना िदसू लागले. आिण ते त्याच्या
मागे गेले.

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे राजासारखाराजासारखा प्रवप्रवेेशश करतोकरतो
(माकर्  11:1-11; लूक 19:28-38; योहान 12:12-19)

येशू व त्याचे िशष्य यरुशलेमजवळ आले असता ते जतैूनाचा
डोंगर म्हटलेल्या टेकडीवर बेथफगे या जागी थांबले. येशूने
त्याच्या दोन िशष्यांना 2 असे सांगून पाठिवले की, “तुमच्या

समोर असलेल्या गावात जा. तुम्ही गावात िशराल तेव्हा एक गाढवी
बांधून ठेवलेली व ितच्या जवळ एक िंशगरु असलेले तुम्हांला आढळेल.
ती दोन्ही गाढवे सोडून माझ्याकडे घेऊन या. 3 जर कोणी तुम्हांला
िवचारले की, ही गाढवे कशासाठी नेत आहात तर त्याला सांगा की,
‘येशूला यांची गरज आहे. तो ती लगेच माझ्याकडे पाठवील.’”

4 हे यासाठी घडले की संदेष्ट्यांपकैी एक जण जे बोलला होता ते पूणर्
व्हावे:

5 “सोयोनेच्या कन्येला सांग, पाहा,
‘तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे!
तो लीन आहे आिण नम्र होऊन गाढवावर बसून येत आहे,
होय िंशगरावर, कष्ट करणाऱ्या प्राण्याच्या िंशगरावर.’”

जखऱ्या 9:9
6 त्याचे िशष्य गेले आिण जसे येशूने सांिगतले होते तसे त्यांनी केले.

7 िशष्यांनी गाढवी व िंशगरू येशूकडे आणले. त्या गाढवावर त्यांनी
आपले अगंरखे घातले आिण येशू त्यावर बसला. 8 पुष्कळ लोकांनी
आपले अगंरखे येशूसाठी वाटेवर अथंरले. दसुऱ्या काही लोकांनी
झाडांच्या फांद्या तोडल्या आिण त्या रस्त्यावर पसरल्या. 9 काही लोक
येशूच्या पुढे चालू लागले. काही लोक येशूच्या मागून चालू लागले. ते
लोक मोठ्याने जयघोष करु लागले,
“होसान्ना, दािवदाच्या पुत्राला
‘प्रभुच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो.’

स्तोत्र. 118:26
स्वगीर्य देवाला होसान्ना!”

10 जेव्हा येशूने यरूशलेमेमध्ये प्रवेश केला तेव्हा संपूणर् शहर ढवळून
िनघाले व लोक िवचारत होते, “हा कोण आहे?”

11 जमाव उत्तर देत होता, “हा येशू संदेष्टा आहे, तो गालील प्रांतातील
नासरथेचा आहे.”

ययेेशशू ूममंिंदरातिदरात जातोजातो
(माकर्  11:15-19; लूक 19:45-48; योहान 2:13-22)

12 मग येशूने मिंदराच्या आवारात प्रवेश केला तेव्हा तेथे जे लोक
िवक्री करीत होते व खरदेी करीत होते त्यांची मेजे त्याने उलथून टाकली

आिण जे लोक कबूतर ेिवकत होते त्यांची बसण्याची बाके उलथून
टाकली. 13 येशू त्यांना म्हणाला, “पिवत्र शास्त्रात असे म्हटले आहे,
‘माझे घर प्राथर्नेचे घर म्हटले जाईल. पण तुम्ही त्याला लुटारंुची गुहा
केले आहे.’”

14 काही आंधळे आिण पांगळे लोक मिंदरात येशूकडे आले. येशूने
त्यांना बर ेकेले. 15 जेव्हा मुख्य याजक व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी,
येशूने केलेल्या आश्चयर्कारक गोष्टी आिण मिंदराच्या आवारात लहान
मुलांना, “दािवदाच्या पुत्राला होसान्ना.” अशी घोषाणा देताना पािहले,
तेव्हा या सवर् गोष्टींमुळे त्यांना राग आला.

16 त्यांनी त्याला िवचारले, “ही मुले काय म्हणत आहे हे तुम्ही ऐकता
ना?”
येशूने त्यांना उत्तर िदले, “होय, पिवत्र शास्त्रात काय िलिहले आहे ते

तुम्ही ऐकले नाही का? ‘तू बालके व तान्हुली यांना स्तुती करायला
िशकिवले आहेस.’h

17 नतंर येशू तेथून िनघाला व बेथानीला गेला. तेथे तो रात्रभर
रािहला.

ययेेशशू ूिवश्वासाचिवश्वासाचेे सामथ्यसामथ्यर्र् दशदशर्र्िवतोिवतो
(माकर्  11:12-14, 20-24)

18 दसुऱ्या िदवशी पहाटे तो यरूशलेमकडे पुन्हा येत असत त्याला
भूक लागली. 19 रस्त्याच्या कडेला त्याला अिंजराचे एक झाड िदसले.
अिंजर खायला िमळेल या आशेने तो झाडाजळ गेला. पण झाडावर
त्याला एकही अिंजर िदसले नाही. त्याला फक्त पाने होती. येशू त्या
झाडाला म्हणाला, “यापुढे तुला कधीही फळ न येवो!” आिण ते झाड
लगेच वाळून गेले आिण मेले.

20 िशष्यांनी हे पािहले, तेव्हा त्यांना फार आश्चयर् वाटले. त्यांनी
िवचारले, “हे अिंजराचे झाड इतक्या लवकर वाळून कसे गेले आिण
मेले?”

21 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, जर तुम्हांला
िवश्वास असेल, आिण जर तुम्ही संशय धरला नाही तर मी जे अिंजराच्या
झाडाबाबतीत केले तेच नव्हे तर या डोंगराला उठून समुद्रात पड असे
म्हणालात तरी ते घडेल. 22 जर तुमचा िवश्वास असेल तर जे काही
तुम्ही प्राथर्नेत मागाल ते तुम्हांला िमळेल.”

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूच्याशूच्या अिधकारािवषयीअिधकारािवषयी शशंकंाका घघेेताततात
(माकर्  11:27-33; लूक 20:1-8)

23 येशू मिंदरात गेला, येशू तेथे िशक्षण देत असताना मुख्य याजक व
वडीलजन येशूकडे आले. ते येशूला म्हणाले, “तुम्ही कोणत्या
अिधकाराने या गोष्टी करता? हा अिधकार तुम्हांला कोणी िदला?”

24 येशू म्हणाला, “मी सुद्धा तुम्हांला एक प्रश्न िवचारतो. जर तुम्ही
मला उत्तर िदले तर मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे मी
तुम्हाला सांगेन. 25 तुम्ही मला सांगा, योहान लोकांना बािप्तस्मा देत
असे. तेव्हा त्याला तो देण्याचा अिधकार कोठून आला- देवाकडून की
मनुष्यांकडून?”
येशूच्या या प्रश्नावर ते चचार् करू लागले. ते म्हणाले, “योहानाचा

बािप्तस्मा देवाकडून होता असे म्हणावे तर येशू म्हणले, ‘मग तुम्ही
त्याच्यावर िवश्वास का ठेवला नाही?’ 26 पण जर तो मनुष्यांकडून होता
असे आपण म्हणालो तर सवर् लोक आपल्यावर रागावतील. आपल्याला
लोकांची भीित आहे. कारण योहान हा एक संदेष्टा होता असे ते सवर् जण
मानतात.”

27 म्हणून त्यांनी येशूला उत्तर िदले, “योहानाचा अिधकार कोठून
होता हे आम्हांला माहीत नाही.”
तेव्हा येशू म्हणाला, “मग मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी करतो, हे

मीही तुम्हांला सांगणार नाही.

ययेेशशू ूदोनदोन पुत्रांचापुत्रांचा दाखलादाखला सांगतोसांगतो

28 “यािवषयी तुम्हांला काय वाटते ते मला सांगा. एका मनुष्याला दोन
मुलगे होते. तो मनुष्य आपल्या पिहल्या मुलाकडे गेला आिण म्हणाला,
‘माझ्या मुला, आज तू माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात जा आिण काम कर.’
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29 “मुलाने उत्तर िदले, ‘मी जाणार नाही.’ परतंु नतंर त्या मुलाने
जायचे ठरिवले व तो गेला.

30 “नतंर वडील आपल्या दसुऱ्या मुलाकडे गेले आिण म्हणाले,
‘माझ्या मुला, आज तू जाऊन माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात काम कर.’ त्या
मुलाने उत्तर िदले, ‘होय बाबा, मी जातो.’ पण तो गेला नाही.

31 “त्या दोघांपकैी कोणत्या मुलाने वडीलांची आज्ञा पाळली?”
ते म्हणाले, “पिहल्या मुलाने.”
येशू त्यांना म्हणाला, “मी खर ेसांगतो, जकातदार व वेश्या हे वाईट

लोक आहेत असे तुम्हांला वाटते, पण ते तुमच्या अगोदर स्वगार्च्या
राज्यात जातील. 32 जीवनाचा खरा रस्ता कोणता हे तुम्हांला दाखवावे
म्हणून योहान आला आिण तुम्ही योहानाला मानले नाही. जकातदार व
वेश्या यांनी योहानावर िवश्वास ठेवला हे तुम्ही पािहले पण तरी देखील
तुम्ही आपले मन बदलण्यास आिण योहानावर िवश्वास ठेवण्यास तयार
झाला नाही.

ददेेवव आपलाआपला पुत्रपुत्र पाठिवतोपाठिवतो
(माकर्  12:1-12; लूक 20:9-19)

33 “ही बोधकथा ऐका: एक मनुष्य होता, त्याचे शेत होते. त्याने
आपल्या शेतात द्राके्ष लावली. शेताच्या भोवती त्याने एक िंभत बांधली
आिण द्राके्ष कुस्करून रस गाळण्याकिरता खड्डा करून एक घाणा तयार
केला. आिण टेहळाणी करण्यासाठी एक मनोरा (माळा) बांधला. मग
त्याने आपला मळा काही शेतकऱ्यांना करायला खडंाने िदला. मग तो
परत गेला. 34 जेव्हा द्राके्ष तोडणीचा हगंाम जवळ आला, तेव्हा त्या
मनुष्याने आपला वाटा आणण्याकिरता काही नोकर खडंकरी
शेतकऱ्याकडे पाठिवले.

35 “परतंु शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. एकाला मार िदला तर
दसुऱ्या नोकराला िजवे मारले. नतंर ितसऱ्याला दगडमार करून ठार
केले. 36 मग शेतकऱ्यांकडे त्या मनुष्याने आणखी एकदा नोकर
पाठिवले. पिहल्यापेक्षा त्याने जास्त नोकर पाठिवले पण त्या शेतकऱ्यांनी
त्यांना तशीच वागणूक िदली. 37 नतंर, त्याने त्याच्या स्वतःच्या मुलाला
त्यांच्याकडे पाठिवले, तो म्हणाला, ‘िनिश्चतच ते माझ्या मुलाचा मान
राखतील.’

38 “पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी त्याच्या मुलाला पािहले तेव्हा ते
एकमेकास म्हणू लागले, ‘हा तर मालकाचा मुलगा आहे. तो वारस आहे.
चला आपण त्याला ठार करू व त्याचे वतन घेऊ.’ 39 त्यांनी त्याला
धरले व मळ्याच्या बाहेर फेकले व त्याला ठार मारले.

40 “मग द्राक्षमळ्याचा मालक परत येईल तेव्हा या शेतकऱ्यांचे काय
करील?” 41 यहूदी मुख्य याजक आिण पुढारी म्हणाले, “तो त्या
लोकांना खात्रीने मरणदडं देईल. कारण ते दषु्ट होते. नतंर तो आपला
मळा दसुऱ्यास खडंाने देईल. हगंामाच्या िदवसात जे त्याच्या िपकाची
वाटणी देतील, अशांना तो ते देईल.”

42 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही पिवत्र शास्त्रात वाचले असलेच की.
‘बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला
दगड कोनिशला झाला आहे हे
प्रभूने केले आिण
आमच्यासाठी हे अदभुत आहे.’

स्तोत्र 118:22-23
43 “म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, देवाचे राज्य तुमच्याकडून काढून

घेण्यात येईल. देवाला आपल्या राज्यात पािहजेत अशा गोष्टी जे लोक
करतील, त्यांना ते देण्यात येईल. 44 जो कोणी या दगडावर पडेल,
त्याचे तुकडे तुकडे होतील आिण जर हा दगड एखाद्या मनुष्यावर पडेल
तर त्या मनुष्याचा चक्काचूर होईल.”

45 येशूने सांिगतलेल्या या बोधकथा मुख्य याजकांनी आिण
परूश्यांनी ऐकल्या. येशू त्यांच्यािवषयी बोलत आहे हे त्यांनी ओळखले.
46 त्यांना येशूला अटक करायचे होते. पण त्यांना लोकांचे भय वाटत
होते, कारण लोक येशूला संदेष्टा मानीत होते.

लोकांनालोकांना भोजनालाभोजनाला िदलिदलेेल्याल्या आमआमंतं्रणाचीत्रणाची बोधकथाबोधकथा
(लूक 14:15-24)

येशूने त्यांच्याशी बोलण्यास सूरुवात करून पुन्हा एकदा
बोधकथेचा वापर केला. तो म्हणाला, 2 “स्वगार्चे राज्य एका
राजासारखे आहे, त्याने त्याच्या मुलाच्या लग्नािनिमत्त

भोजनाचे आमतं्रण िदले. 3 त्याने त्याच्या नोकरांना पाठवून, ज्यांना
लग्नाचे आमतं्रण होते अशांना बोलािवण्यास सांिगतले. पण लोकांनी
राजाच्या मेजवानीस येण्यास नकार िदला.

4 “नतंर राजाने आणखी काही नोकरांना पाठवून िदले. राजा
नोकरांना म्हणाला, ‘मी त्या लोकांना अगोदरच आमतं्रण िदले आहे
म्हणून आता जा आिण त्यांना सांगा, पाहा, मेजवानी तयार आहे. मी
चांगल्यातील चांगले बलै आिण वासर ेकापली आहेत आणी सगळे तयार
आहे. लग्नाच्या मेजवानीस या!’

5 “नोकर गेले आिण त्यांनी लोकांस येण्यास सांिगतले, पण त्यांनी
नोकरांच्याकडे लक्ष िदले नाही. ते आपापल्या कामास िनघून गेले. एक
शेतात काम करायला गेला, तर दसुरा व्यापार करायला गेला. 6 काहींनी
मालकाच्या उरलेल्या नोकरांना पकडून मार िदला व िजवे मारले. 7

राजा फार रागावला. त्याने त्याचे सनै्य पाठिवले आिण त्यांनी त्या
खनु्यांना ठार मारले. त्यांनी त्यांचे शहर जाळले.

8 “मग राजा त्याच्या नोकरांना म्हणाला, ‘मेजवानी तयार आहे, पण
ज्यांना बोलािवले होते ते पात्र नव्हते, 9 म्हणून रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवर
जा आिण तेथे तुम्हांला जे भेटतील त्यांना लग्नाच्या मेजवानीला बोलवा.’
10 मग ते नोकर रस्त्यावर गेले. त्यांना जे जे लोक भेटले त्यांना जमा
केले. ज्या िठकाणी लग्नाची मेजवानी तयार होती तेथे नोकरांनी चांगल्या
आिण वाईट लोकांना जमा केले आिण ती जागा भरून गेली.

11 “मग त्या सवार्ंना भेटण्यास राजा तेथे आला. मेजवानीसाठी
साजेल असा पोशाख न केलेला एक मनुष्य राजाला तेथे आढळला. 12

राजा त्याला म्हणाला, ‘िमत्रा, तुला तेथे कोणी व कसे येऊ िदले?
मेजवानीला साजेसे कपडे नसताना तू येथे कसा आलास?’ पण तो गप्प
रािहला. 13 तेव्हा राजाने नोकरांना सांिगतले, ‘या मनुष्याचे हात व पाय
बांधा आिण त्याला बाहेर अधंारात टाका, तेथे रडणे आिण दातखाणे
चालेल.’

14 “कारण बोलािवलेले पुष्कळ आहेत पण िनवडलेले थोडे.”

काहीकाही यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला फसवूफसव ूपाहतातपाहतात
(माकर्  12:13-17; लूक 20:20-26)

15 मग परूशी गेले आिण येशूला कसे पकडावे याचा कट करू
लागले. त्याला शब्दात पकडण्याचा प्रयत्न करू लागले. 16 परूशांनी
येशूला फसिवण्याच्या हेतूने काही माणसे त्याच्याकडे पाठिवली. त्यांनी
आपली काही माणसे (िशष्य) आिण हेरीदी गटाच्या काही लोकांना
येशूकडे पाठिवले. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्हांला माहीत आहे की आपण
सत्यवचनी आहात, आिण तुम्ही देवाचा मागर् प्रामािणकपणे िशकिवता, व
दसुर ेकाय िवचार करतात याची तुम्ही पवार् करीत नाही. तुम्ही सवार्ना
समान मानता. 17 म्हणून तुमचे मत आम्हांला सांगा, कैसराला कर देणे
योग्य आहे की नाही?”

18 येशूला त्यांचा दषु्ट उद्देश माहीत होता, म्हणून तो म्हणाला,
“ढोंग्यांनो, तुम्ही माझी परीक्षा का घेत आहात? 19 कर भरण्यासाठी जे
नाणे वापरले जाते ते मला दाखवा.” त्या लोकांनी येशूला चांदीचे एक
नाणे दाखिवले. 20 तेव्हा येशूने िवचारले, “या नाण्यावर कोणाचे िचत्र
आहे? आिण या नाण्यावर कोणाचे नाव िलिहलेले आहे?”

21 त्या लोकांनी उत्तर िदले, “त्यावर कैसराचे िचत्र व नाव िदले
आहे.”
यावर येशू त्यांना म्हणाला, “जे कैसराचे आहे ते कैसराला द्या. आिण

जे देवाचे आहे ते देवाला द्या!”
22 येशू जे म्हणाला ते त्या लोकांनी ऐकले तेव्हा ते आश्चयर्चिकत

झाले आिण तेथून िनघून गेले.

मत्तय 21:29 628 मत्तय 22:22
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काहीकाही सदसदूकूीकी लोकलोक ययेेशूलाशूला फसवूफसव ूपाहतातपाहतात
(माकर्  12:18-27; लूक 20:27-40)

23 त्याच िदवशी काही सदकूी लोक त्याच्याकडे आले (हे लोक असे
समजतात की पुनरूत्थान नाही) त्यांनी येशूला एक प्रश्न िवचारला, 24 ते
म्हणाले, “गुरूजी, मोशेने िशकिवले की, जर एखादा मनुष्य मेला आिण
त्याला मूलबाळ नसेल, तर त्याच्या भावाने िंकवा जवळच्या नातेवाईकाने
त्याच्या पत्नीशी लग्न करावे, म्हणजे मेलेल्या भावासाठी त्यांना मुले
होतील. 25 आता, आमच्यामध्ये सात भाऊ होते. पिहल्याने लग्न केले
आिण नतंर तो मेला आिण त्याला मूल नसल्याने त्याच्या भावाने त्याच्या
पत्नीशी लग्न केले. 26 असेच दसुऱ्या व ितसऱ्या भावाच्या बाबतीतही
घडले व सातही भावांनी ितच्याशी लग्न केले आिण मेले. 27 शेवटी ती
स्त्री मेली. 28 आता प्रश्न असा आहे की, पुनरूत्थानाच्या वेळेस ती
कोणाची पत्नी असेल, कारण सवर् सातही भावांनी ितच्यांशी लग्न केले
होते.”

29 उत्तर देताना येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही चुकीची समजूत करून
घेत आहात, कारण तुम्हांला देवाचे वचन िंकवा सामथ्यर् माहीत नाही.
30 तुम्हांला समजले पािहजे की, पुनरूत्थानानतंरच्या जीवनात लोक
लग्न करणार नाहीत िंकवा करून देणार नाहीत. उलट ते स्वगार्त
देवदतूासारखे असतील. 31 तरी, मृतांच्या पुनरूत्थानाच्या संदभार्त देव
तुमच्या फायद्यासाठी जे बोलला ते तुम्ही अजूनपयर्ंत वाचले काय? 32

तो म्हणाला, ‘मी अब्राहाम, इसहाक आिण याकोबाचा देव आहे.’ हा देव
मेलेल्यांचा देव नाही तर िजवंत लोकांचा देव आहे.”

33 जेव्हा जमावाने हे ऐकले तेव्हा ते आश्चयर्चिकत झाले.

कोणतीकोणती आज्ञाआज्ञा सवार्तसवार्त महत्त्वाचीमहत्त्वाची आहआहेे?
(माकर्  12:28-34; लूक 10:25-28)

34 येशूने सदकूी लोकांना अशा बोधकथा सांिगतल्या की त्यांना वाद
घालता येईना. हे परूश्यांनी ऐकले. म्हणून परूश्यांनी एकत्र येऊन
मसलत केली. 35 एक परूशी िनयमशास्त्राचा जाणकार होता. त्या
परूश्यानी येशूची परीक्षा पाहावी म्हणून प्रश्न केला. 36 त्याने िवचारले,
“गुरूजी, िनयमशास्त्रातील कोणती आज्ञा सवार्ंत महत्त्वाची आहे?”

37 येशूने उत्तर िदले, “‘प्रभु तुमचा देव याजवर प्रीित करा. तुम्ही
त्याजवर पूणर् हृदयाने, पूणर् िजवाने, पूणर् मनाने प्रीती करा.’ 38 ही पिहली
आिण मोठी आज्ञा आहे. 39 िहच्यासारखी दसुरी एक आहे: ‘जशी
आपणावर तशी इतरांवर प्रीित करा.’ 40 सवर् िनयमशास्त्र आिण
संदेष्ट्यांचे िलखाण या दोन आज्ञांवरच अवलबंून आहे.”

िख्रस्तिख्रस्त दावीदाचादावीदाचा पुत्रपुत्र असअसेेलल कायकाय?
(माकर्  12:35-37; लूक 20:41-44)

41 म्हणून परूशी एकत्र उभे असताना, येशूने त्यांना प्रश्न केला. 42

येशू म्हणाला, “िख्रस्तािवषयी तुमचे काय मत आहे? तो कोणाचा पुत्र
आहे?”
परूश्यांनी उत्तर िदले, “िख्रस्त हा दािवदाचा पुत्र आहे.”
43 त्यावर येशू त्यांना म्हणाला, “मग दािवदाने त्याला ‘प्रभु’ असे का

म्हटले? दािवदाच्या अगंी पिवत्र आत्मा आला असता तो म्हणाला,
44 ‘प्रभु माझ्या प्रभूला (िख्रस्ताला) म्हणाला,
मी तुझे वरैी तुझे पादासन करीपयर्ंत,
माझ्या उजव्या बाजूला बसै.’

स्तोत्र. 110:1
45 आता, मग जर दािवद त्याला ‘प्रभु’ म्हणतो तर तो दािवदाचा पुत्र
कसा होऊ शकतो?”

46 पण परूश्यांपकैी कोणीही त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकला नाही.
त्या िदवसानतंर त्याला आणखी प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणीही केले
नाही.

ययेेशशू ूधािर्मकधािर्मक पुढाऱ्यांवरपुढाऱ्यांवर टीकाटीका करतोकरतो
(माकर्  12:38-40; लूक 11:37-52; 20:45-47)

मग येशू लोकांशी व त्याच्या िशष्यांशी बोलला, तो म्हणाला,
2 “िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी यांना मोशेच्या
िनयमशास्त्राचे स्पष्टीकरण करण्याचे अिधकार आहेत. 3

म्हणून ते जसे सांगतात तसे तुम्ही करा. पण ते जसे करतात तसे करू
नका. मी असे म्हणतो याचे कारण ते बोलतात पण त्याप्रमाणे करत
नाहीत. 4 वाहावयास अवघड असे ओझे ते बांधतात व ते ओझे
लोकांच्या खांद्यांवर देतात व ते स्वतः ते ओझे उचलायला एक
बोटदेखील लावत नाहीत.

5 “ते त्यांचे सवर् चांगले काम लोकांनी पाहावे म्हणून करतात. ते पिवत्र
शास्त्र िलिहलेल्या लहान पेट्या मोठमोठ्या बनिवतात आिण लोकांनी
पाहावे म्हणून लांब झगे घालतात. 6 मेजवानीच्या िठकाणी आपल्याला
िवशेष मानाची जागा िमळावी असे त्यांना वाटते. तसेच यहूद्यांचे
सभास्थानात मोक्याच्या जागी बसायला त्यांना फार आवडते. 7

बाजारातील मुख्य रस्त्याने जाता येता लोकांनी आपल्याला मान द्यावा
याची त्यांना फार आवड असते आिण लोकांनी त्यांना गुरुजी म्हणावे
असे त्यांना वाटते.

8 “परतंु तुम्ही स्वतःला ‘गुरूजी’ म्हणवून घेऊ नका. तुम्ही सवर्
एकमेकांचे बहीण भाऊ आहात, तुमचा गुरू एकच आहे. 9 आिण
जगातील कोणालाही ‘िपता’ म्हणू नका. कारण तुमचा िपता एकच आहे व
तो स्वगार्त आहे. 10 तुम्ही स्वतःला ‘मालक’ म्हणून घेऊ नका. तुमचा
मालक िख्रस्त आहे. 11 तुमच्यातील जो सेवक बनून तुमची सेवा करतो
तो तुमच्यात सवार्त मोठा होय. 12 जो स्वतःला मोठा समजेल त्याला
कमी लेखले जाईल. स्वतःला लहान समजणारा प्रत्येक जण मोठा
गणला जाईल.

13 “अहो, परूश्यांनो आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, हाय, हाय,
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही स्वगार्च्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी खलुा
ठेवीत नाहीत. तुम्ही स्वतः तर आत जात नाहीच पण जे आत जाण्याचा
प्रयत्न करतात त्यांनाही आत जाऊ देत नाहीत. 14

15 “परूश्यांनो व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी, तुम्ही द:ुखी व्हाल.
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही समुद्र व जिमनीवरून प्रवास करून एक तरी
िशष्य िमळतो का ते पाहाता आिण तुम्हांला तो िमळतो तेव्हा तुम्ही
त्याला तुमच्याप्रमाणे नरकपुत्रासारखे करून टाकता.

16 “तुम्हांला द:ुख होईल. आंधळ्या वाटाड्यांनो, जे तुम्ही म्हणता,
‘जर एखादा मिंदराच्या नावाने शपथ घेतो तर त्याने ती पाळलीच पािहजे
याचे बधंन त्याच्यावर नाही, पण जर एखादा मिंदरातील सोन्याची शपथ
घेऊन बोलतो, तर त्याने ती शपथ पाळलीच पािहजे.’ 17 तुम्ही मूखर्
आंधळे आहात. सोने आिण मिंदर यांपकैी कोणते अिधक महत्त्वाचे?
मिंदर त्या सोन्याला पिवत्र बनिवते.

18 “आिण तुम्ही असे म्हणता. जर एखादा वेदीची शपथ घेतो तर
त्यात काही वावगे नाही. पण जर एखादा वेदीवरील अपर्णाची शपथ घेतो
तर त्याने ती शपथ पाळलीच पिहजे. 19 तुम्ही आंधळे आहात. तुम्हांला
काही िदसत नाही व कळत नाही! अपर्ण मोठे की वेदी मोठी? वेदीमुळे
अपर्ण पिवत्र होते म्हणून वेदी मोठी. 20 म्हणून जो वेदीची शपथ घेतो तो
त्या वेदीबरोबर त्यावरच्या सवार्ंची शपथ घेतो. 21 तसेच जो मिंदराची
शपथ घेतो तो मिंदर व त्यात राहणाऱ्या देवाची देखील शपथ घेतो. 22

जो स्वगार्ची शपथ घेतो तो देवाच्या आसनाची व त्यावर बसणाऱ्याचीही
शपथ घेतो.

23 “परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही द:ुखी व्हाल. तुम्ही
ढोंगी आहात! तुमचे जे काही आहे त्याचा दशांश तुम्ही देवाला देता-
पुिदना, शेप, िजर ेयांचा देखील दशंाश देता. पण िनयमशास्त्राच्या
महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे- न्यायाने वागणे, दया दाखिवणे व प्रामािणकपणे
वागणे हे तुम्ही पाळत नाही. या गोष्टी तुम्ही केल्या पािहजेत व तसेच
इतरही केल्या पािहजेत. 24 तुम्ही आंधळे वाटाडे आहात. जो पाण्याने
भरलेल्या प्याल्यातून माशी बाजूला करतो व उंटासह पाणी िपऊन
टाकतो त्याच्यासारखे तुम्ही आहात.

मत्तय 22:23 629 मत्तय 23:24
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25 “अहो परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही द:ुखी व्हाल,
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही आपल्या ताटवाट्या बाहेरून घासता पुसता
पण लोकांना फसवून कमावलेला फायदा आिण असंयम यानी त्या
आतून भरल्या आहेत. 26 अहो परुश्यांनो, तुम्ही आंधळे आहात!
अगोदर तुमची वाटी आतून घासा व धुवा म्हणजे ती बाहेरून देखील
खरोखर साफ होईल.

27 “अहो परुश्यांनो िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही द:ुखी व्हाल.
तुम्ही ढोंगी आहात! रगंसफेदी केलेल्या कबरांसारखे तुम्ही आहात. त्या
वरून चांगल्या िदसतात पण आतून मेलेल्या माणसांच्या हाडांनी भरल्या
आहेत. 28 तुमचेही तसेच आहे. लोक तुमच्याकडे पाहतात आिण तुम्ही
चांगले आहात असे त्यांना वाटते. पण तुम्ही आतून ढोंग व दषु्टपणा यांनी
भरला आहात.

29 “अहो, परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तुम्ही द:ुखी व्हाल.
तुम्ही ढोंगी आहात! तुम्ही संदेष्ट्यांसाठी कबरा बांधता. आिण जे लोक
धािर्मक जीवन जगले त्यांची थडगी सजवता. 30 आिण तुम्ही म्हणता
जर आम्ही आमच्या वाडविडलांच्या काळात िजवंत असतो तर त्यांना
या संदेष्ट्यांना िजवे मारण्यास मदत केली नसती. 31 पण ज्यांनी
ज्यानी त्यांना िजवे मारले, त्यांचेच तुम्ही वंशज आहात याचा पुरावा
तुम्ही देता. 32 पुढे व्हा आिण तुमच्या वाडविडलांनी सुरू केलेली पापी
कामे पूणर् करा.

33 “तुम्ही साप आहात. िवषारी सापाची िपल्ले आहात! तुम्ही देवाच्या
हातून सुटू शकणार नाही. तुम्हा सवार्ंना दोषी ठरिवण्यात येईल. तुम्ही
नरकात जाल. 34 मी तुम्हांला सांगतो की मी तुमच्याकडे संदेष्टे, ज्ञानी
लोक आिण िशक्षक पाठवीत आहे. त्यांच्यातील काहींना तुम्ही िजवे
माराल. त्यांपकैी काहींना वधस्तभंावर िखळाल. त्यांच्यातील काहींना
तुमच्या सभास्थानात मारहाण कराल. त्यांचा नगरानगरातून पाठलाग
कराल.

35 “म्हणून ज्या चांगल्या लोकांचा वध या पृथ्वीवर झाला त्या
सवार्ंसाठी तुम्ही दोषी ठराल. हाबेल या चांगल्या मनुष्याच्या वधासाठी
तुम्ही दोषी ठराल. आिण तुम्ही बरख्याचा पुत्र जखऱ्याला िजवे
मारण्यािवषयी दोषी ठराल. त्याला मिंदर आिण वेदी यांच्यामध्ये मारले
होते. हाबेलाच्या काळापासून ते जखऱ्याच्या काळापयर्ंत जे जे चांगले
लोक मारण्यात आले, त्यांच्या वधािवषयी तुम्ही दोषी ठराल. 36 मी
तुम्हांला खर ेसांगतो; तुम्ही लोक िजवंत असेपयर्ंत या गोष्टी घडतील.

यरूशलयरूशलेेमच्यामच्या लोकांनालोकांना ययेेशशू ूसावधसावध करतोकरतो
(लूक 13:34-35)

37 “अगे, यरूशलेमे, यरूशलेमे, तू संदेष्ट्यांना िजवे मारतेस. देवाने
तुझ्याकडे पाठिवलेल्या लोकांना दगडमार करतेस. कोंबडी जशी
आपल्या िपल्लांना पखंाखाली एकवटते तसे तुझ्यातील लोकांना
एकवटण्याचा पुष्कळ वेळा मी प्रयत्न केला पण तू मला तसे करू िदले
नाहीस. 38 आता तुझे घर उजाड होईल. 39 मी तुला सांगतो, ‘प्रभूच्या
नावाने येणारा धन्यवािदत असो. असे म्हणेपयर्ंत तू मला पाहणार
नाहीस.’”

ममंिंदराचािदराचा भावीभावी नाशनाश
(माकर्  13:1-31; लूक 21:5-33)

येशू मिंदरातून बाहेर िनघून चालत िनघाला होता तेव्हा
त्याचे िशष्य त्याच्याकडे आले. कारण त्यांना त्याला
मिंदराच्या इमारती दाखवायच्या होत्या. 2 प्रितसादादाखल,

तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही या सवर् गोष्टी पाहता. खर ेना? आता, मी
तुम्हांला खर ेसांगतो, येथे एक दगड दसुऱ्या दगडावर राहणार नाही.
त्यातील प्रत्येक दगड खाली टाकला जाईल.”

3 येशू जतैूनाच्या डोंगरावर बसला असताना, त्याचे िशष्य त्याच्याशी
एकांतात बोलावे म्हणून आले, ते म्हणाले, “आम्हांला सांगा की या गोष्टी
कधी होतील? तुम्ही परत येण्याचा आिण जगाचा शेवट होण्याचा काळ
जवळ आला आहे हे आम्ही कोणत्या घटनांवरून ओळखावे?”

4 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “सांभाळा! कोणीही तुम्हांला फसवू नये 5

मी हे म्हणतो कारण असे पुष्कळ आहेत की जे माझ्या नावाने येतील

आिण ते म्हणतील, ‘मी िख्रस्त आहे,’ आिण ते पुष्कळ लोकांना
फसिवतील. 6 तुम्ही लढायांबद्दल आिण लढायांच्या अफवांबद्दल ऐकाल
पण त्यामुळे तुम्ही त्यांना िभऊ नका. या गोष्टी घडल्याच पािहजेत. तरी
इतक्यात शेवट जवळ येणार नाही. 7 होय, एक राष्ट्र  दसुऱ्या राष्ट्र ावर
उठेल. अनेक िठकाणी भूकंप व दषु्काळ येतील. 8 पण या सवर् गोष्टी
म्हणजे प्रसूतीच्या कळांची सुरूवात अशा आहेत.

9 “लोक तुमच्याशी वाईट वागतील. तुमचा छळ व्हावा आिण तुम्हांला
िजवे मारावे यासाठी लोक तुम्हांला राज्यकत्यार्च्या हाती देतील. सवर्
लोक तुमचा द्वेष करतील. तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठेवला म्हणून या गोष्टी
तुमच्यावर ओढवतील. 10 अशा वेळी बरचे िवश्वासणार ेआपला िवश्वास
गमावतील. ते एकमेकािवरुद्ध उठतील आिण एकमेकांचा द्वेष करतील.
11 अनेक खोटे संदेष्टे येतील, ते लोकांना चुकीचे िशक्षण देतील व
त्यावर िवश्वास ठेवायला लावतील. 12 सतत वाढणाऱ्या दषु्टाईमुळे
अिधकािधक िवश्वासणाऱ्यांची प्रीित कमी कमी होत जाईल. 13 पण जो
मनुष्य शेवटपयर्ंत खबंीरपणे वागेल तोच तारला जाईल. 14 सवर् जगभर
देवाची सुवातार् गाजिवली जाईल व हे सवर् राष्ट्र ातील लोकांना साक्ष असे
होईल. आिण मग शेवट होईल.

15 “दानीएल संदेष्ट्याने एका अमगंळ गोष्टीिवषयी सांिगतले की,
िजच्यामुळे नाश ओढवेल. अशी अमगंळ गोष्ट ही पिवत्र जागी- मिंदरामध्ये
उभी असलेली तुम्ही पाहाल.” (तुम्ही लोक जे हे वाचाल ते याचा अथर्
समजून घ्या.) 16 “त्यावेळी यहूदातील लोकांनी डोंगरावर पळून जावे.
17 जो कोणी छपरावर असेल त्याने घरातील सामान घेण्यासाठी उतरु
नये. 18 जर कोणी शेतात असेल तर त्याने आपला सदरा घेण्यासाठी
परत जाऊ नये.

19 “त्याकाळी गभर्वती असलेल्या अगर तान्ही बालके असलेल्या
िस्रयांना फार कठीण जाईल. 20 जेव्हा या गोष्टी होतील आिण तुम्हांला
पळून जावे लागेल तेव्हा थडंीचे िदवस नसावेत अथवा शब्बाथ िदवस
नसावा यासाठी प्राथर्ना करा. 21 कारण त्याकाळी फार पीडा येतील.
जगाच्या आरभंापासून कधीही झाली नाही आिण पुन्हा कधी होणार नाही
अशी पीडा त्या काळी भोगावी लागेल.

22 “आणखी, देवाने ते िदवस जर थोडेच ठेवले नसते तर कोणीच
वाचले नसते. परतंु त्याच्या िनवडलेल्यांमुळे तो ते िदवस थोडे करील.

23 “त्या वेळी जर एखाद्याने तुम्हांला म्हटले, ‘पहा! िख्रस्त येथे आहे,’
िंकवा ‘तो तेथे आहे’, तर त्याच्यावर िवश्वास ठेवू नका. 24 खोटे िख्रस्त
आिण खोटे संदेष्टे उदयास येतील. ते महान आश्चयर्कारक िचन्हे
दाखवतील. देवाच्या िनवडलेल्या लोकांना ते िचन्हे दाखवतील व
लोकांना एवढेच नव्हे तर देवाच्या िनडवलेल्यांना फसिवण्याचा प्रयत्न
करतील. 25 या गोष्टी होण्या अगोदरच मी तुम्हांला सावध केले आहे.

26 “एखादा मनुष्य तुम्हांला सांगेल, ‘पाहा, मशीहा ओसाड रानात
आहे.’ तर तेथे जाऊ नका. िंकवा जर ते म्हणाले, पाहा, ‘िख्रस्त,
आतल्या खोलीत लपला आहे’, तर त्याच्यावर िवश्वास ठेवू नका. 27 मी
हे म्हणतो कारण वीज जशी पूवेर्कडून पिश्चमेकडे चमकताना सवार्ना
िदसते तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे येणेदेखील असेल. 28 जेथे कोठे प्रेत
असेल तेथे िगधाडेही असतील.

29 “छळानतंर लगेच, असे घडेल:
‘सूयर् अधंकारमय होईल
व चंद्र प्रकाश देणार नाही.
आकाशातील तार ेव नक्षत्रे गळून पडतील आकाशातील सवर् शक्ती
डळमळतील.
आकाश गंुडाळीसारखे गंुडाळले जाईल.’

यशया 13:10; 34:4
30 “त्यावेळेला मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याचे िचन्ह आकाशात िदसेल.

तेव्हा जगातील सवर् लोक शोक करतील. मनुष्याच्या पुत्राला सवर् जण
मेघावर बसून येताना पाहतील. तो महासामथ्यर् आिण वभैव यांच्यासह
येईल. 31 मनुष्याचा पुत्र तुतारीचा मोठा नाद करून आपले दतू
पृथ्वीभोवती पाठवून देईल. ते पृथ्वीच्या चारही कोपऱ्यातून,
आकाशाच्या एका सीमेपासून दसुऱ्या सीमेपयर्ंत िनवडलेल्यांना गोळा
करतील.

32 “अिंजराच्या झाडापासून िशका: अिंजराच्या झाडाच्या फांद्या
जेव्हा िहरव्या आिण कोवळ्या असतात आिण पाने फुटू लागतात तेव्हा

मत्तय 23:25 630 मत्तय 24:32
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उन्हाळा जवळ आला हे तुम्हांला कळते. 33 मी तुम्हांला ज्यािवषयी
सांिगतले त्याबाबतीतही असेच होईल जेव्हा या सवर् गोष्टी तुम्ही पाहाल
तेव्हा वेळ जवळ येत आहे हे तुम्ही ओळखाल. 34 मी तुम्हांला खरे
सांगतो: या गोष्टी होत असताना आजची ही िपढी नाहीशी होणार नाही.
35 सवर् जग, आकाश, पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने कधीही
नष्ट होणार नाहीत.

तीती ववेेळळंं कोनतीकोनती अशअशेेलल ततेे फक्तफक्त ददेेवालाचवालाच ठाउकठाउक
(माकर्  13:32-37; लूक 17:26-30, 34-36)

36 “पण त्या िदवसािवषयी आिण त्या घटके िवषयी कोणालाही
माहीत नाही, स्वगार्तील देवदतूांनाही नाही, िंकवा खदु्द पुत्रालाही नाही.
फक्त िपताच हे जाणतो.

37 “नोहाच्या काळी घडले तसे मनुष्याच्या पुत्राच्या येण्याच्या
वेळेसही होईल. 38 महापूर येण्याअगोदर लोक खातपीत होते. लोक लग्न
करीत होते. लग्न करून देत होते. नोहा जहाजात जाईपयर्त लोक या
गोष्टी करीत होते. 39 त्यांना माहीत नव्हते की काही तरी घडणार आहे.
परतंु नतंर पूर आला आिण सवर् लोक मरून गेले.

“मनुष्याचा पुत्र आल्यावर असेच होईल. 40 दोघे जण शेतात एकत्र
काम करत असतील तर त्यातला एक जण वर घेतला जाईल आिण
दसुरा तेथेच राहील. 41 दोन िस्त्रया जात्यावर धान्य दळत असतील तर
त्या दोघीतील एक वर घेतली जाईल आिण दसुरी तेथेच राहील.

42 “म्हणून तुम्ही तयार असा, कारण तुम्हांला माहीत नाही की
कोणत्या िदवशी तुमचा प्रभु येत आहे, 43 हे लक्षात ठेवा, चोर केव्हा
येईल हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते तर तो त्यासाठी तयारीत
रािहला असता आिण त्याने चोराला घर फोडू िदले नसते. 44 या
कारणासाठी तुम्हीसुद्धा तयार असले पािहजे. जेव्हा तुम्हांला अपेक्षा
नसेल तेव्हा मनुष्याचा पुत्र येईल.

चांगलाचांगला वव वईटवईट ससेेवकवक
(लूक 12:41-48)

45 “शहाणा आिण िवश्वासू सेवक कोण बर?े दसुऱ्या सेवकांना वेळेवर
जेवण देण्याचे काम मालक एका सेवकावर सोपिवतो. हे काम
करण्यासाठी मालक कोणाला िवश्वासाने सांगेल? 46 मालक आल्यावर
आपले िदलेले काम करीत असलेला सेवक खरोखर धन्य! 47 मी
तुम्हांला सांगतो: मालक आपल्या सवर् मालमत्तेवर त्या सेवकाची नेमणूक
करील.

48 “पण जर सेवक वाईट िनघाला आिण आपला मालक लवकर घरी
परत येणार नाही असे म्हणाला तर काय होईल? 49 तो सेवक इतर
सेवकांना मारहाण करील आिण आपल्यासारख्या लोकांबरोबर जेवण
करील आिण दारू िपऊन मस्त होईल. 50 आिण तो सेवक तयारीत
नसेल अशा वेळी मालक येईल. 51 मग मालक त्या सेवकाचे तुकडे
करील. त्या सेवकाला मालक ढोंगी लोकांबरोबर राहायला पाठवील.
आिण त्या िठकाणी रडणे व दात खाणे चालेल.

दहादहा ककुुमािरकांचीमािरकांची बोधकथाबोधकथा

“त्या िदवसांत स्वगार्चे राज्य दहा कुमािरकांसारखे असेल,
त्यांनी त्यांचे िदवे घेतले व वराला भेटण्यास गेल्या. 2 त्या
दहा मुलींपकैी पाच मुखर् होत्या आिण पाच शहाण्या होत्या.

3 मूखर् मुलींनी आपले िदवे घेतले, पण िदव्यासाठी तेल घेतले नाही. 4

शहाण्या मुलींनी िदव्याबरोबर तेलही घेतले. 5 वराला उशीर झाल्याने
सवर्च मुलींना डुलक्या लागल्या व त्या झोपी गेल्या.

6 “मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, ‘वर येत आहे! बाहेर जाऊन
त्याला भेटा!’

7 “सवर् मुली जाग्या झाल्या आिण त्यांनी आपले िदवे तयार केले. 8

पण मूखर् मुली, हुशार मुलींना म्हणाल्या, ‘तुमच्यातील काही तेल
अम्हांला द्या. आमचे िदवे िवझत आहेत.’

9 “पण उत्तरादाखल हुशार मुली म्हणाल्या, ‘नाही, आम्ही तुम्हांला
काहीच देऊ शकत नाही, नाही तर तुम्हांला व आम्हांलाही पुरणार नाही.
त्याऐवजी ते िवकणाऱ्याकडे जा आिण आपणांसाठी तेल िवकत आणा.’

10 “पाच मूखर् मुली तेल िवकत घ्यायला िनघाल्या तेव्हा वर आला.
तेव्हा ज्या मुली तयार होत्या त्या मेजवानीसाठी त्याच्याबरोबर आत
गेल्या. मग दार बदं झाले.

11 “शेवटी उरलेल्या पाच मुली आल्या आिण म्हणाल्या, ‘महाराज!
महाराज! दार उघडा!’

12 “पण तो त्यांना उत्तरादाखल म्हणाला, ‘मी तुम्हांला खरे
सांगतो:मी तुम्हांला ओळखत नाही!’

13 “म्हणून नेहमी तयार असा. कारण मनुष्याचा पुत्र कधी येणार तो
िदवस व ती वेळ तुम्हांला माहीत नाही.

तीनतीन नोकरांचीनोकरांची बोधकथाबोधकथा
(लूक 19:11-27)

14 “स्वगार्चे राज्य अशा मनुष्यासारखे आहे, जो प्रवासाला
जाण्याअगोदर आपल्या नोकरांना बोलावून आपल्या मालमत्तेवर लक्ष
देण्यास सांगणाऱ्या मनुष्यासारखे स्वगार्चे राज्य आहे. 15 त्याच्यांतील
एकाला त्याने पाच थलै्या रुपये िदले. दसुऱ्याला त्याने दोन थलै्या रुपये
िदले आिण ितसऱ्याला त्याने एक थलैी रुपये िदले. प्रत्येकाला त्याच्या
त्याच्या कुवतीप्रमाणे त्याने पसेै िदले. मग तो आपल्या प्रवासाला गेला.
16 ज्याला पाच थलै्या रुपये िदले होते त्याने त्याप्रमाणे काम करायला
सुरूवात केली आिण आणखी पाच थलै्या रुपये त्याने िमळिवळे. 17

त्याचप्रमाणे, ज्याला दोन थलै्या रूपये िमळले होते त्याने आणखी दोन
थलै्या रुपये कमिवले. 18 पण ज्याला एक थलैी िमळाली होती, त्याने
जिमनीत एक खड्डा खोदला आिण मालकाचे पसेै त्यात लपिवले.

19 “बराच काळ लोटल्यांनतंर त्या नोकरांचा मालक आला व त्याने
त्यांचा िहशेब घ्यायला सुरुवात केली. 20 ज्याला पाच थलै्या रुपये
िमळाले होते, त्याने मालकाकडे रुपयाच्या आणखी पाच थलै्या आणून
िदल्या, तो म्हणाला, ‘मालक, तुम्ही िदलेल्या रुपयांवर मी आणखी पाच
थलै्या रुपये िमळिवले.’

21 “त्याचा मालक म्हणाला, ‘शाब्बास, चांगल्या आिण इमानी दासा,
तू भरवंसा ठेवण्यायोग्य नोकर आहेस. त्या थोड्या पशैांचा तू चांगला
वापर केलास म्हणून मी पुष्कळांवर तुझी नेमणूक करीन. आत जा आिण
आपल्या मालकाच्या आनदंात सहभागी हो!’

22 “नतंर ज्या मनुष्याला रुपयांच्या दोन थलै्या िमळाल्या होत्या, तो
मालकाकडे आला आिण म्हणाला, ‘मालक, तुम्ही मला रुपयांच्या दोन
थलै्या िदल्या होत्या त्यापासून मी आणखी दोन थलै्या कमािवल्या.’

23 “मालक म्हणाला, ‘चांगल्या आिण इमानी दासा! तू थोड्या
पशैािवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणून मी तुझी आणखी पुष्कळशा
गोष्टींवर नेमणूक करीन. आत जा आिण आपल्या मालकाच्या आनदंात
सहभागी हो!’

24 “नतंर ज्याला रुपयाची एक थलैी िमळाली होती तो मालकाकडे
आला व म्हणाला, ‘मालक, मला माहीत होते की आपण एक करड्या
िशस्तीचे मनुष्य आहात. जेथे पेरणी केली नाही तेथे तुम्ही कापणी करता
आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक घेता. 25 मला आपली भीित होती.
म्हणून मी जाऊन तुमच्या रुपयाची थलैी जिमनीत लपवून ठेवली. हे
घ्या! हे तुमचेच आहेत!’

26 “मालकाने उत्तर िदले, ‘अर ेवाईट आिण आळशी नोकरा! मी जेथे
पेरणी केली नाही तेथे कापणी करतो आिण जेथे बी पेरले नाही तेथे पीक
घेतो, हे तुला माहीत होते. 27 तर तू माझे पसेै पेढीत ठेवायचे होतेस
म्हणजे मी घरी आल्यावर मला व्याजासिहत पसेै िमळाले असते.’

28 “म्हणून मालकाने दसुऱ्या नोकरांना सांिगतले, ‘याच्याजवळची
रुपयांची थलैी घ्या आिण ज्याच्याजवळ रुपयांच्या दहा थलै्या आहेत
त्याला द्या. 29 कारण आपल्याकडे जे आहे, त्याचा वापर करणाऱ्याला
आणखी देण्यात येईल, आिण त्याला त्याच्या गरजेपेक्षा जास्त िमळेल.
पण जो आपल्याजवळ असलेल्याचा उपयोग करीत नाही त्याच्याजवळ
जे काही असेल ते सवर् त्याजपासून काढून घेण्यात येईल.’ 30 नतंर
मालक म्हणाला, ‘त्या िनकामी नोकराला बाहेरच्या अधंारात घालवून
द्या. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल.’
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मनुष्याचामनुष्याचा पुत्रपुत्र सवार्चासवार्चा न्यायन्याय करीलकरील

31 “मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या स्वगीर्य गौरवाने आपल्या
देवदतूांसह येईल तेव्हा तो त्याच्या गौरवी आसनावर बसेल. 32 मग सवर्
राष्ट्र े त्याच्यासमोर एकत्र जमतील. त्यांना तो एकमेकांपासून िवभक्त
करील. ज्याप्रमाणे मेंढपाळ मेंढर ेशेरडांपासून वेगळी करतो. 33 तो
मेंढरांना आपल्या उजवीकडे बसवील पण शेरडांना तो डावीकडे
बसवील.

34 “मग राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांना म्हणेल, या, जे
तुम्ही माझ्या िपत्याचे आशीवार्िदत आहात! जे तुमच्यासाठी तयार केले
आहे त्या राज्याचे वतनदार व्हा. हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तयार
केले आहे. 35 हे तुमचे राज्य आहे कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा
तुम्ही मला खायला िदले. मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास
िदले. मी प्रवासी असता तुम्ही माझा पाहुणचार केलात 36 मी
कपड्यांिशवाय होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे िदलेत. मी आजारी होतो,
तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतलीत. मी तुरंूगात होतो तेव्हा तुम्ही
माझ्याकडे समाचारासाठी आलात.

37 “मग जे नीितमान आहेत ते उत्तर देतील, ‘प्रभु आम्ही तुला केव्हा
भुकेला व तहानेला पािहला आिण तुला खायला आिण प्यायला िदले?
38 आम्ही तुला प्रवासी म्हणून कधी पािहले आिण तुझा पाहुणचार
केला? िंकवा आम्ही तुला केव्हा उघडे पािहले व कपडे िदले? 39 आिण
तू आजारी असताना आम्ही तुला कधी भेटायला आलो? िंकवा तुरंूगात
असताना कधी तुझ्या समाचारास आलो?’

40 “मग राजा त्यांना उत्तर देईल, ‘मी तुम्हांला खर ेसांगतो: येथे
असलेल्या माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला तुम्ही केले, तर
ते तुम्ही मलाच केले.’

41 “मग राजा आपल्या डाव्या बाजूच्यांना म्हणेल, ‘माझ्यापासून दरू
जा, तुम्ही शािपत आहात, अनतंकाळच्या अग्नीत जा. हा अग्नी सतैान व
त्याच्या दतूांसाठी तयार केला आहे. 42 ही तुमची िशक्षा आहे कारण मी
भुकेला होतो पण तुम्ही मला काही खायला िदले नाही, मी तहानेला होतो
पण तुम्ही मला काही प्यावयास िदले नाही. 43 मी प्रवासी असता माझा
पाहुणचार केला नाही. मी वस्त्रहीन होतो. पण तुम्ही मला कपडे िदले
नाहीत. मी आजारी आिण तुरंूगात होतो पण तुम्ही माझी काळजी घेतली
नाही.’

44 “मग ते लोक सुद्धा त्याला उत्तर देतील, ‘प्रभु आम्ही कधी तुला
उपाशी अगर तहानेले पािहले िंकवा प्रवासी म्हणून कधी पािहले? िंकवा
वस्त्रहीन, आजारी िंकवा तुरंूगात कधी पािहले आिण तुला मदत केली
नाही?’

45 “मग राजा त्यांना उत्तर देईल, ‘मी तुम्हांला खर ेसांगतो: माझ्या
अनुयायांतील लहानातील लहानाला काही करण्याचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही
नाकारले, तेव्हा तेव्हा ते तुम्ही मला करण्याचे नाकारले.’

46 “मग ते अनीितमान लोक अनतंकाळच्या िशके्षसाठी जातील, पण
नीितमान अनतंकाळच्या जीवनासाठी जातील.”

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला िजविजवेे मारण्याचामारण्याचा कटकट करतातकरतात
(माकर्  14:1-2; लूक 22:1-2; योहान 11:45-53)

येशूने या सवर् बोधकथा सांगण्याचे संपिवल्यानतंर तो
त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, 2 “परवा वल्हांडणाचा सण
आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. आिण मनुष्याचा पुत्र

वधस्तभंावर िखळून िजवे मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती धरून िदला
जाईल.”

3 मग मुख्य याजक आिण लोकांचे वडील, प्रमुख याजकाच्या घरी
जमले. प्रमुख याजकाचे नाव कयफा होते. 4 सभेत त्यांनी धूतर्पणे
येशूला अटक करण्याचा आिण िजवे मारण्याच्या कट केला. 5 तरीही ते
म्हणत होते, “वल्हांडण सणाच्या िदवसात आपण येशूला धरू शकणार
नाही, कारण लोकांमध्ये दगंा होईल.”

एकएक स्त्रीस्त्री काहीकाही तरीतरी िवशिवशेेषष करतकरतेे
(माकर्  14:3-9; योहान 12:1-8)

6 येशू बेथानीमध्ये होता, तो िशमोन कुष्ठरोग्याच्या घरात होता. 7

येशू तेथे असताना एक बाई त्याच्याकडे आली. उंची अत्तराने भरलेली
अलाबास्त्र कुपी ितच्याजवळ होती. येशू जेवत असता ही कुपी त्या बाईने
त्याच्या डोक्यावर ओतली.

8 त्या बाईला हे करताना िशष्यांनी पािहले, तेव्हा त्यांना राग आला.
िशष्य िवचारू लागले, “या अत्तराचा असा नाश का व्हावा? 9 ते पुष्कळ
पशैांना िवकता आले असते आिण ते पसेै गोरगिरबांना देता आले
असते.”

10 येशूला ते काय म्हणत आहेत हे माहीत होते, त्याने त्यांना
िवचारले, “तुम्ही त्या बाईला का त्रास देत आहा? ितने माझ्यासाठी फार
चांगले काम केले आहे. 11 गरीब लोक तुमच्याबरोबर नेहमीच असतील
पण मी तुमच्याबरोबर नेहमी असणार नाही. 12 या बाईने माझ्या
शरीरावर हे अत्तर ओतले. मला पुरण्याच्या वेळेची तयारी ितने केली.
13 मी तुम्हांला खर ेसांगतो, सवर् जगातील लोकांना सुवातार् सांिगतली
जाईल आिण जेथे सुवातार् सांगण्यात येईल तेथे या बाईने जे केले त्याचे
वणर्न ितची आठवण म्हणून करण्यात येईल.”

यहयहूूदादा ययेेशूचाशूचा शत्रुशत्र ुहोतोहोतो
(माकर्  14:10-11; लूक 22:3-6)

14 बारा िशष्यांपकैी एक यहूदा इस्कायोर्त मुख्य याजकांकडे गेला.
15 यहूदा म्हणाला, “मी येशूला धरून तुमच्या हाती िदले तर तुम्ही मला
काय द्याल?” तेव्हा त्यांनी त्याला चांदीची तीस नाणी िदली. 16

तेव्हापासून यहूदा येशूला धरून देण्याच्या संधीची वाट पाहू लागला.

ययेेशशू ूवल्हांडणवल्हांडण सणाचसणाचेे भोजनभोजन खातोखातो
(माकर्  14:12-21; लूक 22:7-14, 21-23; योहान 13:21-30)

17 बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी येशूचे िशष्य
त्याच्याकडे आले. ते म्हणाले, “वल्हांडण सणाच्या जेवणाची सवर् तयारी
आम्ही करणार आहोत. वल्हांडण सणाचे जेवण कोठे करावे अशी तुमची
इच्छा आहे?”

18 येशू म्हणाला, “ज्याला मी ओळखतो अशा त्या माणसाकडे
खेड्यात जा आिण त्याला म्हणा, ‘गुरूजी म्हणतातः माझी वेळ जवळ
आली आहे. तुझ्या घरी मी माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण सण साजरा
करणार आहे.’” 19 येशूने जे सांिगतले होते ते त्याच्या िशष्यांनी केले
आिण त्यांनी वल्हांडण सणाचे जेवण तयार केले.

20 संध्याकाळ झाल्यावर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर मेजाशी
जेवावयास बसला. 21 जेवण करीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला
खर ेसांगतो: तुमच्यापकैी एक जण माझा िवश्वासघात करील.”

22 ते खूप द:ुखी झाले आिण त्यांच्यातील प्रत्येक जण त्याला िवचारु
लागला, “तो मी नाही ना प्रभु?”

23 मग येशूने उत्तर िदले, “जो माझ्याबरोबर ताटात हात घालतो तोच
माझा िवश्वासघात करील. 24 जसे मनुष्याच्या पुत्रािवषयी पिवत्र शास्त्रात
िलिहले आहे, तसा मनुष्याच्या पुत्राचा शेवट होईल, पण जो त्याचा
िवश्वासघात करील त्याच्यािवषयी मला द:ुख वाटते! तो जर जन्मला
नसता तर त्याच्यासाठी ते बर ेझाले असते.”

25 मग यहूदा, जो त्याचा िवश्वासघात करणार होता, तो येशूकडे वळून
म्हणाला, “तो मी आहे का, गुरूजी?”
येशू त्याला म्हणाला, “तू म्हणालास, तसेच आहे (म्हणजे होय तो तूच

आहेस.”)

प्रभुप्रभ ुभोजनभोजन
(माकर्  14:22-26; लूक 22:15-20; 1 किंरथकरांस 11:23-25)

26 ते जेवण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. ितच्याबद्दल देवाचे
उपकार मानले. आिण ती मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या िशष्यांना
िदली. तो म्हणाला, “हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे.”
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27 नतंर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल देवाचे उपकार
मानले आिण तो िशष्यांना िदला. येशू म्हणाला, “तुम्ही सवार्ंनी यातील
प्यावे. कारण हे माझे रक्त आहे, 28 हे नवा करार प्रस्थािपत करते. ते
पुष्कळ लोकांकिरता ओतले जात आहे. यासाठी की त्यांच्या पापांची
क्षमा व्हावी. 29 मी तुम्हांला सांगतो: माझ्या िपत्याच्या राज्यात आपण
सवर् एकत्र येईपयर्ंत मी नवा द्राक्षारस िपणार नाही.”

30 मग त्यांनी वल्हांडणाचे गीत गाईले. नतंर ते जतैूनाच्या डोंगरावर
िनघून गेले.

ययेेशशू ूम्हणतोम्हणतो त्याचत्याचेे िशष्यिशष्य त्यालात्याला सोडसोडूूनन जातीलजातील
(माकर्  14:27-31; लूक 22:31-34; योहान 13:36-38)

31 येशूने सांिगतले, “आज रात्रीच तुमच्या मनात माझ्यािवषयी
शकंाकुशकंा येतील आिण माझ्यावरील तुमचा िवश्वास उडेल. पिवत्र
शास्त्रात असे िलहेले आहे:
‘मी मेंढपाळाचा वध करीन,
कळपातील मेंढरांची दाणादाण होईल.’

जखऱ्या 13:7
32 पण मी मरणातून उठल्यानतंर, तुमच्या अगोदर गालीलात जाईन.”

33 उत्तर देताना पेत्र म्हणाला, “इतर सवार्ंचा जरी तुमच्यािवषयी
गोंधळ झाला तरी माझा कधीही होणार नाही!”

34 येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खर ेसांगतो: तू मला ओळखत
नाहीस असे आज रात्री कोंबडा आरवण्यापूवार् तू तीन वेळा म्हणशील.”

35 पेत्र म्हणाला, “तुम्हांला ओळखीत नाही असे मी कधीही म्हणणार
नाही. मग मला तुमच्याबरोबर मरावे लागले तरी हरकत नाही.” आिण
इतर िशष्यसुद्धा असेच म्हणाले.

ययेेशशू ूएकटाचएकटाच प्राथप्राथर्र्नाना करतोकरतो
(माकर्  14:32-42; लूक 22:39-46)

36 नतंर गेथशेमाने नावाच्या जागी येशू आपल्या िशष्यांसह गेला. येशू
त्यांना म्हणाला, “मी थोडा पुढे जाऊन प्राथर्ना करीपयर्ंत येथेच थांबा.”
37 येशूने पेत्र आिण दोन जब्दीचे पुत्र यांना आपल्याबरोबर यायला
सांिगतले. यानतंर येशू मनातून फार द:ुखी व व्याकूळ होऊ लागला. 38

येशू पेत्राला व जब्दीच्या दोघा पुत्रांना म्हणाला, “माझे द:ुख मला इतके
झाले आहे की, ते मला मारून टाकील. येथे थांबा व माझ्याबरोबर जागे
राहा.”

39 तो थोडे अतंर पुढे गेला आिण जिमनीवर ओणवून प्राथर्ना करू
लागला, “हे माझ्या िपत्या, शक्य झाले तर हा द:ुखाचा प्याला
माझ्यापुढून जाऊ दे, तथािप, माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या
इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” 40 मग तो िशष्यांकडे परत गेला तेव्हा ते झोपी
गेले आहेत असे त्याला आढळले. येशू पेत्राला म्हणाला, “तुम्हा लोकांना
माझ्याबरोबर एखादा तासही जागे राहता येत नाही काय? 41 आपण
परीके्षत पडू नये म्हणून जागे राहा. आिण प्राथर्ना करीत राहा. यासाठी
की तुम्ही मोहात पडू नये. जे योग्य आहे ते तुमचा आत्मा करू इिच्छतो,
पण तुमचे शरीर अशक्त आहे.”

42 नतंर दसुऱ्यांदा जाऊन येशू प्राथर्ना करू लागला, “हे माझ्या
िपत्या, जर द:ुखाचा हा प्याला िपणे मला अटळच आहे तर तुझी इच्छा
असेल तसे होवो.”

43 नतंर येशू िशष्यांकडे परत गेला तेव्हा त्याला आढळून आले की,
त्यांचे डोळे जड झाले होते व ते झोपी गेले आहेत कारण जागे राहणे
त्यांना शक्य होत नव्हते. 44 नतंर येशू िशष्यांना पुन्हा सोडून तसाच पुढे
गेला आिण त्याने प्राथर्ना केली. ितसऱ्या वेळी प्राथर्ना करताना त्याने
पुन्हा हेच शब्द उच्चारले.

45 यानतंर येशू परत िशष्याकडे गेला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
अजून झोप आिण िवश्रांितच घेत आहात का? ऐका! मनुष्याचा पुत्र पापी
लोकांच्या हाती धरून िदला जाण्याची वेळ आली आहे. 46 उठा!
आपल्याला िनघालेच पािहजे. हा पाहा, मला धरून शत्रूंच्या हाती देणारा
येत आहे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक होतहोतेे
(माकर्  14:43-50; लूक 22:47-53; योहान 18:3-12)

47 येशू हे बोलत असतानाच बारा जणांपकैी एक जो यहूदा, तो तेथे
आला. त्याच्याबरोबर बरचे लोक होते. मुख्य याजक, लोकांचे वडीलजन
यांनी त्यांना पाठिवले होते. ते लोक तलवारी व सोटे घेऊन आले होते.
48 येशूला िवश्वासघाताने धरून लोकांच्या हाती देणारा यहूदा याने हाच
येशू आहे यािवषयी एक खूण सांिगतली होती. यहूदा म्हणाला, “ज्या
मनुष्याचे मी चंुबन घेईन तोच येशू होय; त्याला तुम्ही धरा,” 49 मग
यहूदा येशूकडे गेला आिण म्हणाला, “गुरूजी,” आिण यहूदाने येशूचे
चंुबन घेतले.

50 येशू त्याला म्हणाला, “िमत्रा, जे करण्यास आलास ते कर!”
मग ते येशूकडे आले. त्यांनी येशूवर हात टाकले व त्याला धरले. 51

हे झाल्यावर येशूबरोबर असलेल्या एका अनुयायाने तलवारीला हात
घातला आिण ती उपसली. त्याने प्रमुख याजकाच्या नोकराचा कान
कापला.

52 येशू त्या मनुष्याला म्हणाला, “तू आपली तलवार म्यानात ठेव. जे
तलवारीचा वापर करतात ते तलवारीनेच मरतात. 53 मी माझ्या
िपत्याला सांिगतले तर तो देवदतूांच्या बारापेक्षा अिधक पलटणी
पाठवील, हे तुम्हांला कळत नाही काय? 54 परतंु हे अशाच रीतीने झाले
पािहले असा पिवत्र शास्त्रात जो लेख आहे तो कसा काय पूणर् होईल?”

55 यानतंर येशू सवर् लोकसमुदायाला म्हणाला, “जसा मी कोणी
गुन्हेगार आहे, अशा रीतीने तुम्ही तलवारी व सोटे हाती घेऊन मला
धरायला माझ्यावर चाल करून आला काय? मी दररोज मिंदरात िशक्षण
देत असता तुम्ही मला धरले नाही. 56 परतंु या सवर् गोष्टी अशासाठी
झाल्या आहेत की, संदेष्ट्यांनी जे िलिहले होते ते पूणर् व्हावे.” नतंर
येशूचे सवर् िशष्य त्याला सोडून पळून गेले.

यहयहूूदीदी पूढाऱ्यांपुढपूढाऱ्यांपुढेे ययेेशशूू
(माकर्  14:53-65; लूक 22:54-55, 63-71; योहान 18:13-14, 19-24)

57 त्या लोकांनी येशूला धरले, त्यांनी त्याला प्रमुख याजक कयफा
याच्या घरी नेले. तेथे िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडीलजन एकत्र
जमले होते. 58 पेत्र काही अतंर ठेवून येशूच्या मागे चालला होता. पेत्र
येशूच्या मागे मुख्य याजकाच्या आवारापयर्ंत गेला आिण काय होते ते
पाहण्यासाठी नोकरांसोबत बसला.

59 येशूला मरणदडं द्यावा म्हणून मूख्य याजक आिण सवर् यहूदी सभा
त्याच्यािवरूद्ध काही खोटे दोषारोप करता येईल काय याचा प्रयत्न करू
लागले. खोटी साक्ष देणार ेलोक सापडतात काय याचा शोध घेऊ
लागले. 60 पुष्कळ लोक पुढे आले आिण येशूिवरूद्ध साक्ष देऊ लागले.
परतंु येशूला िजवे मारण्याचे काहीही कारण यहूदी सभेला सापडेना.
शेवटी दोन माणसे पुढे आली, ती म्हणू लागली, 61 “हा मनुष्य असे
म्हणाला की, देवाचे मिंदर मी पाडू शकतो आिण ते तीन िदवसात पुन्हा
बांधू शकतो.”

62 तेव्हा प्रमुख याजक उठून येशूला म्हणाला, “हे लोक तुझ्यािवरूद्ध
साक्ष देत आहेत, तुझ्यिवरूद्ध जे आरोप आहेत, त्यािवषयी तुला काही
सांगायचे आहे का? हे सवर् खर ेसांगत आहेत काय?”

63 पण येशूने काहीच उत्तर िदले नाही.
परत एकदा प्रमुख याजक येशूला म्हणाला, “िजवंत देवाच्या नावाची

शपथ. मी तुला बजावून सांगतो की खर ेकाय ते तू सांग! तू देवाचा पुत्र
िख्रस्त आहेस काय?”

64 येशू त्यांना म्हणाला, “होय, मी आहे. जसे तू म्हणालास. तरी मी
तुम्हांला सांगतो: ह्यापुढे मनुष्याच्या पुत्राला तुम्ही ढगातून येताना पाहाल
व त्याला देवाच्या उजवीकडे बसलेले पाहाल.”

65 जेव्हा प्रमुख याजकाने हे ऐकले, तेव्हा तो फार संतापला. आपले
कपडे फाडून तो म्हणाला, “याने देवािवरूद्ध दभुार्षण केले आहे!
आम्हांला आणखी साक्षीदारांची गरज रािहली नाही. ह्याला देवाची िंनदा
करताना तुम्ही ऐकले! 66 तुम्हांला काय वाटते?”
यहूद्यांनी उत्तर िदले, “तो अपराधी आहे आिण त्याला मेलेच पािहजे.”

मत्तय 26:27 633 मत्तय 26:66
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67 तेव्हा ते त्याच्यावर थंुकले, त्यांनी त्याला मारले. दसुऱ्यांनी
चपराका मारल्या. 68 ते म्हणाले, “िख्रस्ता आमच्यासाठी भिवष्य सांग!
तुला कोणी मारले?”

आपणआपण ययेेशूलाशूला ओळखतोओळखतो हहेे सांगायलासांगायला पपेेत्रत्र घाबरतोघाबरतो
(माकर्  14:66-72; लूक 22:56-62; योहान 18:15-18, 25-27)

69 यावेळी पेत्र वाड्याच्या अगंणात बसला होता. प्रमुख याजकाच्या
दासीपैंकी एक दासी पेत्राकडे आली. ती म्हणाली, “तू सुद्धा गालीलच्या
येशूबरोबर होतास.”

70 पण पेत्राने सवार्ंसमोर ते नाकारले. तो म्हणाला, “तू काय म्हणतेस
ते मला माहीत नाही!”

71 मग तो अगंणातून िनघून फाटकापाशी गेला. फाटकाजवळ दसुऱ्या
एका दासीने त्याला पािहले. ती तेथे असलेल्या लोकांना म्हणाली,
“नासरथेकर येशूबरोबर हा होता.”

72 पुन्हा एकदा पेत्र शपथ घेऊन येशूला नाकारतांना, म्हणाला, “मी
त्याला ओळखत नाही!”

73 काही क्षणानतंर तेथे असलेले लोक पेत्राकडे वळाले आिण त्याला
म्हणाले, “तू खरोखर येशूच्या िशष्यांपकैी एक आहेस, हे आम्हांला
माहीत आहे, तुझ्या बोलण्यावरून हे आम्हांला स्पष्ट िदसून येते.”

74 मग तो स्वतःला शाप देऊ लागला. तो जोराने म्हणाला, “मी
देवाशपथ सांगतो, येशू हा मनुष्य कोण आहे हे मला माहीत नाही!” पेत्र
असे म्हणाला तोच कोंबडा आरवाला. 75 नतंर येशू काय म्हणाला होता
हे पेत्राला आठवले, “कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू मला तीन वेळा
नाकारशील.” यानतंर पेत्र तेथून बाहेर िनघून गेला आिण द:ुखितशयाने
रडला.

ययेेशूलाशूला राज्यपालराज्यपाल िपलाताकडिपलाताकडेे ननेेताततात
(माकर्  15:1; लूक 23:1-2; योहान 18:28-32)

जेव्हा सकाळ झाली तेव्हा सवर् मुख्य याजक व वडीलजन
यांनी येशूिवरूद्ध कट केला. आिण कशा प्रकार ेयेशूला ठार
मारायचे याचा िवचार केला. 2 त्यांनी येशूला साखळदडंानी

बांधून दरू नेले व राज्यपाल िपलाताच्या स्वाधीन केले.

यहयहूूदाचीदाची आत्महत्याआत्महत्या
(प्रेिषतांचीं कृत्यें 1:18-19)

3 त्याच वेळेला, यहूदा, जो येशूचा िवश्वासघात करून त्याला पकडून
देण्यास कारणीभूत होता, त्याने पािहले की, त्यांनी येशूला िजवे
मारण्याचे ठरिवले आहे, तेव्हा त्याने जे केले होते त्याचे त्याला वाईट
वाटले. म्हणून त्याने चांदीची तीस नाणी घेऊन मुख्य याजक व
विडलांना परत िदली. 4 तो म्हणाला, “मी पाप केले आहे, मी एका
िनष्पाप मनुष्याला िजवे मारण्यासाठी तुमच्या हाती िदले.”
यहूदी पुढाऱ्यांनी उत्तर िदले, “आम्हांला त्याचे काय? तो तुझा प्रश्न

आहे!”
5 तेव्हा यहूदाने ती चांदीची नाणी मिंदरात फेकून िदली आिण तो

गेला. मग बाहेर जाऊन त्याने स्वतःला गळफास लावून घेतला.
6 मुख्य याजकांनी चांदीची ती तीस नाणी घेतली आिण ते म्हणाले,

“हे पसेै मिंदराच्या खिजन्यात ठेवता येणार नाहीत. हे आमच्या
िनयमािवरूद्ध आहे, कारण ते पसेै कोणाला तरी िजवे मारण्यासाठी िदले
होते.”

7 म्हणून त्यांनी त्या पशैांनी कंुभाराचे शेत नावाची जागा िवकत
घेण्याचे ठरिवले. यरूशलेमला भेट देण्यासाठी येणाऱ्या माणसांना मरण
आले तर त्यांना पुरण्यासाठी त्या शेताचा उपयोग करता येईल. 8

त्यामुळे आजही त्या जागेला रक्ताचे शेत असे म्हणतात. 9 अशा रीतीने
ियमर्या संदेष्ट्याचे बोल खर ेठरले. ते असे:
“त्यांनी चांदीची तीस नाणी घेतली हे पसेै यहूदी लोकांनी त्याच्या
(येशूच्या) िजवाचे मोल म्हणून देण्याचे ठरिवले. 10 मला प्रभु परमेश्वराने
आज्ञा िदल्यानुसार चांदीच्या त्या तीस नाण्यांनी त्यांनी कंुभाराचे शेत
िवकत घेतले.”

राज्यपालराज्यपाल िपलातिपलात ययेेशूलाशूला प्रश्नप्रश्न िवचारतोिवचारतो
(माकर्  15:2-5; लूक 23:3-5; योहान 18:33-38)

11 राज्यपाल िपलातापुढे येशू उभा रािहला तेव्हा िपलाताने त्याला
प्रश्न िवचारले. तो म्हणाला, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?”
येशूने उत्तर िदले, “होय, मी आहे, जसे तुम्ही म्हणता.”
12 पण जेव्हा मुख्य याजकांनी व विडलांनी त्याच्यावर दोषारोप केले,

तेव्हा तो गप्प बसला.
13 म्हणून िपलात येशूला म्हणाला, “हे लोक तुझ्यावर जो दोषारोप

ठेवीत आहेत तो तू ऐकत आहेस ना? तर मग तू का उत्तर देत नाहीस?”
14 परतंु येशूने िपलाताला काहीही उत्तर िदले नाही. आिण िपलात

आश्चयर्चिकत झाला.

ययेेशूलाशूला मुक्तमुक्त करण्याचाकरण्याचा िपलाताचािपलाताचा अयशस्वीअयशस्वी प्रयत्नप्रयत्न
(माकर्  15:6-15; लूक 23:13-25; योहान 18:39-19:16)

15 वल्हांडण सणािनिमत्त दरवषीर् लोकसमुदायासाठी तुरंूगातून
एकाला सोडण्याची प्रथा होती. 16 त्या िविशष्ट वेळेला तेथे एक कुप्रिसद्ध
कैदी होता. त्याचे नाव बरब्बा होते.

17 म्हणून जेव्हा लोक जमले, तेव्हा िपलाताने त्यांना िवचारले,
“तुमच्यासाठी मी कोणाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे? कुिवख्यात
बरब्बाला की ज्याला िख्रस्त म्हणतात त्या येशूला?” 18 लोकांनी इषेर्ला
पेटून येशूला िपलाताच्या हाती िदले होते हे िपलाताच्या ध्यानी आले.

19 न्यायासनावर बसला असता िपलात हे बोलला. तो तेथे बसलेला
असतानाच त्याच्या पत्नीने त्याला एक िनरोप पाठिवला. तो िनरोप असा
होता: “या मनुष्यािवषयी सावध राहा; कारण तो दोषी नाही.
त्याच्यािवषयी स्वप्न पडल्यामुळे मला आज िदवसभर फार द:ुख सहन
करावे लागले आहे.”

20 पण िपलाताने बरब्बाला सोडून द्यावे व येशूला िजवे मारावे अशी
मागणी लोकांनी करावी म्हणून मुख्य याजकांनी व वडीलजनांनी
लोकसमुदायाचे मन वळिवले.

21 िपलात म्हणाला, “माझ्यासमोर बराब्बा व येशू दोघेही आहेत. मी
तुमच्यासाठी कोणाला सोडून द्यावे अशी तुमची इच्छा आहे?”
लोकांनी उत्तर िदले. “बरब्बा.”
22 िपलाताने िवचारले, “मग ज्याला िख्रस्त म्हणतात त्या येशूचे मी

काय करावे?”
सवर् लोक ओरडून म्हणाले, “त्याला वधस्तभंावर िखळून मारून

टाका!”
23 िपलाताने िवचारले, “का? मी त्याला िजवे मारावे असे तुम्ही का

म्हणता? त्याने काय अपराध केला आहे?”
परतंु सवर् लोक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागले, “त्याला वधस्तभंावर

िखळा!”
24 लोकांच्या पुढे आपले काही चालणार नाही हे िपलाताने पािहले.

उलट लोक अिधक अशांत होऊ लागले होते म्हणून िपलाताने थोडे
पाणी घेतले आिण लोकांच्या समोर आपले हात धुतले. मग िपलात
म्हणाला, “या मनुष्याच्या मरणाची जबाबदारी माझ्यावर नाही, तुम्हीच
त्यासाठी जबाबदार आहात.”

25 सवर् लोक ओरडून म्हणू लागले, “याच्या मरणाची जबाबदारी
आमच्यावर असो. त्याच्यासाठी व्हायची िशक्षा आम्ही व आमची मुले
भोगायला तयार आहोत.”

26 मग िपलाताने बरब्बाला सोडून िदले. येशूला चाबकाचे फटके
मारावे असे िपलाताने आपल्या काही सिैनकांना सांिगतले. नतंर येशूला
वधस्तभंावर िखळून मारावे म्हणून िपलाताने िशपायांच्या हाती िदले.

िपलाताचिपलाताचेे िशपाईिशपाई ययेेशूचीशूची थट्टाथट्टा करतातकरतात
(माकर्  15:16-20; योहान 19:2-3)

27 नतंर िपलाताचे िशपाई येशूला राज्यापालाच्या वाड्यात घेऊन
आले. ते सवर् घोळक्याने येशूभोवती जमले. 28 त्यांनी येशूचे कपडे
काढले व त्याला लाल िकरिमजी झगा घातला. 29 काटेरी झाडाच्या
फांद्यांचा एक मुकुट तयार करून तो येशूच्या डोक्यावर ठेवला. तसेच
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त्यांनी त्याच्या उजव्या हातात एक काठी िदली. मग िशपाई येशूपुढे गुडघे
टेकून त्याची थट्टा करु लागले. ते म्हणू लागले, “यहूद्याचा राजा िचरायू
होवो!” 30 नतंर िशपाई येशूवर थंुकले. त्याच्या हातातील काठी त्यांनी
घेतली आिण त्या काठीने त्याच्या डोक्यावर मारत रािहले. 31 येशूची
थट्टा करण्याचे संपिवल्यावर त्यांनी त्याचा झगा काढून घेतला आिण
त्याचे कपडे त्याला घातले. मग ते त्याला वधस्तभंावर िखळून
मारण्यासाठी घेऊन गेले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळिखळूूनन मारतातमारतात
(माकर्  15:21-32; लूक 23:26-39; योहान 19:17-19)

32 िशपाई येशूला शहराबाहेर घेऊन चालले होते. तेव्हा त्यांनी एका
मनुष्याला वेठीला धरून येशूचा वधस्तभं वाहायला लावले. तो कुरनेे या
गावचा असून त्याचे नाव िशमोन होते. 33 जेव्हा ते गुलगुथा (“म्हणजे
कवटीची जागा”) नावाच्या िठकाणी येऊन पोहोचले. 34 तेव्हा त्यांनी
येशूला िपत्तिमिश्रत द्राक्षारस प्यायला िदला. त्याने तो चाखला. पण
िपण्यास नकार िदला.

35 त्यांनी त्याला वधस्तभंावर िखळले. नतंर त्यांनी िचठ्ठ्या टाकून
येशूचे कपडे आपसात वाटून घेतले. 36 िशपाई तेथे बसून येशूवर पहारा
देऊ लागले. 37 येशूच्या डोक्याच्या वरच्या बाजूला त्याच्यावर
ठेवण्यात आलेला दोषारोप िलिहलेला लेख िशपायांनी लावला. त्यावर
मजकूर होता, “येशू-यहूद्यांचा राजा.”

38 येशूच्या दोन्ही बाजंूना दोन लुटारु िखळण्यात आले होते. 39

जवळून जाणार ेलोक येशूची िंनदा करु लागले. ते डोकी हलवू लागले.
40 आिण म्हणू लागले, “तू म्हणालास की, ‘हे मिंदर मोडून तीन िदवसात
परत उभे करीन.’ आता स्वतःचा बचाव कर, जर तू खरोखरच देवाचा
पूत्र असलास तर वधस्तभंावरून खाली ये.”

41 तसेच मुख्य याजक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक, वडील हेही तेथे होते.
तेही इतरांसारखी येशूची िंनदा करू लागले. 42 ते म्हणू लागले, “याने
दसुऱ्यांना वाचिवले, परतंु तो स्वतःचा बचाव करू शकत नाही. लोक
म्हणतात की, हा इस्राएल (यहूदी) लोकांचा राजा आहे. जर तो राजा
असेल, तर त्याने वधस्तभंावरून खाली यावे. म्हणजे आम्ही त्याच्यावर
िवश्वास ठेवू! 43 याचा देवावर िवश्वास आहे, जर देवाला तो खरोखर
पािहजे असेल तर त्याने त्याला वाचवावे. तो स्वतः असे म्हणत असे, ‘मी
देवाचा पुत्र आहे.’”

44 तसेच त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर िखळलेले चोर देखील
येशूिवषयी वाईट गोष्टी बोलू लागले.

ययेेशूचशूचेे मरणमरण
(माकर्  15:33-41; लूक 23:44-49; योहान 19:28-30)

45 दपुारनतंर लगेच सुमार ेतीन तास सवर् भूमीवर अधंार पसरला. 46

सुमार ेतीन वाजता येशू मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा
सबकत्नी?” याचा अथर् “माझ्या देवा, माझ्या देवा, तू माझा त्याग का
केलास?”

47 जे लोक तेथे उभे होते त्यांनी हे एकले. ते म्हणू लागले, “तो
एलीयाला हाक मारीत आहे!”

48 एक जण लगेच धावत गेला आिण बोळा घेऊन आला. त्या
मनुष्याने तो बोळा आंबेत बुडिवला आिण तो वेताच्या टोकावर ठेवून
येशूला प्यायला िदला. 49 परतंु दसुर ेकाही लोक म्हण ुलागले, “थांबा,
एलीया येऊन त्याला वाचिवतो काय, हे आम्हांला पाहायचे आहे.”

50 पुन्हा एकदा येशूने मोठ्याने आरोळी मारली आिण तो मरण
पावला.

51 त्याचवेळी, येशू मेल्याबरोबर मिंदरातील पडदा वरपासून
खालपयर्ंत दभुागला गेला, भूकंप झाला, खडक फुटले. 52 कबरी
उघडल्या, आिण देवाचे बरचे लोक जे मरण पावले होते, ते उठिवले गेले.
53 ते लोक कबरींतून बाहेर पडले, येशू मरणातून पुन्हा उठल्यावर ते
लोक पिवत्र नगर अथार्त यरूशलेमामध्ये गेले आिण अनेक लोकांनी
त्यांना पािहले.

54 सेनािधकारी व त्याच्याबरोबर येशूवर जे िशपाई पहारा देत होते
त्यांनी भूकंप व जे काही घडले ते पािहले. आिण ते फार भ्याले. ते
म्हणाले, “हा मनुष्य खरोखर देवाचा पुत्र होता.”

55 तेथे बऱ्याच िस्त्रया वधस्तपंासून काही अतंरावर उभ्या राहून हे
पाहत होत्या. येशूची सेवा करण्यासाठी या िस्त्रया गालीलाहून
त्याच्यामागून आल्या होत्या. 56 मरीया मग्दािलया, याकोब व योसेफ
यांची आई मरीया आिण जब्दीचे पुत्र याकोब व योहान यांची आई तेथे
होत्या.

ययेेशूलाशूला पुरतातपुरतात
(माकर्  15:42-47; लूक 23:50-56; योहान 19:38-42)

57 संध्याकाळ झाल्यावर योसेफ नावाचा एक श्रीमतं मनुष्य तेथे
आला. तो अिरमथाईचा होता व येशूचा अनुयायी होता. 58 योसेफ
िपलाताकडे गेला. आिण त्याने त्याचे शरीर मािगतले. िपलाताने येशूचे
शरीर योसेफाला देण्याचा हुकूम िशपायांना केला. 59 नतंर योसेफाने
येशूचे शरीर घेतले आिण नवीन तागाच्या कपड्यात ते गंुडाळले. 60 मग
योसेफाने खडकात खोदलेल्या नव्या कबरते येशूचे शरीर ठेवले. नतंर
कबरचे्या तोंडवर एक मोठी धोंड लोटून ती कबर बदं केली. या गोष्टी
केल्यानतंर योसेफ िनघून गेला. 61 मरीया मग्दािलया, आिण मरीया
नावाची दसुरी स्त्री कबरभेोवती बसल्या होत्या.

ययेेशूच्याशूच्या कबरकबरेवेरवर पहारापहारा

62 त्या िदवसाला तयारीचा िदवस म्हणत असत, दसुऱ्या िदवशी
मुख्य याजक व परुशी िपलाताकडे गेले. 63 ते म्हणाले, “महाराज, तो
लबाड मनुष्य (येशू) िजवंत असताना असे म्हणाला होता की, ‘मी मरण
पावल्यानतंर तीन िदवसांनी परत उठेन.’ 64 म्हणून तीन िदवसापयर्ंत
कबरवेर कडक पहारा ठेवण्याचा हुकुम द्या. (कारण) त्याचे िशष्य येऊन
त्याचे शरीर चोरुन नेण्याचा प्रयत्न करतील. मग तो मरणानतंर पुन्हा
उठला असे लोकांना सांगतील. ही शेवटची फसवणूक पिहल्यापेक्षा
अिधक वाईट होईल.”

65 िपलात म्हणाला, “तुम्ही िशपाई घेऊ शकता. जा आिण कबरवेर
कडक पहारा ठेवा.” 66 म्हणून ते गेले आिण कबरवेर कडक पहारा
ठेवला. कबरवेर जी धोंड होती ितच्यावर सरकारी िशक्का मारला. आिण
तेथे पहारा करण्यासाठी िशपाई नेमले.

ययेेशशू ूमरणातूनमरणातून उठल्याचीउठल्याची बातमीबातमी
(माकर्  16:1-8; लूक 24:1-12; योहान 20:1-10)

शब्बाथवारानतंरचा पिहला िदवस आला. पहाटेस मरीया
मग्दािलया, मरीया नावाची दसुरी स्त्री कबर पाहावयास तेथे
गेल्या.

2 त्यावेळी तेथे मोठा भूकंप झाला. देवाचा दतू स्वगार्तून तेथे आला.
तो देवदतू कबरकेडे गेला. त्याने कबरचे्या तोंडावरची धोंड बाजूला
केली. नतंर तो देवदतू त्या घोंडेवर बसला. 3 चमकणाऱ्या िवजेसारखा
तो देवदतू िदसत होता. त्याचे कपडेबफार्सारखे शुभ्र होते. 4 कबरवेर
पहारा करणार ेिशपाई, देवदतू पाहून खूप घाबरले, ते थरथर कापू
लागले. आिण ते मेलेल्या माणसासारखे झाले.

5 देवदतू म्हणाला, “िभऊ नका, ज्याला वधस्तभंावर िखळले होते
त्या येशूला तुम्ही पाहत आहात. 6 पण तो तेथे नाही. तो म्हणाला होता,
त्याप्रमाणे त्याला मरणातून उठिवण्यात आले आहे. या आिण जेथे त्याचे
शरीर ठेवले होते ती जागा पाहा. 7 आता ताबडतोब िनघा आिण त्याच्या
िशष्यांना सांगा, ‘येशू मरणातून उठला आहे. तो गालीलात जाणार आहे.
तो तुमच्या अगोदर तेथे जाईल, तुम्ही त्याला तेथे पाहाल.’” नतंर देवदतू
म्हणाला, “मी तुम्हांला सवर् काही सांिगतले आहे.”

8 म्हणून त्या िस्त्रया लगबगीने कबरजेवळून िनघाल्या. त्या फार
घाबरलेल्या होत्या. परतंु फार आनिंदतही झाल्या होत्या. जे काही घडले
ते सांगण्यासाठी त्या धावत िनघाल्या. 9 अचानक येशू त्यांना भेटला
आिण तो त्यांना म्हणाला, “शांती असो.” त्या त्याच्याजवळ आल्या.
त्यांनी त्याचे पाय धरले आिण त्याची उपासना केली. 10 मग येशू त्यांना
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म्हणाला, “मला अडवू नका. माझ्या भावांना सांगा की त्यांनी गालीलात
जावे. तेथेच त्यांची माझी भेट होईल.”

यहयहूूदीदी पुढाऱ्यांनापुढाऱ्यांना अहवालअहवाल

11 िस्त्रया िशष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या. तेव्हा कबरवेरील पहारकेरी
िशपायांतील काही जण नगरात गेले आिण त्यांनी घडलेले सवर् मुख्य
याजकांना सांिगतले. 12 नतंर याजक जाऊन वडीलजनांना भेटले.
आिण त्यांनी एक बेत रचला. त्यांनी िशपायांना पुष्कळ पसेै देऊन असे
म्हणण्यास सांिगतले. 13 ते म्हणाले, “लोकांना असे सांगा की, आम्ही
रात्री झोपेत असताना येशूचे िशष्य आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर चोरुन
नेले. 14 हे जर राज्यापालाच्या कानावर गेले तर आम्ही त्याला पटवून
देऊ आिण तुम्हांला काही होऊ देणार नाही.” 15 मग िशपायांनी पसेै
घेतले व याजकांनी सांिगतले तसे केले. आिण ही गोष्ट यहूदी लोकांत
आजवर प्रचिलत आहे.

ययेेशशू ूआपल्याआपल्या िशष्यांशीिशष्यांशी बोलतोबोलतो
(माकर्  16:14-18; लूक 24:36-49; योहान 20:19-23; प्रेिषतांचीं कृत्ये. 1:6-8)

16 अकरा िशष्य गालीलास िनघून गेले. येशूने सांिगतलेल्या डोंगरावर
ते हजर झाले. 17 त्या डोंगरावर येशू त्यांना िदसला. त्यांनी त्याची
उपासना केली. पण तो येशू आहे यावर िशष्यांपकैी काहींचा िवश्वास
बसला नाही. 18 तेव्हा येशू त्याच्याकडे आला आिण म्हणाला, “स्वगार्त
आिण पृथ्वीवर मला सवर् अिधकार देण्यात आला आहे. 19 म्हणून तुम्ही
जा आिण राष्ट्र ातील लोकांस माझे िशष्य करा. िपता, पुत्र आिण पिवत्र
आत्मा यांच्या नावाने बािप्तस्मा द्या. 20 आिण जे काही मी तुम्हांला
िशकिवले आहे ते त्या लोकांना करायला िशकवा. आिण पाहा, काळाच्या
शेवटापयर्ंत मी सदोिदत तुमच्याबरोबर राहीन.”
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माकमाकर्र्

ययेेशशू ूिखस्ताचिखस्ताचेे ययेेणणेे
(मत्तय 3:1-12; लूक 3:1-9, 15-17; योहान 1:19-28)

देवाचा पुत्र येशू िख्रस्त याच्या शुभवतर्मानाची सुरूवात. 2

यशया संदेष्ट्याच्या पुस्तकात असे िलिहले आहे:
“ऐका! मी माझ्या दतूाला तुझ्याकडे पाठवीत आहे

तो तुझ्यासाठी मागर् तयार करील.
मलाखी 3:1

3 “तेथे रानात एक व्यिक्त ओरडून सांगत होती:
‘प्रभूसाठी मागर् तयार करा,
त्याच्यासाठी वाटा सरळ करा.’”

यशया 40:3
4 मग बािप्तस्मा करणारा योहान आला व रानात लोकांचे बािप्तस्मे

करू लागला. लोकांना त्याने सांगीतले की, जर त्यांना त्यांची अतंःकरणे
बदलायची असतील तर त्यांनी पश्चात्तापाचा बािप्तस्मा घ्यायला पािहजे.
मग त्यांच्या पापांची क्षमा केली जाईल. 5 यहूदीया व यरूशलेम येथील
सवर् लोक योहानाकडे आले, त्यांनी आपली पापे कबूल केल्यावर त्याने
त्यांचा यादेर्न नदीत बािप्तस्मा केला.

6 योहान उंटाच्या केसांपासून केलेली वस्त्रे वापरीत असे. त्याच्या
कंबरलेा कातड्याचा पट्टा होता आिण तो टोळ व रानमध खात असे.

7 योहानाने लोकांना हा संदेश िदला: “माझ्यापेक्षाही महान असा
कोणी एक येत आहे, तो माझ्यानतंर येत आहे. मी त्याच्या वहाणांचा बदं
सोडण्याच्यादेखील पात्रतेचा नाही. 8 मी तुमचा पाण्याने बािप्तस्मा करतो
पण तो तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने करील.”

ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा
(मत्तय 3:13-17; लूक 3:21-22)

9 त्यावेळी येशू गालीलातील नासरथेहून जेथे योहान होता त्या
िठकाणी आला. यादेर्न नदीत योहानाने येशूचा बािप्तस्मा केला. 10 येशू
पाण्यातून वर येत असता त्याने आकाश उघडलेले पािहले. आिण पिवत्र
आत्मा त्याच्यावर कबुतरासारखा आला. 11 आकाशातून वाणी झाली.
ती म्हणाली, “तू माझा िप्रय पुत्र आहेस, तुझ्यावर मी प्रेम करतो.
तुझ्यािवषयी मी संतुष्ट आहे.”

परीक्षापरीक्षा होण्यासाठीहोण्यासाठी ययेेशशू ूददूरूर जातोजातो
(मत्तय 4:1-11; लूक 4:1-13)

12 नतंर आत्म्याने येशूला एकट्याला रानात पाठिवले. 13 येशू
रानात चाळीस िदवस होता. तो तेथे िंहस्त्र प्राण्यांबरोबर होता. तो तेथे
असता सतैान त्याला मोह पाडून त्याची परीक्षा बघत होता. पण दतू
येऊन त्याची सेवा करीत होते.

ययेेशशू ूगालीलातगालीलात त्याच्यात्याच्या कामाचाकामाचा प्रारप्रारंभंभ करतोकरतो
(मत्तय 4:12-17; लूक 4:14-15)

14 यानतंर, योहानाला तुरंुगात टाकण्यात आले. येशू गालीलास गेला
व देवाकडून आलेली सुवातार् त्याने सांिगतली. 15 येशू म्हणाला, “आता
योग्य वेळ आली आहे. देवाचे राज्य जवळ आले आहे. पश्चात्ताप करा
आिण सुवातेर्वर िवश्वास ठेवा.”

ययेेशशू ूकाहीकाही िशष्यिशष्य िनवडतोिनवडतो
(मत्तय 4:18-22; लूक 5:1-11)

16 येशू गालीलाच्या सरोवराजवळून जात होता तेव्हा त्याने िशमोन व
िशमोनाचा भाऊ अिंद्रया याला सरोवरात जाळे टाकताना पािहले कारण
ते मासे धरणार ेहोते. 17 येशू त्यांना म्हणाला, “माझ्या मागे या म्हणजे
मी तुम्हांला माणसे धरणार ेकरीन.” 18 मग ते लगेचच जाळी सोडून
त्याच्यामागे चालू लागले.

19 आिण तो थोडा पुढे गेल्यावर त्याला जब्दीचा मुलगा याकोब व
त्याचा भाऊ योहान हे िदसले. ते त्यांच्या नावेत होते व आपली जाळी
तयार करीत होते. 20 त्याने लगेच त्यांना हाक मारली. मग त्यांनी
आपले वडील जब्दी व नोकरचाकर यांना नावेत सोडले आिण ते त्याच्या
मागे गेले.

ददुषु्टष्ट आत्माआत्मा असलअसलेेल्याल्या मनुष्यालामनुष्याला ययेेशशू ूबरबरे ेकरतोकरतो
(लूक 4:31-37)

21 येशू व त्याचे िशष्य कफणर्हूमास गेले. लगेच येणाऱ्या शब्बाथ
िदवशी येशू सभास्थानात गेला आिण लोकांना त्याने िशकिवले. 22

त्याच्या िशकवणकुीने ते चिकत झाले, कारण येशू िनयमशास्त्राच्या
िशक्षकांप्रमाणे िशकवीत नव्हता, तर त्याला अिधकार असल्यासारखा
िशकवीत होता. 23 त्यांच्या सभास्थानात एक भूतबाधा झालेला मनुष्य
होता, तो एकदम मोठ्याने ओरडला, 24 आिण म्हणाला, “नासरथेच्या
येशू, तुला आमच्याकडून काय पािहजे? तू आमचा नाश करावयास
आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे, देवाचा पिवत्र
असा तू आहेस.”

25 परतंु येशूने त्याला अिधकारवाणीने म्हटले, “शांत राहा व
याच्यातून नीघ.” 26 नतंर अशुद्ध आत्म्याने त्याला िपळले व तो
मोठ्याने ओरडून त्याच्यातून बाहेर गेला.

27 आिण लोक आश्चयर्चिकत झाले, व एकमेकांस िवचारू लागले,
“येथे काय चालले आहे? हा मनुष्य काही तरी नवीन िशकवीत आहे.
आिण तो अिधकाराने िशकवीत आहे. तो दषु्ट आत्म्यांना आज्ञा करतो
आिण ते त्याचे ऐकातात!” 28 मग येशूिवषयीची बातमी ताबडतोब
गालीलाच्या सवर् प्रदेशात पसरली.

ययेेशशू ूपुष्कळपुष्कळ लोकांनालोकांना बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:14-17; लूक 4:38-41)

29 येशू व त्याच्या िशष्यांनी सभास्थान सोडले आिण लागलीच ते
योहान व याकोब यांच्याबरोबर िशमोन व अिंद्रया यांच्या घरी गेले. 30

िशमोनाची सासू तापाने िबछान्यावर पडली होती. तेव्हा त्यांनी
ताबडतोब येशूला ितच्यािवषयी सांिगतले. 31 तो ितच्याकडे गेला आिण
ितला हाताला धरून त्याने उठिवले. आिण ितचा ताप िनघून गेला व ती
त्याची सेवा करू लागली.

32 संध्याकाळ झाली आिण सूयर् अस्ताला गेल्यावर त्यांनी सवर्
आजारी लोकांस आिण भुतांनी पछाडलेल्या लोकांस त्याच्याकडे
आणले. 33 तेव्हा सवर् शहर घरापाशी दारापुढे जमा झाले. 34 त्याने
िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी असलेल्यांना बर ेकेले व अनेक लोकांतून
भुते काढली. पण त्याने भुतांना बोलू िदले नाही कारण ती त्याला
ओळखत होती.
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ययेेशशू ूलोकांनालोकांना सुवातार्सुवातार् सांगण्याचीसांगण्याची तयारीतयारी करतोकरतो
(लूक 4:42-44)

35 अगदी पहाटेच अधंार असतानाच त्याने घर सोडले आिण तो
एकांत स्थळी गेला. तेथे त्याने प्राथर्ना केली. 36 िशमोन व
त्याच्यासोबत असलेले येशूचा शोध करीत होते, 37 आिण जेव्हा त्यांना
तो सापडला तेव्हा ते त्याला म्हणाले, “सवर्जण तुमचा शोध करीत
आहेत.”

38 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “आपण जवळपासच्या िठकाणी जाऊ
या, म्हणजे मला तेथे देखील उपदेश करणे शक्य होईल. कारण त्या
कारणासाठीच मी बाहेर पडलो आहे.” 39 मग तो सवर् गालीलातून,
त्यांच्या सभास्थातून उपदेश करीत आिण भुते काढीत िफरला.

ययेेशशू ूएकाएका आजारीआजारी मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:1-4; लूक 5:12-16)

40 एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला व त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याने
स्वतःला बर ेकरण्याची िवनिंत केली. तो येशूला म्हणाला, “जर तुमची
इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामथर् आहे.”

41 येशूला त्याची दया आली. मग त्याने हात लांब केला आिण त्याला
स्पशर् केला व त्याला म्हणाला, “मला तुला बर ेकरावयाचे आहे. तुझा
कुष्टरोग बरा होवो.” 42 आिण लगेच त्याचे कुष्ठ गेले व तो शूद्ध झाला.

43 येशूने त्याला सक्त ताकीद िदली व लगेच जाण्यास सांिगतले. येशू
त्याला म्हणाला, 44 “पाहा, यािवषयी कोणाला काहीही सांगू नकोस,
परतंु जा आिण स्वतःला याजकाला दाखव. व स्वतःच्या
शुद्धीकरणासाठी मोशेच्या आजे्ञप्रमाणे अपर्ण कर. हे यासाठी कर की, तू
शुद्ध झाला आहेस याची त्या सवार्ंना साक्ष पटावी.” 45 परतंु तो मनुष्य
गेला व त्याने मोकळेपणाने सांगण्यास सुरुवात केली व ही बातमी
पसरिवली. याचा पिरणाम असा झाला की, येशूला उघडपणे शहरात
जाता येईना. म्हणून तो एकांतवासात रािहला. आिण चोहोबाजंूनी लोक
त्याच्याकडे आले.

ययेेशशू ूएकाएका पक्षघातीपक्षघाती मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 9:1-8; लूक 5:17-26)

नतंर काही िदवसांनी येशू कफणर्हूमास परत गेला. तो घरी
आहे ही बातमी लोकांपयर्ंत गेली. 2 तेव्हा इतके लोक जमले
की जागा उरली नाही. एवढेच नव्हे तर दाराबाहेरदेखील जागा

नव्हती. येशू त्यांना उपदेश करीत होता. 3 काही लोक त्याच्याकडे
पक्षघाती मनुष्याला घेऊन आले. त्याला चौघांनी उचलून आणले होते.
4 परतंु गदीर्मुळे त्यांना त्या मनुष्याला येशूजवळ नेता येईना, मग तो
होता तेथील त्याच्यावरचे छपर त्यांनी काढले व ज्या खाटेवर तो मनुष्य
होता. ती खाट त्यांनी छपरातून खाली सोडता येईल अशी जागा केली व
त्या पक्षघाती मनुष्याला खाली सोडले. 5 येशूने त्यांचा िवश्वास पािहला
तेव्हा तो पक्षघाती मनुष्याला, म्हणाला, “मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली
आहे.”

6 तेथे िनयमशास्त्राचे काही िशक्षक बसले होते. ते आपसात कुजबूज
करीत होते की, 7 “हा मनुष्य असे का बोलत आहे? हा देवाची िंनदा
करीत आहे. देवािशवाय कोण पापांची क्षमा करू शकतो?”

8 आिण येशूला त्याच क्षणी त्याच्या आत्म्यात समजले की, ते
स्वतःशी असा िवचार करीत आहेत. तो त्यांस म्हणाला, “तुम्ही या
गोष्टीिवषयी आपसात का कुजबूज करता? 9 तूझ्या पापांची क्षमा झाली
आहे, असे या पक्षघाती मनुष्याला म्हणणे िंकवा ऊठ आपला िबछाना
उचल आिण आपल्या घरी जा, असे म्हणणे; यातील कोणते सोपे आहे?”
10 परतंु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार
आहे हे समजावे म्हणून तो पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, 11 “मी तुला
सांगतो, ऊठ, तुझा िबछाना उचल आिण आपल्या घरी जा.”

12 मग तो लगेच उठला. त्याने आपला िबछाना घेतला व सवार्च्या
समक्ष बाहेर गेला. यामुळे ते सवर् थक्क झाले. त्यांनी देवाची स्तुती केली
आिण म्हणाले, “यासारखे आम्ही कधी पािहले नव्हते.”

ललेेवीवी (मत्तयमत्तय) ययेेशूमागशूमागेे जातोजातो
(मत्तय 9:9-13; लूक 5:27-32)

13 येशू पुन्हा सरोवराकडे गेला व पुष्कळ लोक तेथे त्याच्यामागे गेले
आिण त्याने त्यांस िशक्षण िदले. 14 नतंर तो जात असता त्याने
अल्फीचा मुलगा लेवी यांस जकातनाक्यावर बसलेले पािहले. मग येशू
लेवीला म्हणाला, “माझ्या मागे ये.” तेव्हा लेवी उठाला आिण येशूच्या
मागे गेला.

15 नतंर येशू लेवीच्या घरी जेवत असता पुष्कळ जकातदार व पापी
लोकही येशू व त्यच्या िशष्यांबरोबर जेवत होते. कारण तेथे जे
त्याच्यामागे आले होते त्यांच्यापकैी पुष्कळ जण होते, 16 काही
िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे परुशी होते त्यांनी येशूला पापी व
जकातदारांबरोबर जेवताना पािहले. ते त्याच्या िशष्यांस म्हणाले, “येशू
हा पापी व जकातदार यांच्याबरोबर का जेवत आहे?”

17 येशूने हे ऐकले आिण तो त्यांना म्हणाला, “जे िनरोगी आहेत त्यांस
वदै्याची गरज नाही पण रोग्यांस आहे. मी नीितमान लोकांस नाही तर
पाप्यांस बोलवावयास आलो आहे.”

ययेेशशू ूइतरइतर धािर्मकधािर्मक पुढाऱ्यांसारखापुढाऱ्यांसारखा नाहीनाही
(मत्तय 9:14-17; लूक 5:33-39)

18 जेव्हा योहानाचे िशष्य व परूशी उपास करीत होते. ते काहीजण
येशूकडे आले आिण त्याला म्हणाले, “योहानाचे िशष्य व परूशी लोक
उपास करतात परतंु तुझे िशष्य उपास का करीत नाहीत?”

19 येशू म्हणाला, “खरोखर जोपयर्ंत वऱ्हाड्यांबरोबर वर आहे तोपयतंर्
त्यांनी उपास करावा अशी तुमची अपेक्षा आहे काय? जोपयर्ंत
त्यांच्याबरोबर वर आहे तोपयतंर् त्यांना उपास करणे शक्य नाही. 20

परतंु असे िदवस येतील की, वर त्यांच्यापासून घेतला जाईल आिण नतंर
ते त्या िदवशी उपास करतील.

21 “कोणी नव्या कापडाचा तुकडा जुन्या कापडाला जोडीत नाही,
जर तो असे करतो तर नवे कापड आकसून जाईल व जुन्याला अिधक
फाडील व ते अिधकच फाटेल. 22 तसेच नवा द्राक्षारस कोणीही
द्राक्षारसाच्या जुन्या कातडी िपशवीत घातील नाही. जर तो असे करतो
तर द्राक्षारस कातडी िपशवीला फाडील आिण द्राक्षारस व द्राक्षारसाची
कातडी िपशवी यांचा नाश होईल. म्हणून तो नवा द्राक्षारस नव्या
िपशवीत घालतो.”

काहीकाही यहयहूूदीदी ययेेशूवरशूवर टीकाटीका करतातकरतात
(मत्तय 12:1-8; लूक 6:1-5)

23 नतंर असे झाले की, येशू शब्बाथ िदवशी शेतातून जात असता,
जाताना त्याचे िशष्य कणसे मोडू लगले. 24 तेव्हा परूशी येशूला
म्हणाले, “पाहा, शब्बाथ िदवशी जे करू नये ते हे का करतात?”

25 येशू म्हणाला, “जेव्हा दावीद व त्याच्याबरोबर असलेल्यां लोकांना
भूक लागली व त्यांना खावयाला हवे होते. तेव्हा त्यांनी काय केले
यािवषयी तुम्ही ऐकले नाही काय? 26 अब्याथार प्रमुख याजक
असताना, तो देवाच्या मिंदरात कसा गेला आिण देवाला समिर्पत
केलेल्या भाकरी, ज्या िनयमशास्त्राप्रमाणे याजकािशवाय कोणीही खाऊ
नयेत त्या कशा खाल्ल्या व जे त्याच्याबरोबर होते त्यांनाही कशा िदल्या,
यािवषयी तुम्ही वाचले नाही काय?”

27 तो त्यास सांगत होता, “शब्बाथ मनुष्यांसाठी करण्यात आला.
मनुष्य शब्बाथासाठी करण्यात आला नाही. 28 म्हणून मनुष्याचा पुत्र
शब्बाथाचादेखील प्रभु आहे.”

ययेेशशू ूवाळलवाळलेेल्याल्या हाताच्याहाताच्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 12:9-14; लूक 6:6-11)

दसुऱ्यांदा येशू सभास्थानात गेला. तेथे वाळलेल्या हाताचा
मनुष्य होता. 2 येशूवर आरोप करण्यासाठी कारण िमळावे
म्हणून तो शब्बाथ िदवशी त्या मनुष्याला बर ेकरतो की काय हे
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पाहण्यासाठी काही लोक त्याच्यावर बारकाईने नजर ठेवून होते. 3 येशू
वाळलेल्या हाताच्या मनुष्याला म्हणाला, “लोकांच्या समोर उभा राहा.”

4 नतंर तो त्यांना म्हणाला, “शब्बाथ िदवशी चांगले करणे िंकवा वाईट
करणे, जीव वाचिवणे िंकवा िजवे मारणे यांतील कोणते योग्य आहे?” परतंु
ते गप्प राहीले.

5 येशूने सवार्ंकडे रागाने पािहले. त्यांच्या मनाच्या कठीणतामुळे तो
फार िखन्न झाला. तो त्या मनुष्याला म्हणाला, “तुझा हात पुढे सरळ
कर,” त्याने तो लांब केला आिण त्याचा हात बरा झाला. 6 नतंर परूशी
िनघून गेले आिण लगेच त्याला ठार करणे कसे शक्य होईल यािवषयी
हेरोदीयांबरोबर येशूिवरूद्ध कट करू लागले.

पुष्कळपुष्कळ लोकलोक ययेेशूच्याशूच्या मागमागेे जातातजातात

7 येशू आपल्या िशष्यांसह गालील सरोवराकडे िनघून गेला आिण
गालील व यहूदीयातून मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागे आला. 8 कारण
तो करीत असलेल्या कृत्यांिवषयी त्यांनी ऐकले व यरुशलेम, इदिूमया,
यादेर्नेच्या पलीकडच्या प्रदेशातून, सोर व सीदोनच्या आसपासच्या
प्रदेशातून मोठा लोकसमुदाय येशूकडे आला.

9 मग गदीर्मुळे चेंगरून जाऊ नये म्हणून त्याने आपल्या िशष्यांस एक
छोटी होडी आणावयास सांिगतली, 10 त्याने अनेक लोकांना बर ेकेले
होते म्हणून ज्यांना रोग होते ते त्याला स्पशर् करण्यासाठी व वाट
काढण्यासाठी पूढे रटेीत होते. 11 जेव्हा अशुद्ध आत्मे येशूला पाहत
तेव्हा ते त्याच्यासमोर खाली पडून मोठ्याने ओरडत की, “तू देवाचा पुत्र
आहेस!” 12 पण त्याने त्यांना सक्त ताकीद िदली की, मला प्रगट करू
नका.

ययेेशशू ूत्याचत्याचेे बाराबारा िशष्यिशष्य िनवडतोिनवडतो
(मत्तय 10:1-4; लूक 6:12-16)

13 नतंर येशू डोंगरावर गेला आिण जे त्याला पािहजे होते त्यांना त्याने
स्वतःकडे बोलािवल. व ते त्याच्याकडे आले. 14 त्याने बारा जण
िनवडले व त्यांना प्रेषीत हे नाव िदले. त्याने त्यांची यासाठी िनवड केली
की, त्यांनी त्याच्याजवळ असावे व त्यांना दसुऱ्या िठकाणी उपदेश
करण्यासाठी त्याला पाठिवता यावे. 15 व त्यांना भुते काढण्याचा
अिधकार असावा. 16 मग येशूने या बारा जणांची िनवड केली
व जो िशमोन (त्याला पेत्र हे नाव िदले).
17 जब्दीचा मुलगा याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान (यांना त्याने
बेनेरगेेश, ज्याचा अथर् “गजर्नेचे पुत्र” असा होतो हे नाव िदले.)
18 अिंद्रया,
िफलीप,
बथर्लमय,
मत्तय,
थोमा,
अल्फीचा मुलगा याकोब,
तद्दय,
िशमोन कनानी 19 आिण यहूदा इस्कयोर्त ज्याने नतंर येशूचा
िवश्वासघात केला.

काहीकाही यहयहूूदीदी ययेेशूमध्यशूमध्येे अशुद्धअशुद्ध आत्माआत्मा आहआहेे असअसेे म्हणतातम्हणतात
(मत्तय 12:22-32; लूक 11:14-23; 12:10)

20 नतंर येशू घरी गेला आिण पुन्हा एकदा एवढा मोठा लोकसमुदाय
जमला की, येशू व त्याचे िशष्य जेवूसुद्धा शकले नाहीत. 21 त्याच्या
कुटंुबातील लोकांनी यािवषयी ऐकले तेव्हा ते त्यास आणावयास गेले
कारण लोक म्हणत होते की तो वेडा आहे.

22 यरूशलेमेहून आलेले िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणत होते की,
“याच्यामध्ये बालजबूल आहे. आिण त्या भुतांच्या अिधपतीच्या
सामथ्यार्ने हा भुतांना घालवून देतो.”

23 मग ये़शूने त्यांना जवळ बोलािवले व बोधकथेच्या साहाय्याने
त्याच्याशी बोलू लागला, “सतैानच सतैानाला कसा काढू शकेल? 24

जर राज्यातच फूट पडली तर ते राज्य िटकू शकत नाही. 25 आिण
घरातच फूट पडली तर ते घर िटकू शकत नाही. 26 तर मग सतैान

स्वतःलाच िवरोध करू लागला आिण त्याच्यातच फूट पडली तर तो
िटकू शकणार नाही. परतंु त्याचा शेवट होईल.

27 “खरोखर कोणालाही बलवान मनुष्याच्या घरात िशरून त्याची
िमळकत लुटता येणार नाही. प्रथम त्या बलवान माणसाला बांधले
पािहजे, मगच त्याचे घर लुटता येईल.

28 “मी तुम्हांस खर ेसांगतो की, लोकांच्या पापांची व त्यांनी केलेल्या
देवाच्या िंनदेची त्यांना क्षमा होईल. 29 पण जो कोणी पिवत्र आत्म्याची
िंनदा करील, त्याची कधीच क्षमा होणार नाही आिण तो मनुष्य
सावर्कािलक पापाचा दोषी आहे.”

30 येशू असे म्हणाला कारण िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणाले की
त्याच्यामध्ये अशुद्ध आत्मा आहे.

ययेेशूचशूचेे अनुयायीअनुयायी हहेे त्याचत्याचेे खरखरे ेककुुटटंंुुबब आहआहेे
(मत्तय 12:46-50; लूक 8:19-21)

31 नतंर येशूची आई आिण भाऊ तेथे आले. ते बाहेर उभे रािहले
आिण कोणाला तरी त्याला बोलवावयास पाठिवले. 32 लोकसमुदाय
त्याच्याभोवती जमा झाला होता. लोक येशूला म्हणाले, “पाहा तुझी आई
व तुझे भाऊ बाहेर तुझी वाट पाहात आहेत.”

33 त्याने त्यांना उत्तर िदले. “कोण माझी आई आिण कोण माझे
भाऊ?” 34 येशूने जे त्याच्याभोवती जमले होते त्यांच्याकडे पािहले
आिण म्हणाला, “हे पाहा माझी आई आिण माझे भाऊ. 35 जे जे कोणी
देवाच्या इच्छेप्रमाणे वागतात तेच माझे भाऊ, माझी बहीण व माझी आई
आहेत.”

बीबी पपेेरणाऱ्यारणाऱ्या शशेेतकऱ्यािवषयीचीतकऱ्यािवषयीची बोधकथाबोधकथा
(मत्तय 13:1-9; लूक 8:4-8)

दसुऱ्या वेळी येशू सरोवराच्या काठी िशक्षण देऊ लागला.
पुष्कळ लोक त्याच्याभोवती जमले. मग तो सरोवरातील नावेत
बसला आिण सवर् लोक सरोवराच्या िकनाऱ्यावरील जिमनीवर

होते. 2 त्याने बोधकथेवरून पुष्कळ गोष्टी िशकिवल्या. िशक्षण देताना
तो म्हणाला,

3 “ऐका! एक शेतकरी आपले बी पेरावयास गेला. 4 तो पेरीत असता
काही वाटेवर पडले व पक्ष्यांनी येऊन ते सवर् खाऊन टाकले. 5 दसुरे
काही बी खडकाळ जिमनीवर पडले. तेथे फार माती नव्हती. माती खोल
नसल्यामुळे ते लवकर उगवले पण 6 सूयर् उगवल्यावर ते करपले आिण
मूळ रूजले नसल्यामुळे ते वाळून गेले. 7 काही बी काटेरी झुडुपात
पडले. काटेरी झुडपे अिधक वाढली आणी त्यांनी त्याची वाढ खुटंिवली.
व त्याला पीक आले नाही 8 पण काही बी चांगल्या जमीनीवर पडले, ते
उगवले, वाढले आिण भरपूर पीक आले आिण त्याचे कोठे तीसपट, कोठे
साठपट आिण कोठे शभंरपट पीक आले.”

9 मग तो म्हणाला, “ज्याला ऐकावयास कान आहेत तो ऐको!”

ययेेशशू ूबोधकथांचाबोधकथांचा उपयोगउपयोग काका करतोकरतो हहेे सांगतोसांगतो
(मत्तय 13:10-17; लूक 8:9-10)

10 जेव्हा तो एकटा होता तेव्हा त्याच्याभोवती बारा िशष्यांसह जे इतर
होते त्यांनी त्या बोधकथांिवषयी त्याला िवचारले.

11 तो त्यास म्हणाला, “केवळ तुम्हांस देवाच्या राज्याचे रहस्य
जाणून घेण्याचे (अिधकार) देण्यात आले आहेत, पण बाहेराच्यांना
गोष्टीरूपात सांिगतले आहे. 12 यासाठी की,
‘ते पाहत असता पाहतील पण त्यांना कधीच िदसणार नाही
ते ऐकत असता ऐकतील पण त्यांना कधीच समजणार नाही
जर त्यांनी पािहले आिण त्यांना समजले
तर त्यांच्यात कदािचत बदल होईल आिण त्यांना क्षमा करण्यात

येईल.’”
यशया 6:9-10
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िबयांिवषयीच्यािबयांिवषयीच्या बोधकथबोधकथेेचचेे ययेेशशू ूस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण करतोकरतो
(मत्तय 13:18-23; लूक 8:11-15)

13 मग तो त्यांस म्हणाला, “तुम्हांला ही बोधकथा समजत नाही
काय? तर मग तुम्हांला दसुरी कोणतीही गोष्ट कशी समजेल? 14 पेरणारा
वचन पेरतो. 15 काही लोक वाटेवर पेरलेल्या िबयांसारखे जेथे वचन
पेरले आहे अशासारखे आहेत. जेव्हा ते ऐकतात तेव्हा लगेच सतैान येतो
आिण त्यांच्यात पेरलेले वचन घेऊन जातो.

16 “काही लोक खडकाळ जिमनीत पेरलेल्या िबयांसारखे असतात.
ते ऐकतात तेव्हा लगेच आनदंाने ग्रहण करतात. 17 पण त्यांनी ते वचन
आपल्यामध्ये खोलवर रूजू (मुळावु) न िदल्यामुळे ते थोडाच काळ
िटकतात. जेव्हा वचनामुळे संकटे येतात िंकवा त्रास होतो तेव्हा ते
चटकन िवश्वास ठेवण्याचे सोडून देतात.

18 “इतर लोक काटेरी झुडपात बी पेरल्याप्रमाणे आहेत. ते असे
आहेत की, जे वचन ऐकतात. 19 परतंु या संसाराच्या िंचता, संपत्तीचा
मोह, आिण इतर गोष्टींची इच्छा या गोष्टी आड येतात, व वचन
खुटंिवतात व ते फळ देत नाहीत.

20 “आिण इतर दसुर ेचांगल्या जिमनीत पेरलेल्या िबयांसारखे
आहेत. ते असे आहेत की जे वचन ऐकतात, स्वीकारतात, आिण फळ
देतात. कोणी तीसपट. साठपट, कोणी शभंरपट.”

तुमच्याजवळतुमच्याजवळ जजेे आहआहेे त्याचात्याचा उपयोगउपयोग ककेेलाचलाच पािहजपािहजेे
(लूक 8:16-18)

21 आणखी तो त्यांस म्हणाला, “िदवा मापाखाली िंकवा पलगंाखाली
कधी ठेवतात काय? तो िदवठणीवर ठेवण्यासाठी आणीत नाहीत काय?
22 प्रत्येक गोष्ट जी झाकलेली आहे ती उघड होईल. आिण प्रत्येक गुप्त
गोष्ट जाहीर होईल. 23 ज्याला कान आहेत ते ऐको! 24 नतंर तो त्यास
म्हणाला, तुम्ही जे ऐकता त्याचा काळजीपूवर्क िवचार करा. जे माप तुम्ही
इतरांसाठी वापरता त्याच मापाने तुमच्यासाठी मोजण्यात येईल.
िंकबहूना थोडे जास्तच तुम्हांला देण्यात येईल. 25 कारण ज्याच्याजवळ
आहे त्याला जास्त िदले जाईल आिण ज्या कोणाजवळ नाही
त्याच्यापासून जे आहे तेही काढून घेतले जाईल.”

ययेेशशू ूिबयांच्यािबयांच्या बोधकथबोधकथेेचाचा उपयोगउपयोग करतोकरतो

26 आणखी तो म्हणाला, “देवाचे राज्य असे आहे की, एखादा मनुष्य
जिमनीवर बी पसरून टाकतो. 27 रात्री झोपतो आिण िदवसा उठतो. बी
रूजते व ते वाढते हे कसे होते हे त्याला कळत नाही. 28 जमीन
आपोआप पीक उपजवते. प्रथम अकुंर, नतंर तुरा, त्यानतंर दाण्यांनी
भरलेले ओबंी, मग कणसात पूणर् वाढलेला दाणा. 29 पीक तयार होते
तेव्हा तो त्याला लगेच िवळा लावतो. कारण कापणीची वेळ आलेली
असते.”

ददेेवाचवाचेे राज्यराज्य मोहरीच्यामोहरीच्या दाण्यासारखदाण्यासारखेे आहआहेे
(मत्तय 13:31-32, 34-35; लूक 13:18-19)

30 येशू म्हणाला, “आपण देवाचे राज्य कशासारखे आहे असे म्हणावे
िंकवा कोणती गोष्ट ते समजावून सांगाण्यासाठी उपयोगात आणावी? 31

ते मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. जो जिमनीत पेरतेवेळी पृथ्वीवरील सवर्
दाण्यात सवार्त लहान असतो. 32 परतंु तो पेरला जातो तेव्हा तो वाढतो
व मळ्यातील सवर् झाडात मोठा होतो. त्याला मोठ्या फांद्या येतात आिण
आकाशातील पाखर ेत्याच्या सावलीत घरटी बांधू शकतात.”

33 अशा अनेक बोधकथांनी त्याने ते समजू शकतील असा संदेश
त्यांना सांिगतला. 34 बोधकथेचा उपयोग केल्यािशवाय त्याने त्यांना
इतर काहीही सांिगतले नाही, परतंु जेव्हा तो िशष्यांसह एकांतात होता
तेव्हा त्याने िशष्यांना सवर् समजावून सांिगतले.

ययेेशशू ूवादळवादळ शांतशांत करतोकरतो
(मत्तय 8:23-27; लूक 8:22-25)

35 त्या िदवशी संध्याकाळ झाल्यावर तो त्यांना म्हणाला, “आपण
सरोवरापलीकडे जाऊ या.” 36 मग त्यांनी लोकसमुदायाला सोडले
आिण तो नावेत होता तसेच त्याला घेऊन गेले. त्यांच्याबरोबर इतरही
दसुऱ्या नावा होत्या. 37 जोराच्या वाऱ्याचे वादळ आले आिण लाटा
नावेवर आदळू लागल्या व ती पाण्याने भरू लागली. 38 परतंु येशू
मागच्या बाजूस वरामावर उशी घेऊन झोपला होता. त्यांनी त्याला
उठिवले आिण म्हटले, “गुरुजी, आपण बुडत आहोत तरी आपणांस
काळजी वाटत नाही काय?”

39 मग तो उठला आिण त्याने वाऱ्याला धमकािवले आिण समुद्राला
म्हणाला, “शांत हो! स्तब्ध राहा.” मग वारा थांबला व तेथे मोठी शांतता
पसरली.

40 मग तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का िभता? तुमच्याकडे अजुनही
कसा िवश्वास नाही?”

41 परतंु ते अितशय घाबरले आिण एकमेकास म्हणाले, “हा आहे तरी
कोण, की वारा आिण समुद्रदेखील त्याचे ऐकतात.”

ययेेशशू ूददुषु्टष्ट आत्माआत्मा लागललागलेेल्याल्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:28-34; लूक 8:26-39)

मग ते सरोवराच्या पलीकडच्या बाजूच्या गरसेकरांच्या देशात
आले आिण तो नावेतून उतरला तेव्हा 2 लगेच एक दषु्ट आत्मा
लागलेला मनुष्य स्मशानातून िनघून त्याच्याकडे आला. 3 हा

मनुष्य कबरमेध्ये राहत असे. आिण कोणीही त्याला साखळदडंानी सुद्धा
बांधून ठेवू शकत नव्हते. 4 कारण पुष्कळदा त्याच्या पायात बेड्या
घालून साखळ्यांनी बांधलेले असतानाही त्याने साखळ्या तोडल्या
आिण बेड्यांचे तुकडे केले. कोणीही त्याला काबूत आणू शकत नव्हते.
5 तो रात्रंिदवस कबरांतून आिण डोंगरातून मोठ्याने ओरडत असे आिण
दगडांनी स्वतःस ठेचून घेत असे.

6 त्याने ये़शूला दरुून पािहले तेव्हा तो येशूकडे धावत आला आिण
त्याच्यापुढे पडून त्याने त्याला नमन केले. 7 व तो मोठ्याने ओरडून
काय पािहजे? मी तुला देवाची शपथ घालून िवनिवतो की, “मला छळू
नकोस.” 8 (कारण येशू त्याला म्हणत होता, “अर ेअशुद्ध आत्म्या, या
माणसातून नीघ.”)

9 मग येशूने त्याला िवचारले, “तुझे नाव काय?”
तो मनुष्य येशूला म्हणाला, “माझे नाव सनै्य आहे, कारण आम्ही

पुष्कळ आहोत.” 10 त्यांना या हद्दीतून घालवू नये म्हणून. तो मनुष्य
येशूला पुन्हा पुन्हा िवनवीत होता.

11 तेथे डोंगराच्या कडेला डूकारांचा एक मोठा कळप चरत होता. 12

मग त्या दषु्ट आत्म्याने येशूला िवनिंत केली आिण म्हणाला, “आम्हांला
त्या डुकरांत पाठव म्हणजे आम्ही त्यांच्यात िशरू.” 13 मग त्याने त्यांना
तसे करण्यास परवानगी िदली. मग दषु्ट आत्मे त्या मनुष्यातून बाहेर आले
आिण त्या डुकरांत िशरले. मग तो दोन हजारांचा कळप टेकडीवरून
पळत खाली जाऊन सरोवरात पडला व बुडून मेला.

14 त्या कळापाची राखण करणार ेलोक दरू पळून गेले व त्यांनी ही
बातमी गावात व शेतात सांिगतली, तेव्हा काय झाले हे पाहण्यास लोक
तेथे आले. 15 ते येशूकडे आले आिण त्यांनी त्या भूतग्रस्ताला तेथे
बसलेले पािहले. त्याने कपडे घातले होते. तो शुद्धीवर आलेला व ज्याला
सनै्य नावाच्या भुतांनी पछाडले होते तो तोच होता हे पािहले तेव्हा
त्यांना भीित वाटली. 16 काही लोक तेथे होते व त्यांनी येशूने काय केले
हे पािहले होते, त्यांनी ज्या मनुष्यात दषु्ट आत्मा होता त्याच्या बाबतीत
काय घडले हे इतरांना सांिगतले. 17 मग लोक त्याला आमचा प्रांत
सोडून जा असे िवनवू लागले.

18 येशू नावेतून जात असता पूवीर् भूतग्रस्त असलेल्या मनुष्याने
त्याला आपणाबरोबर येऊ द्यावे अशी िवनिंत केली. 19 पण येशूने
त्याला येऊ िदले नाही. तो त्यास म्हणाला, “आपल्या घरी तुझ्या
लोकांकडे जा आिण प्रभुने तुझ्यासाठी जे केले ते सवर् सांग. प्रभूने
तुझ्यावर कशी दया केली तेही सांग.”

माकर्  4:13 640 माकर्  5:19
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20 मग तो िनघाला आिण येशूने त्याच्यासाठी जे काही केले यािवषयी
दकापिलस येथील लोकांना सागू लागला, तेव्हा सवर् लोकांना आश्चचर्
वाटले.

ययेेशशू ूमृतमृत मुलीलामुलीला जीवनजीवन ददेेतोतो वव आजारीआजारी स्त्रीलास्त्रीला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 9:18-26; लूक 8:40-56)

21 नतंर येशू नावेत बसून परत सरोवरापलीकडे गेल्यावर, मोठा
समुदाय त्याच्या भोवती जमला. तो सरोवराजवळ होता. 22 याईर
नावाचा यहूद्यांच्या सभास्थानाचा एक अिधकारी तेथे आला. याईराने
येशूला पािहले तेव्हा तो त्याच्या पाया पडला. 23 आिण आग्रहाने िवनिंत
करून त्याला म्हणाला, “माझी लहान मुलगी मरावरायस टेकली आहे.
मी िवनतंी करतो की आपण येऊन ितला बर ेवाटावे म्हणून ितच्यावर
हात ठेवावा.”

24 मग येशू त्याच्याबरोबर गेला. लोकांचा मोठा समुदाय येशूच्या मागे
चालत होता व ते त्याच्याभोवती गदीर् करीत होते.

25 त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती. ती बारा वषार्ंपासून रक्तस्रावाने
पीडलेले होती. 26 बऱ्याच वदै्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा ितने
बराच त्रास सहन केला होता. ितच्याकडे होते नव्हते ते सवर् ितने
उपचारासाठी खचर् केले होते. पण ती बरी न होता. ितचा आजार वाढला
होता.

27 त्या स्त्रीने येशूिवषयी ऐकले तेव्हा ती गदीर्त त्याच्यामागे आली व
त्याच्या झग्याला ितने स्पशर् केला. 28 कारण ती म्हणत होती, “जर मी
त्याच्या कपड्यांना िशवले तरी बरी होईन.” 29 जेव्हा ितने त्याच्या
झग्याला स्पशर् केला, तेव्हा ितचा रक्तस्राव थांबला. व आपल्या त्रासातून
आपण मुक्त झालो आहोत असे ितला जाणवले. 30 येशूला ताबडतोब
जाणीव झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आहे. तो गदीर्त वळून
म्हणाला, “माझ्या कपड्यांना कोणी स्पशर् केला?”

31 िशष्य येशूला म्हणाले, “लोक तुमच्याभोवती गदीर् करीत आहेत हे
तुम्ही पाहता, आिण तरीही िवचारता, मला कोणी स्पशर् केला?”

32 परतंु हे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभोवार बघतच रािहला.
33 त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे माहीत होते म्हणून ती आली आिण
येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री भीितने थरथर कांपत होती. ितने ये़शूला
सवर् काही सांिगतले. 34 येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, “मुली, तुझ्या
िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे, शांितने जा आिण त्रासापासून मुक्त राहा.”

35 तो हे बोलत असता सभास्थानातील अिधकाऱ्याच्या घरून काही
माणसे िनरोप घेऊन आली. ती म्हणाली, “तुमची मुलगी मेली आहे.
गुरुजींना का त्रास देता?”

36 येशूने त्यांचे बोलणे ऐकले आिण तो यहूद्यांच्या सभास्थानाच्या
अिधकाऱ्याला म्हणाला, “िभऊ नको, फक्त िवश्वास धर.”

37 येशूने फक्त पेत्र, याकोब आिण याकोबाचा भाऊ योहान यांनाच
आपल्याबरोबर येऊ िदले. 38 ते त्या अिधकाऱ्याच्या घरी आले. त्याने
लोकांना मोठ्याने आकांत करताना व रडताना पािहले. 39 तो आत
गेला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लोक रडून असा गोंधळ का करीत
आहात? ही मुलगी मेलेली नाही. ती झोपली आहे.” 40 ते सवर् त्याला
हसले.
त्याने सवर् लोकांना बाहेर घालवून िदले व मुलीचे आईवडील व जे

त्याच्याबरोबर होते त्यांना घेऊन जेथे मुलगी होती तेथे आत गेला. 41

त्याने मुलीचा हात धरला आिण म्हणाला, “तलीथा कूम” (म्हणजे “लहान
मुली मी तुला सांगतो, ऊठ.”) 42 ती लहान मुलगी लगेच उठली आिण
सभोवती िफरू लागली (ती बारा वषार्ची होती.) ते फार आश्चयर्चिकत
झाले. 43 नतंर त्याने त्यांना सक्त ताकीद िदली की हे कोणाला कळता
कामा नये. त्याने ितला खाण्यास देण्यािवषयी सांिगतले.

ययेेशशू ूआपल्याआपल्या गावीगावी जातोजातो
(मत्तय 13:53-58; लूक 4:16-30)

येशू तेथून िनघाला आिण आपल्या गावी गेला आिण त्याचे
िशष्य त्याच्यामागे गेले. 2 शब्बाथ िदवशी तो सभास्थानात
िशकवीत होता. पुष्कळ लोकांनी त्याची िशकवण ऐकली तेव्हा

ते थक्क झाले. ते म्हणाले, “या माणासाला ही िशकवण कोठून िमळाली?

आिण त्याला कोणते ज्ञान देण्यात आले आहे की, यासारखे चमत्कार
त्याच्या हातून केले जातात? तो सुतार नाही काय? 3 तो मरीयेचा
मुलगाच ना? तो याकोब, योसे, यहूदा आिण िशमोनाचा भाऊ नव्हे काय?
व या आपल्याबरोबर आहेत त्या याच्या बिहणी नव्हेत काय?” त्याचा
स्वीकार करण्यािवषयी त्यांना प्रश्न पडला.

4 मग येशू त्यांना म्हणाला, “संदेष्ट्यांचा सन्मान होत नाही असे नाही
पण त्याच्या गावात, शहरात, त्याच्या नातेवाईकात आिण त्याच्या
कुटंुबात होत नसतो.” 5 आिण तेथे त्याला चमत्कार करता आला नाही.
फक्त त्याने काही रोगी लोकांच्या डोक्यावर हात ठेवून त्यांना बर ेकेले.
त्यांच्या अिवश्वासामुळे त्याला आश्चयर् वाटले. 6 नतंर येशू िशक्षण देत
जवळपासच्या गावोगावी िफरला.

ययेेशशू ूबाराबारा प्रेिषतांनाप्रेिषतांना कामिगरीवरकामिगरीवर पाठिवतोपाठिवतो
(मत्तय 10:1, 5-15; लूक 9:1-6)

7 त्याने बारा िशष्यांना आपणांकडे बोलावून घेतले व त्यांना
जोडीजोडीने पाठिवले आिण त्याने त्यांना अशुद्ध आत्म्यावर अिधकार
िदला. 8 त्याने त्यांना आज्ञा िदल्या की, “काठीिशवाय प्रवासासाठी
त्यांनी काही घेऊ नये. भाकर िपशवी िंकवा कमरकशात पसेै काही घेऊ
नका. 9 त्यांनी वहाणा घालाव्यात पण जास्तीचा अगंरखा नको. 10 तो
त्यांना म्हणाला, ज्या कुठल्याही घरात तुम्ही जाल तेथे तुम्ही ते शहर
सोडेपयर्ंत राहा. 11 आिण ज्या िठकणी तुमचे स्वागत होणार नाही िंकवा
तुमचे ऐकणार नाहीत ते गाव तुम्ही सोडून जा. आिण त्यांच्यािवरूद्ध
साक्ष म्हणून तुमच्या पायाची धूळ तेथेच झटकून टाका.”

12 मग िशष्य गेले आिण लोकांनी पश्चात्ताप करावा म्हणून त्यांनी
उपदेश केला. 13 त्यांनी पुष्कळ भुते काढली आिण अनेक रोग्यांना
जतैुनाचे तेल लावून त्यांना बर ेकेले.

हहेेरोदरोद ययेेशूलाशूला बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान समजतोसमजतो
(मत्तय 14:1-12; लूक 9:7-9)

14 हेरोद राजाने येशूिवषयी ऐकले कारण येशूचे नाव सगळीकडे
गाजले होते. काही लोक म्हणत होते, “बािप्तस्मा करणारा योहान
मेलेल्यांतून उठला आहे म्हणून त्याच्याठायी चमत्कार करण्याचे सामथर्
आहे.”

15 इतर लोक म्हणत, “येशू एलीया आहे.”
तर काही जण म्हणत, “हा संदेष्टा फार पूवीर्च्या संदेष्ट्यापकैी एक

आहे.”
16 परतंु हेरोदाने जेव्हा ऐकले तेव्हा तो म्हणाला, “ज्या योहानाचा मी

िशरच्छेद केला तो मरणातून उठिवला गेला आहे.”

बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाऱ्याकरणाऱ्या योहानालायोहानाला असअसेे मारलमारलेे गगेेललेे
17 कारण हेरोदाने स्वतः योहानाला पकडून तुरंूगात टाकण्याची

आज्ञा िदली होती. त्याचा भाऊ िफिलप याची पत्नी हेरोदीया
िहच्याबरोबर हेरोदाने लग्न केले. त्या कारणामुळे त्याने असे केले. 18

योहान हेरोदाला सांगत असे की, “तुझ्या भावाच्या पत्नीशी असे लग्न
करणे तुला योग्य नाही.” 19 याकिरता हेरोदीयाने योहानािवरूद्ध मनात
अढी धरली. ती त्याला ठार मारण्याची संधी पाहात होती. परतंु ती
त्याला मारु शकली नाही. 20 कारण हेरोद योहानाला भीत असे.
हेरोदाला माहीत होते की, योहान िनितमान आिण पिवत्र मनुष्य आहे,
म्हणून तो त्याचे संरक्षण करी. हेरोद योहानाचे बोलणे ऐके तेव्हा फार
गोंधळून जाई परतंु तो आनदंाने त्याचे ऐकत असे.

21 मग एके िदवशी संधी आली. आपल्या वाढिदवशी हेरोदाने आपले
महत्त्वाचे अिधकारी, सनै्यातील सरदार व गालीलातील प्रमुख लोकांना
मेजवानी िदली. 22 हेरोदीयाची मुलगी मेजवानीच्या िठकाणी आली व
ितने नाच केला आिण हेरोद व आलेल्या पाहुण्यांना आनदंीत केले.
तेव्हा हेरोद राजा मुलीला म्हणाला, “तुला जे पािहजे ते माग म्हणजे मी

ते तुला देईन.” 23 तो गभंीरपणे शपथ वाहून म्हणाला, “माझ्या अध्यार्
राज्यापयर्ंत जे काही तू मगशील ते मी तुला देईन.”

24 ती बाहेर गेली आिण ितच्या आईला म्हणाली, “मी काय मागू?”
आई म्हणाली, “बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानाचे शीर.”
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25 आिण ती मुलगी लगेच आत राजाकडे गेली आिण म्हणाली, “मला
तुम्ही या क्षणी बािप्तस्मा करणाऱ्या योहानाचे शीर तबकात घालून द्यावे
अशी माझी इच्छा आहे.”

26 राजाला फार वाईट वाटले, परतंु त्याच्या शपथेमुळे व भोजनास
आलेल्या पाहुण्यांमुळे त्याला ितला नकार द्यावा असे वाटले नाही. 27

तेव्हा राजाने लगेच वध करणाऱ्याला पाठिवले व योहानाचे शीर घेऊन
येण्याची आज्ञा केली. मग तो गेला व तुरंूगात जाऊन त्याने योहानाचे
शीर कापले. 28 ते शीर तबकात घालून मुलीला िदले व मुलीने ते
आईला िदले. 29 योहानाच्या िशष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते तेथे आले.
त्यांनी त्याचे शरीर उचलले आिण कबरते नेऊन ठेवले.

ययेेशशू ूपाचपाच हजारहहजारहंूूनंन अिधकअिधक लोकांनालोकांना जजेेववू ूघालतोघालतो
(मत्तय 14:13-21; लूक 9:10-17; योहान 6:1-14)

30 प्रेिषत येशूभोवती जमले. त्यांनी जे केले आिण िशकिवले ते सवर्
त्याला सांिगतले. 31 नतंर येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझ्याबरोबर
एकांती चला आिण थोडा िवसावा घ्या. तो असे म्हणाला कारण तेथे
पुष्कळ लोक जात येत होते व त्यांना जेवायलाही सवड िमळत नव्हती.”

32 तेव्हा ते सवर्जण नावेत बसून िनजर्न िठकाणी गेले. 33 परतंु
पुष्कळ लोकांनी त्यांना जाताना पािहले व ते कोण आहेत हे त्यांना
कळाले तेव्हा सवर् गावांतील लोक पायीच धावत िनघाले व येशू तेथे
येण्याअगोदरच ते तेथे पोहोंचले. 34 येशू नावेतून उतरला तेव्हा त्याने
मोठा लोकसमुदाय पािहला व त्याला त्यांचा कळवळा आला. कारण ते
मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे होते. मग तो त्यांना बऱ्याच गोष्टी िशकवू
लागला.

35 या वेळेपयर्ंत बराच उशीर झाला होता आिण (िदवस मावळतीला
आला होता) मग त्याचे िशष्य त्याच्याकडे आले व म्हणाले, “ही िनजर्न
जागा आहे व बराच उशीर झाला आहे. 36 लोकांना पाठवून द्या म्हणजे
ते भोवतालच्या शेतात व खेड्यात जाऊन त्यांच्यासाठी काहीतरी
खायला िवकत आणतील.”

37 परतंु येशूने त्यांना उत्तर िदले, “तुम्ही त्यांना काहीतरी खावयास
द्या.”
ते त्याला म्हणाले, “आम्ही जाऊन त्यांना खाण्यासाठी दोनशे

दीनारांच्या भाकरी िवकत आणाव्या काय?”
38 तो त्यांना म्हणाला, “जा आिण पाहा, की तुमच्याजवळ िकती

भाकरी आहेत?”
त्यांनी पािहले तेव्हा ते म्हणाले, “आमच्याजवळ पाच भाकरी आिण

दोन मासे आहेत.”
39 येशूने िशष्यांना सांिगतले, “सवर् लोकांना गटागटाने िहरवळीवर

बसायला सांगा.” 40 तेव्हा सवर् लोक गटागटाने बसले. प्रत्येक गटात
पन्नास ते शभंर लोक होते.

41 येशूने पाच भाकरी आिण दोन मासे घेतले. त्याने त्याचे वाटे केले.
त्याने तेथे आकाशाकडे पाहून देवाचे आभार मानले. भाकरी मोडल्या व
त्या लोकांना वाढण्यासाठी आपल्या िशष्यांजवळ िदल्या. दोन मासेसुद्धा
वाटून िदले.

42 मग ते सवर् जेवून तृप्त झाले. 43 त्यांनी भाकरीच्या व माशांच्या
तुकड्यांनी भरलेल्या बारा टोपल्या भरल्या. 44 आिण जे पुरुष जेवले,
त्यांची संख्या पाच हजार होती.

ययेेशशू ूपाण्यावरपाण्यावर चालतोचालतो
(मत्तय 14:22-23; योहान 6:16-21)

45 नतंर येशूने लगेच िशष्यांना नावेत बसिवले आिण पलीकडे
असलेल्या बेथसदैा येथे त्याच्यापुढे जाण्यास सांिगतले. तोपयर्ंत त्याने
लोकांना िनरोप देऊन घरी पाठवले. 46 त्यांना िनरोप िदल्यावर तो
प्राथर्ना करण्यास डोंगरावर गेला.

47 संध्याकाळ झाली तेव्हा नाव सरोवराच्या मध्यभागी होती आिण
जिमनीवर येशू एकटाच होता. 48 मग त्याने त्यांना वल्ही मारणे अवघड
जात आहे असे पािहले. कारण वारा त्यांच्या िवरुद्धचा होता. पहाटे तीन
ते सहाच्या दरम्यान येशू नावेकडे गेला. येशू पाण्यावरून चालत होता व
तो त्यांना ओलांडून पुढे जाऊ लागला. 49 जेव्हा त्यांनी त्याला

सरोवरावरून पाण्यावरून चालताना पािहले तेव्हा त्यांना ते भूत आहे
असे वाटले व ते ओरडले. 50 कारण त्या सवार्ंनी त्याला पािहले व ते
घाबरून गेले. तो लगेच त्यांना म्हणाला, “धीर धरा, भीऊ नका, मी
आहे,” 51 नतंर तो त्यांच्याकडे नावेत गेला तेव्हा वारा शांत झाला. ते
अितशय आश्चयर्चिकत झाले. 52 कारण त्यांना भाकरीच्या संदभार्तील
चमत्कार समजलाच नव्हता आिण त्यांची मने कठीण झाली होती.

ययेेशशु ुरोग्यानांरोग्याना ंबरबरे ेकरीतोकरीतो
(मत्तय 14:34-36)

53 त्यांनी सरोवर ओलांडल्यावर ते गनेसरतेच्या िकनाऱ्याला आले व
नाव (होड़ी) बांधून टाकली. 54 ते नावेतुन उतरले, तेव्हा लोकांनी
येशूला ओळखले. 55 लोक हे सागण्यासाठी इतर सवर् लोकांकडे पळाले
आिण आजाऱ्यांना खाटेवर घालून जेथे तो आहे असे ऐकले तेथे घेऊन
जाऊ लागले. 56 खेड्यात, गावात िंकवा शेतात आिण, जेथे बाजाराच्या
जागी कोठे तो गेला तेथे लोकांनी आपल्या आजारी माणसांना आणून
ठेवले. त्यांनी त्याला फक्त त्याच्या झग्याच्या काठाला स्पशर् करू
देण्याची िवनिंत केली. ज्यांनी त्याला स्वशर् केला ते बर ेझाले.

ददेेवाचावाचा िनयमिनयम आिणआिण माणसांनीमाणसांनी बनिवलबनिवलेेललेे िनयमिनयम
(मत्तय 15:1-20)

काही परूशी आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे यरूशलेमेहून
आले होते ते येशूभोवती जमले. 2 आिण त्यांनी त्याच्या काही
िशष्यांना अशुद्ध (म्हणजे हात न धुता) हातांनी जेवताना

पािहले. 3 (कारण परूशी व इतर सवर् यहूदी वाडविडलांच्या रुढी पाळून
िविशष्ट रीतीने नीट हात धुतल्यािशवाय जेवत नाहीत.) 4 बाजारातून
आणलेली कुठलीही वस्तू धुतल्यािशवाय ते खात नाहीत. त्यांच्या
पूवर्जांच्या इतर अनेक चालारीित ते पाळतात आिण प्याले, घागरी,
तांब्याची भांडी धुणे अशा दसुऱ्या इतर रुढीही पाळतात.

5 मग परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी येशूला िवचारले, “तुझे
िशष्य वाडविडलांच्या रुढी का पाळत नाहीत? हात न धुता का
जेवतात?”

6 येशू त्यांना म्हणाला, “यशयाने जेव्हा तुम्हा ढोंगी लोकांिवषयी
भिवष्य केले तेव्हा त्याचे बरोबरच होते. यशया िलिहतो,
‘हे लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात
परतंु त्याची अतंःकरणे माझ्यापासून दरू आहेत,

7 ते व्यथर् माझी उपासना करतात
कारण ते लोकांना शास्त्र म्हणून जे िशकिवतात ते मनुष्यांनी केलेले

िनयम असतात.’
यशया 29:13

8 तुम्ही देवाच्या आज्ञा पाळत नाही, तर आता तुम्ही मनुष्याची िशकवण
पाळता आहात.”

9 आणखीतो त्यांना म्हणाला, “आपल्या स्वतःच्या रूढी प्रस्थािपत
करण्यासाठी देवाच्या आज्ञा दरू करण्यात तुम्ही पटाईत आहात. 10

मोशे म्हणाला, ‘तू आपल्या आईविडलांचा सन्मान कर.’ जो मनुष्य
आपल्या विडलांबद्दल िंकवा आईबद्दल वाईट बोलतो, त्याला ठार
मारलेच पािहजे. 11 परतंु तुम्ही िशकिवता, एखादा मनुष्य आपल्या
आईला व विडलांना असे म्हणू शकतो की, ‘तुम्हांला मदत करण्यासाठी
माझ्याकडे थोडेफार आहे. परतंु तुम्हाला मदत करण्यासाठी मी ते
वापरणार नाही. मी ते देवाला देईन.’ 12 तुम्ही त्याला त्याच्या
विडलांसाठी िंकवा आईसाठी काही करू देत नाही. 13 तुम्ही अशा रूढी
पाळण्याचे िशकवून रुढींनी देवाचे वचन रद्द करता आिण तुम्ही अशा
प्रकारच्या अनेक गोष्टी करता.”

14 येशूने लोकांना आपल्याकडे पुन्हा बोलावून म्हटले, “प्रत्येकाने
माझे ऐका व हे समजून घ्या. 15 बाहेरून मनुष्याच्या आत जाऊन
त्याला अपिवत्र करील असे काही नाही. ज्या कुणाला ऐकायला कान
आहेत तो ऐको.” 16

17 लोकसमुदायाला सोडून येशू घरात गेला तेव्हा िशष्यांनी त्याला या
दाखल्यािवषयी िवचारले, 18 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हांलादेखील हे
समजत नाही काय?” जे बाहेरून मनुष्याच्या आत जाते ते त्याला
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अपिवत्र करीत नाही हे तुम्हांला समजत नाही का? 19 कारण ते त्याच्या
अतंःकरणात जात नाही तर त्याच्या पोटात जाते. नतंर ते शरीराबाहेर
जाते. असे सांगून सवर् अन्न त्याने शुद्ध घोिषत केले.

20 आणखी तो म्हणाला, “जे माणसाच्या आतून बाहेर पडते ते
माणसाला अपिवत्र करते. कारण आतून म्हणजे अतंःकरणातून वाईट
िवचार बाहेर पडतात. 21 जारकमर्, चोरी, खून, 22 व्यिभचार, लोभ,
वाईटपणा, कपट, असभ्यता, मत्सर, िशव्यागाळी, अहकंार आिण
मूखर्पणा, 23 या सवर् वाईट गोष्टी आतून बाहेर पडतात आिण माणसाला
अपिवत्र करतात.”

यहयहूूदीदी नसलनसलेेल्याल्या स्त्रीलास्त्रीला ययेेशशू ूमदतमदत करतोकरतो
(मत्तय 15:21-28)

24 येशू त्या िठकाणाहून िनघाला आिण सोर प्रांताच्या आसपासच्या
प्रदेशात गेला. तो एका घरात गेला व हे कोणाला कळू नये अशी त्याची
इच्छा होती. परतंु तो त्याची उपिस्थती लपवू शकला नाही. एका स्त्रीने
ऐकले की येशू तेथे आहे. ितच्या मुलीला अशुद्ध आत्मा लागलेला होता.
25 ती स्त्री आली व येशूच्या पाया पडली. 26 ती स्त्री ग्रीक होती व
िसरीयातील िफनीिशया येथे जन्मली होती. ितने येशूला आपल्या
मुलीतून भूत काढण्याची िवनतंी केली.

27 येशू ितला म्हणाला, “प्रथम मुलांना तृप्त होऊ दे कारण मुलांची
भाकरी घेऊन कुत्र्याला टाकणे योग्य नव्हे.”

28 परतंु ती त्याला म्हणाली, “प्रभु, कुत्रीसुद्धा मुलांच्या हातून
मेजाखाली पडलेला चुरा खातात.”

29 येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या या उत्तरामुळे तू शांतीने घरी जा.
तुझ्या मुलीतून भूत िनघून गेले आहे.”

30 मग ती घरी आली ितची मुलगी अथंरुणावर पडली आहे व
ितच्यातून भूत िनघून गेले आहे. असे ितने पािहले.

ययेेशशू ूएकाएका बिहऱ्याबिहऱ्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो

31 येशू सोर भोवतलच्या प्रदेशातून परतला आिण िसदोनाहून
दकापिलसच्या वाटेने गालील समुद्राकडे आला. 32 तेथे काही लोकांनी
एका बिहऱ्या तोतऱ्या मनुष्याला येशूकडे आणले व आपण त्याच्यावर
हात ठेवा अशी िवनिंत केली.

33 येशूने त्याला लोकांपासून एका बाजूस घेऊन त्याच्या कानात
आपली बोटे घातली. नतंर तो थंुकला आिण त्या माणसाच्या िजभेला
स्पशर् केला. 34 त्याने स्वगार्कडे पाहून मोठा उसासा टाकला व
म्हणाला, “एफ्फात्था” म्हणजे मोकळा हो. 35 आिण त्याच क्षणी त्याचे
कान मोकळे झाले. त्याला बोलता येऊ लागले. त्याने कोणाला सांगू
नका अशी आज्ञा केली.

36 येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्यािवषयी लोकांना सूचना देऊ
लागला, (पण लोक त्यािवषयी अिधकाअिधक सांगत गेले.) 37 ते लोक
फारच आश्चयर्चिकत झाले व म्हणाले, “त्याने सवर् काही चांगले केले
आहे. तो बिहऱ्यांना ऐकण्यास आिण मुक्यांना बोलावयास लावतो.”

ययेेशशू ूचारचार हजारांपहजारांपेेक्षाक्षा अिधकअिधक लोकांनालोकांना जजेेववू ूघालतोघालतो
(मत्तय 15:32-39)

त्या िदवसात आणखी एका वेळी लोकांचा मोठा समुदाय
जमला. त्यांच्याजवळ खावयास काही नव्हते. येशूने आपल्या
िशष्यांस बोलािवले आिण त्यांना म्हणाला, 2 “मला या

लोकांचा कळवळा येतो कारण तीन िदवसांपासून ते माझ्याबरोबर आहेत
आिण त्यांच्याजवळ खावयास काही नाही. 3 मी जर त्यांना उपाशी घरी
पाठिवले तर ते रस्त्यातच शुद्ध हरपून पडतील. त्यांच्यातील काही फार
दरुून आले आहेत.”

4 त्याच्या िशष्यांनी उत्तर िदले, “या िनजर्न जागी एवढ्या लोकांना
पुरतील इतक्या भाकरी कोण िमळवू शकेल काय?”

5 येशूने त्यांना िवचारले, “तुमच्याजवळ िकती भाकरी आहेत?”
िशष्य म्हणाले, “आमच्याकडे सात भाकरी आहेत.”
6 नतंर त्याने लोकांना जिमनीवर बसण्याची आज्ञा केली. त्याने सात

भाकरी घेतल्या, आभार मानले व त्या मोडल्या व आपल्या िशष्यांजवळ

त्या वाढण्यास िदल्या. नतंर त्यानी त्या लोकांना वाढल्या. 7

त्यांच्याजवळ थोडे लहान मासे होते मग त्याने त्यावर आभार मानले व
त्यांना तेही वाढावयास िदले.

8 लोक जेवुन तृप्त झाले. उरलेल्या तुकड्यांच्या सात टोपल्या त्यांनी
भरल्या. 9 तेथे सुमार ेचार हजार पुरुष होते. नतंर त्याने त्यांना घरी
पाठवले. 10 आिण लगेच तो आपल्या िशष्यांसह नावेत बसला व
दल्मनुथा प्रांतात आला.

परूशीपरूशी ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा पाहण्याचापाहण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात
(मत्तय 16:1-4; लूका 11:16, 29)

11 मग परूशी आले व त्याला प्रश्न िवचारू लागले. त्याची परीक्षा
पाहावी म्हणून त्यांनी त्याला स्वगार्तून िचन्ह मािगतले. 12 आपल्या
आत्म्यात दीघर् उसासा टाकून तो म्हणाला, “ही िपढी िचन्ह का मागते?
मी तुम्हांस सांगतो की, या िपढीला िचन्ह िदले जाणार नाही.” 13 नतंर
त्याने त्यांना सोडले व तो नावेत जाऊन बसला व सरोवराच्या
पलीकडच्या बाजूस गेला.

ययेेशशू ूयहयहूूदीदी पुढाऱ्यांिवरुद्धपुढाऱ्यांिवरुद्ध इशाराइशारा ददेेतोतो
(मत्तय 16:5-12)

14 िशष्य भाकरी आणण्याचे िवसरले होते. एका भाकरीिशवाय
त्यांच्याकडे काही नव्हते. 15 येशूने त्यांना िनक्षून सांिगतले, “सांभाळा,
परूश्यांचे खमीर व हेरोदाचे खमीर यापासून सावध राहा.”

16 मग ते आपसात चचार् करू लागले की, “आपल्याजवळ भाकरी
नाहीत म्हणून तसे बोलला की काय?”

17 ते काय बोलतात हे ओळखून येशू त्यास म्हणाला, “आपणाजवळ
भाकरी नाहीत यािवषयी चचार् का करता? अजून तुमच्या लक्षात आले
नाही काय व तुम्हांला समजत नाही काय? तुमचे अतंःकरण कठीण झाले
आहे काय? 18 तुमचे डोळे आंधळे आहेत काय? तुमचे कान बिहरे
आहेत काय? आपल्याकडे पुरशेा भाकरी नसताना मी काय केले हे
तुम्हांला आठवत नाही काय? 19 पाच हजारांसाठी मी पाच भाकरी
मोडल्या तेव्हा जे खाल्ले गेले नाही अशा भाकरींच्या िकती टोपल्या तुम्ही
गोळा केल्या ते आठवा.”
िशष्यांनी उत्तर िदले, “बारा टोपल्या.”
20 “चार हजारांसाठी मी सात भाकरी मोडल्या, तेव्हा तुम्ही

तुकड्यांच्या िकती टोपल्या गोळा केल्या?”
िशष्यांनी उत्तर िदले, “सात टोपल्या.”
21 मग येशू त्यांना म्हणाला, “अजूनही तुम्हांला समजत नाही काय?”

ययेेशशू ूबबेेथसथसैदैादा ययेेथीलथील आआंंधळ्यालाधळ्याला बरबरे ेकरतोकरतो

22 ते बेथसदैा येथे आले आिण काही जणांनी त्याच्याकडे एका
आंधळ्याला आणले व येशूने त्याला स्पशर् करावा अशी िवनिंत केली.
23 मग त्याने आंधळ्याचा हात धरून त्याला गावाबाहेर नेले मग येशू
त्या आंधळ्याच्या डोळ्यात थंुकला व त्याच्यावर हात ठेवून त्याने
िवचारले, “तुला काही िदसते काय?”

24 त्याने वर पािहले आिण म्हणाला, “मला माणसे िदसतात व
सभोवताली झाडे चालत असल्यासारखी िदसतात.”

25 नतंर येशूने पुन्हा आपले हात त्या माणसाच्या डोळ्यावर ठेवले.
त्याने डोळे उघडले तेव्हा त्याला दृष्टी आली. त्याला सवर् काही स्पष्ट
िदसु लागले 26 येशूने त्याला, “त्या गावात पाऊलदेखील टाकू नको”
असे सांगून घरी पाठवून िदले.

पपेेत्रत्र म्हणतोम्हणतो कीकी ययेेशशू ूहाहा िरव्रस्तिरव्रस्त आहआहेे
(मत्तय 16:13-20; लूक 9:18-21)

27 मग येशू व त्याचे िशष्य िफलीप्प ैकैसरीयाच्या आसपासच्या
खेड्यात गेले. वाटेत त्याने त्याच्या िशष्यांस िवचारले, “लोक मला कोण
म्हणून ओळखतात?”
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28 त्यांनी त्याला उत्तर िदले, “काही जण म्हणतात, तुम्ही बािप्तस्मा
करणारा योहान आहात तर इतर काही एलीया समजतात, तर दसुरे
काही तुम्ही संदेष्ट्यांपकैी एक आहा असे म्हणतात.”

29 मग येशूने त्यांना िवचारले, “तुम्हांला मी कोण आहे असे वाटते?”
पेत्राने उत्तर िदले, “तू िरव्रस्त आहेस.”
30 येशू िशष्यांना म्हणाला, “मी कोण आहे हे कोणालाही सांगू नका.”

ययेेशशू ूम्हणतोम्हणतो कीकी त्यानत्यानेे ममेेललेेचच पािहजपािहजेे
(मत्तय 16:21-28; लूक 9:22-27)

31 तो त्यांना िशकवू लागला, मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ द:ुख भोगावे.
वडील, मुख्य याजक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांजकडून नाकारले जावे,
त्याला िजवे मारले जावे व ितसऱ्या िदवशी त्याने पुन्हा उठावे हे होणे
अगत्याचे आहे. 32 त्याने हे स्पष्टपणे सांिगतले,
तेव्हा पेत्राने येशूला बाजूला घेतले व तो त्याला दटावू लागला. 33

परतंु येशूने वळून आपल्या िशष्यांकडे पािहले व पेत्राला धमकावून
म्हटले, “अर ेसतैाना माझ्यापुढून िनघून जा. देवाच्या गोष्टीिवषयी तुला
काही वाटत नाही. तुझे लक्ष देवाच्या गोष्टीकडे लागलेले नाही, तर फक्त
मानवाच्या दृिष्टकोणातून महत्त्वाच्या असणाऱ्या गोष्टीकडे आहे.”

34 नतंर त्याने आपल्या िशष्यांसह लोकांना बोलािवले व त्यांना
म्हणाला, “जर कोणाला माझ्या मागे यायचे आहे तर त्याने आत्मत्याग
करावा. आपला वधस्तभं घ्यावा व मला अनुसरावे. 35 जो कोणी
आपला जीव वाचवू पाहतो तो िजवाला मुकेल व जो कोणी माइयासाठी
व सुवातेर्साठी िजवाला मुकेल तो आपला जीव वाचवील. 36 मनुष्याने
सवर् जग िमळिवले व िजवाचा नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ?
37 िजवाच्या मोबदल्यात मनुष्य काय देऊ शकेल? 38 या व्यिभचारी
आिण पापी िपढीत जो कोणी माझी व माझ्या वचनांची लाज धरतो तर
मनुष्याचा पुत्रही जेव्हा तो आपल्या िपत्याच्या गौरवात पिवत्र दतूांसह
येईल तेव्हा त्यांची लाज धरील.”

येशू त्या लोकांना म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो की, येथे
उभे असलेले काही असे आहेत की ज्यांना देवाचे राज्य
सामथ्यार्िनशी आलेले िदसेपयर्ंत मरणाचा अनुभव येणार

नाही.”

मोशमोशेे वव एलीयाबरोबरएलीयाबरोबर ययेेशशूू
(मत्तय 17:1-13; लूक 9:28-36)

2 सहा िदवसांनतंर येशूने पेत्र, याकोब आिण योहान यांना
आपल्याबरोबर एका उंच डोंगरावर नेले आिण तेथे त्यांच्यासमोर त्याचे
रूपांतर झाले. 3 त्याची वस्त्रे चमकदार, अत्यतं पांढरी शुभ्र, इतकी की
तशी पृथ्वीवरील कोणत्याही पिरटालाशुभ्र करता येणार नाहीत, अशी
होती. 4 एलीया व मोशे त्याच्याबरोबर प्रगट झाले, ते येशूबरोबर
संभाषण करीत होते.

5 पेत्र येशूला म्हणाला, “गुरूजी, आपण येथे आहोत हे चांगले आहे.
आपण तीन मडंप बनवू. एक आपणांसाठी, एक मोशेसाठी व एक
एलीयासाठी.” 6 पेत्र असे बोलला कारण काय बोलावे ते त्याला
समजेना कारण ते भयभीत झाले होते.

7 मग एक मेघ आला आिण त्याने त्यांच्यावर छाया केली. मेघातून
एक वाणी झाली, “हा माझा िप्रय पुत्र आहे याचे तुम्ही ऐका.”

8 आिण एकाएकी त्यांनी एकदम सभोवती पाहीले तेव्हा त्यांना
येशूिशवाय कोणीही िदसले नाही.

9 ते डोंगरावरून खाली येत असता येशूने त्यांना आज्ञा केली की,
“तुम्ही जे पाहीले आहे ते मनुष्याचा पुत्र मेलेल्यातून उठेपयर्त कोंणालाही
सांगू नका.”

10 म्हणून त्यांनी ही गोष्ट त्यांच्यातच ठेवली, परतंु ते मेलेल्यातून
उठणे याचा अथर् काय यािवषयी आपसात चचार् करीत होते. 11 त्यांनी
येशूला िवचारले, “प्रथम एलीया आला पािहजे असे िनयमशास्त्राचे
िशक्षक का म्हणातात?”

12 तो त्यांना म्हणाला, “होय, एलीया सवर् गोष्टी व्यविस्थतपणे
करण्यासाठी आला पािहजे. परतंु मनुष्याच्या पुत्रािवषयी त्याने पुष्कळ
द:ुखे सोसावीत व नाकारले जावे असे पिवत्र शास्त्रात का िलिहले आहे?

13 मी तुम्हांला सांगतो, एलीया आधीच आला आहे आिण जसे
त्याच्यािवषयी िलिहले आहे तसे, त्यांनी त्यांना पािहजे तसे त्याचे केले.”

ययेेशशू ूएकाएका आजारीआजारी मुलालामुलाला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 17:14-20; लूक 9:37-43a)

14 नतंर ते उरलेल्या िशष्यांजवळ आले, तेव्हा त्यांना त्यांच्याभोवती
मोठा लोकसमुदाय िदसला आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक त्यांच्याशी वाद
घालीत होते. 15 सवर् लोक येशूला पाहताच आश्ययर्चिकत झाले आिण
ते त्याला वंदन करण्यासाठी धावले.

16 येशूने त्यांना िवचारले, “तुम्ही त्यांच्याशी कसला वाद घालीत
आहात?”

17 लोकांतील एकाने त्याला उत्तर िदले, “गुरुजी, मी माझ्या मुलाला
आपणकडे आणले. त्याला अशुद्ध आत्मा लागला असून तो बोलू शकत
नाही. 18 आिण जेव्हा तो त्याला धरतो तेव्हा त्याला खाली आपटतो व
तोंडाला फेस आणतो, दात चावतो व नतंर ताठ होतो. मी आपल्या
िशष्यांना त्याला काढावायास सांिगतले परतंु ते काढू शकले नाहीत.”

19 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लोक िवश्वास ठेवीत नाही. मी तुमचे
कोठवर सहन करू? मुलाला इकडे आणा.”

20 नतंर त्यांनी मुलाला येशूकडे आणले आिण जेव्हा त्या आत्म्याने
येशूकडे पािहले तेव्हा लगेच त्या मुलाला िपळवटून टाकले, तो जिमनीवर
पडला आिण तोंडाला फेस आला आिण तो लोळू लागला.

21 नतंर येशूने त्याच्या विडलांना िवचारले, “िकती काळ हा असा
आहे?”
वडीलांनी उत्तर िदले, “बाळपणापासून हा असा आहे. 22 पुष्कळदा

ठार करण्यासाठी तो त्याला अग्नीत िंकवा पाण्यात टाकीत असे. परतंु
आपण काही करत असाल तर आम्हांवर दया करा. आिण आम्हांला
मदत करा.”

23 येशू त्याला म्हणाला, “तू म्हणालास तुम्हांला काही तरी करणे
शक्य असेल तर, परतंु जो िवश्वास ठेवतो त्या मनुष्याला सवर् काही शक्य
असते.”

24 तेव्हा लागलेच मुलाचे वडील मोठ्याने ओरडून म्हणाले, “मी
िवश्वास धरतो, माझा अिवश्वास घालवण्यास मदत करा.”

25 येशूने लोकसमुदाय त्याच्याकडे धावात येत आहे असे पािहले
तेव्हा येशू त्या अशुद्ध आत्म्याला धमकावून म्हणाला, “अर ेयाला मुके
बिहर ेकरणाऱ्या आत्म्या मी तुला आज्ञा करतो की, याच्यातून बाहेर नीघ
आिण पुन्हा कधीही याच्यात िशरू नको.”

26 नतंर तो अशुद्ध आत्मा िंकचाळला व मुलाला अगदी िपळवटून
बाहेर िनघाला. मुलगा मृतासारखा झाला आिण लोकांना वाटले, तो
मेला. 27 परतंु येशूने त्याला हातास धरून त्याच्या पायावर उभे केले.
आिण मुलगा उभा रािहला.

28 नतंर येशू घरात गेल्यावर त्याच्या िशष्यांनी त्याला एकांतात
िवचारले, “आम्ही तो अशुद्ध आत्मा का काढू शकलो नाही?”

29 येशू त्यांना म्हणाला, “ही असली भुते प्राथर्नेिशवाय व
उपासावाचून दसुऱ्या कशाने िनघणे शक्य नाही.”

ययेेशशू ूस्वतःच्यास्वतःच्या मरणािवषयीमरणािवषयी सांगतोसांगतो
(मत्तय 17:22-23; लूक 9:43b-45)

30 ते तेथून िनघाले आिण गालीलातून प्रवास करीत गेले. ते कोठे
आहेत हे कोणालाही कळू नये अशी येशूची इच्छा होती. 31 कारण तो
आपल्या िशष्यांना िशकवीत होता. तो त्यांना म्हणाला, “मनुष्याचा पुत्र
िवश्वासघाताने धरून माणसांच्या हाती िदला जाणार आहे. ते त्याला ठार
मारतील. परतंु मारला गेल्यानतंर तो ितसऱ्या िदवशी उठेल.”

32 पण या बोलण्याचा अथर् त्यांना समजला नाही. आिण त्यािवषयी
त्याला िवचारण्यास ते भीत होते.

सवार्तसवार्त मोठामोठा कोणकोण हहेे ययेेशशू ूसांगतोसांगतो
(मत्तय 18:1-5; लूक 9:46-48)

33 येशू व त्याचे िशष्य कफणार्हूमास आले. येशू घरात असता त्याने
त्यांना िवचारले, “वाटेत तुम्ही कशािवषयी चचार् करीत होता?” 34 परतंु
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ते गप्प रािहले कारण वाटेत त्यांनी सवार्ंत मोठा कोण य़ािवषयी चचार्
केली होती.

35 मग येशू खाली बसला, त्याने बारा जणांना बोलावून त्यांना म्हटले,
“जर कोणाला पिहले व्हावयाचे असेल तर त्याने शेवटले झाले पािहजे
आिण सवार्ंचा सेवक झाले पािहजे.”

36 येशू एका बालकाला घेऊन त्यांच्यापुढे उभा रािहला, येशूने त्या
बालकाच्या हातास धरले व बालकास उचलून घेऊन त्यांना म्हणाला,
37 “जो कोणी ह्यासारख्या लहान बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो
तो मला स्वीकारतो आिण जो कोणी मला स्वीकारतो तो केवळ माझाच
स्वीकार करतो असे नाही तर ज्याने मला पाठिवले त्याचाही स्वीकार
करतो.”

कोणीहीकोणीही मनुष्यमनुष्य जोजो आपणिवरूद्धआपणिवरूद्ध नाहीनाही तोतो आपल्याआपल्या बाजूचाबाजूचा आहआहेे
(लूक 9:49-50)

38 योहान येशूला म्हणाला, “गुरुजी, आम्ही एकाला आपल्या नावाने
भुते काढताना पािहले आिण आम्ही त्याला थांबिवण्याचा प्रयत्न केला
कारण तो आपल्यापकैी नव्हता.”

39 परतंु येशू म्हणाला, “त्याला मना करू नका, कारण जो कोणी
माझ्या नावाने चमत्कार करतो तो नतंर माझ्यािवषयी वाईट बोलू
शकणार नाही. 40 जो आपल्यािवरुद्ध नाही तो आपल्याला अनुकूल
आहे. 41 मी तुम्हांला खर ेसांगतो, िरव्रस्ताचे म्हणून तुम्हांला जो कोणी
एक प्याला पाणी देईल तो नक्कीच आपल्या प्रितफळाला मुकणार नाही.

पापाचापापाचा पिरणामपिरणाम याया बद्दलबद्दल ययेेशशू ूइशाराइशारा ददेेतोतो
(मत्तय 18:6-9; लूक 17:1-2)

42 “माझ्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या या लहानातील एकाला देवापासून
परावृत्त करील, त्याच्या गळ्यात जात्याची तळी बांधून त्याला समुद्रात
फेकून देणे हे त्याच्यासाठी बर ेआहे. 43 जर तुझा उजवा हात तुला पाप
करायला प्रवृत्त करतो तर तो तोडून टाक. दोन हात असून नरकात न
िवझणाऱ्या अग्नीत जाण्यापेक्षा व्यगं असून जीवनात जाणे बर.े 44 45

आिण जर तुझा पाय तुला पाप करावयास लावतो तर तो काढून टाक.
दोन पाय असून नरकात फेकले जावे यापेक्षा लगंडे होऊन जीवनात
गेलेले बर.े 46 47 जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप करावयास लािवतो
तर तो काढून टाक. दोन डोळे असून जेथे त्यांना खाणार ेिकडे मरत
नाहीत आिण अिग्न िवझत नाही अशा नरकात फेकले जावे यापेक्षा एक
डोळा असून देवाच्या राज्यात जाणे हे बर.े

49 “कारण प्रत्येकाची अग्नीने परीक्षा घेतली जाईल.
50 “मीठ चांगले आहे. जर िमठाने त्याचा खारटपणा घालिवला तर ते

पुन्हा कसे खारट कराल. तुम्ही आपणामध्ये मीठ असू द्या आिण
एकमेकांबरोबर शांतीने राहा.”

ययेेशशू ूघटस्फोटािवषयीघटस्फोटािवषयी िशकिवतोिशकिवतो
(मत्तय 19:1-12)

नतंर येशूने ती जागा सोडली आिण यहूदीया प्रांतात व यादेर्न
ओलांडून पलीकडे गेला. लोक पुन्हा गटागटाने त्याच्याकडे
आले. आिण जसा त्याचा पिरपाठ होता तसे त्याने त्यांना

िशकिवले.
2 काही परुशी येशूकडे आले. त्यांनी त्याला िवचारले, “आपल्या

पत्नीला घटस्फोट द्यावा हे मनुष्यासाठी कायदेशीर आहे काय?” हे तर
त्यांनी त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी िवचारले.

3 येशूने त्यांना उत्तर िदले, “मोशेने तुम्हांला काय आज्ञा िदली आहे?”
4 ते म्हणाले, “मोशेने पुरूषाला सुटपत्र िलिहण्याची व असे करून

आपल्या बायकोला सोडण्याची परवानगी िदली आहे.”
5 येशू म्हणाला, “कारणकेवळ तुमच्या हट्टामुळे मोशेने तुमच्यासाठी

ही पयार्यी अनुमित िदली (िलिहली) आहे. 6 परतंु उत्पत्तीच्या
आरभंापासून देवाने त्यांना पुरूष व स्त्री असे िनमार्ण केले. 7 या
कारणामुळे पुरुष आपल्या आईविडलांना सोडील व आपल्या पत्नीशी
जडून राहील. 8 आिण ती दोघे एकदेह होतील. म्हणून यापुढे ती दोन

नाहीत तर एकदेह आहेत. 9 यासाठी देवाने जे जोडले आहे ते मनुष्याने
वेगळे करू नये.”

10 नतंर, येशू व िशष्य घरात असता िशष्यांनी या गोष्टीिवषयी त्याला
िवचारले, 11 येशू त्यांना म्हणाला, “जो कोणी आपली पत्नी टाकतो व
दसुरीबरोबर लग्न करतो तो आपल्या पत्नीिवरुद्ध व्यिभचार करतो. 12

आिण जर पत्नी आपल्या नवऱ्याला सोडते आिण दसुऱ्याबरोबर लग्न
करते तर तीही व्यिभचार करते.”

ययेेशशू ूमुलांचामुलांचा स्वीकारस्वीकार करतोकरतो
(मत्तय 19:13-15; लूक 18:15-17)

13 त्याने त्यांना स्पशर् करावा, यासाठी लोक लहान बालकांना
त्याच्याकडे आणीत होते. परतंु िशष्यांनी त्यांना दटावले 14 येशूने हे
पािहले तेव्हा तो रागावला आिण त्यांना म्हणाला, “लहान बालकांना
माझ्याकडे येऊ द्या. त्यांना मना करू नका कारण देवाचे राज्य
यांच्यासारख्यांचेच आहे. 15 मी तुम्हांस खर ेसांगतो, जो कोणी
बालकासारखा देवाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही त्याचा तेथे
कधीही प्रवेश होणार नाही.” 16 तेव्हा त्याने बालकांना उचलून जवळ
घेतले. आपले हात त्यांच्यावर ठेवले आिण आिशवार्द िदला.

श्रीमश्रीमंतंत मनुष्यमनुष्य अनुसरण्याचअनुसरण्याचेे नाकारतोनाकारतो
(मत्तय 19:16-30; लूक 18:18-30)

17 येशू प्रवासाला िनघाला असता एक मनुष्य त्याच्याकडे धावत
आला आिण त्याच्यापुडे गुडघे टेकून म्हणाला, “उत्तम गुरूजी,
अनतंकाळचे जीवन िमळण्यासाठी मी काय करावे?”

18 येशू त्याला म्हणाला, “तू मला उत्तम का म्हणतोस? एका
देवािशवाय कोणी उत्तम नाही. 19 तुला आज्ञा माहीत आहेतच: खून
करू नको, व्यिभचार करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको,
फसवू नको, आपल्या विडलांचा व आपल्या आईचा सन्मान कर.”

20 तो मनुष्य म्हणाला, “गुरूजी, मी तरूणपणापासून या आज्ञा पाळत
आलो आहे.”

21 येशूने त्याच्याकडे पािहले त्याला त्याच्यािवषयी प्रेम वाटले. तो
त्याला म्हणाला, “तुझ्यामध्ये एका गोष्टीची उणीव आहे. जा, तुझ्याजवळ
जे सवर् आहे ते वीक. नतंर ते गोरगिरबांस वाटून टाक, स्वगार्त तूला
संपत्ती प्राप्त होईल. तर मग चल आिण माझ्या मागे ये.”

22 हे शब्द ऐकून तो मनुष्य खूप िनराश झाला व िखन्न होऊन िनघून
गेला कारण त्याच्याजवळ खूप संपित्त होती.

23 येशूने सभोवताली पािहले व तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला,
“ज्याच्याजवळ संपित्त आहे त्याचा देवाच्या राज्यात (श्रीमतंांचा) प्रवेश
होणे िकती कठीण आहे.”

24 त्याचे शब्द ऐकून िशष्य थक्क झाले, परतंू येशू त्यास म्हणाला,
“माझ्या मुलांनो, देवाच्या राज्यात श्रीमतंाचा प्रवेश होणे िकती कठीण
आहे! 25 श्रीमतंांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे यापेक्षा उटांला सुईच्या
नेढयातून जाणे सोपे आहे.”

26 ते यापेक्षाही अिधक आश्चयर्चिकत झाले आिण एकमेकाला
म्हणाले, “तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे?”

27 त्यांच्याकडे पाहून येशू म्हणाला, “मनुष्यांना हे अशक्य आहे पण
देवाला अशक्य नाही. कारण सवर् गोष्टी देवाला शक्य आहेत.”

28 पेत्र त्याला म्हणू लागला, “पाहा, आम्ही सवर् सोडले आिण
आपल्या मागे आलो आहोत.”

29 येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो की, ज्या कोणी
माझ्यासाठी व सुवातेर्साठी आपले घर, भाऊ, बिहणी, आईवडील, मुले
िंकवा शेतीवाडी सोडली, त्याचा छळ झाला तरी 30 त्याला शभंरपटीने
फायदा िमळेल आिण येणाऱ्या यगुात त्याला अनतंकाळचे जीवन
िमळाल्यािशवाय राहणार नाही. 31 परतंु ज्यांना सध्या मोठे स्थान आहे
भिवष्यात त्यांना खालचे स्थान िमळेल व ज्यांना खालचे स्थान आहे
त्यांना मोठे स्थान िमळेल.”

माकर्  9:35 645 माकर्  10:31
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ययेेशशू ूपुन्हापुन्हा आपल्याआपल्या मरणािवषयीमरणािवषयी सांगतोसांगतो
(मत्तय 20:17-19; लूक 18:31-34)

32 ते वर यरूशलेमेच्या रस्त्यावरून जात असता येशू त्यांच्यापुढे
चालत होता. त्याचे िशष्य िविस्मत झाले होते आिण त्याच्यामागून येणारे
घाबरले होते. नतंर येशूने त्या बारा िशष्यांना पुन्हा एका बाजूला घेतले
आिण स्वतःच्या बाबतीत काय घडणार आहे हे त्यांना सांगू लागला. 33

“ऐका! आपण वर येरूशलेमेस जात आहोत आिण मनुष्याचा पुत्र
िवश्वासघाताने धरून मुख्य याजक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांच्या
हाती िदला जाईल. ते त्याला मरणाची िशक्षा देतील आिण ते त्याला
यहूदीतर लोकांच्या हाती देतील. 34 ते त्याची थटृटा करतील,
त्याच्यावर थंुकतील, त्याला फटके मारतील, ठार करतील आिण तीन
िदवसांनी तो पुन्हा उठेल.”

याकोबयाकोब वव योहानयोहान ययेेशूलाशूला मदतीसाठीमदतीसाठी िवचारतातिवचारतात
(मत्तय 20:20-28)

35 याकोब व योहान हे जब्दीचे मुलगे त्याच्याकडे आले. आिण त्याला
म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही आपणांजवळ जे मागू ते आपण आमच्यासाठी
करावे अशी आमची इच्छा आहे.”

36 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची
इच्छा आहे?”

37 ते म्हणाले, “आपल्या वभैवात आमच्यापकैी एकाला तुमच्या
उजवीकडे व दसुऱ्याला डावीकडे बसण्याचा अिधकार द्यावा.”

38 येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही काय मागत आहात हे तुम्हांस कळत
नाही. मी जो प्याला िपणार आहे, तो तुमच्याने िपणे शक्य आहे काय?
िंकवा मी जो बािप्तस्मा घेणार आहे तो तुमच्याने घेणे शक्य आहे काय?”

39 ते त्याला म्हणाले, “आम्हांस शक्य आहे.”
मग येशू त्यांना म्हणाला, “मी जो प्याला िपणार आहे तो तुम्ही प्याल

आिण जो बािप्तस्मा घेईन तो तुम्ही घ्याल, 40 परतंु माझ्या उजवीकडे
िंकवा डावीकडे बसू देणे माझ्या हाती नाही. ज्यांच्यासाठी त्या जागा
तयार केल्या आहेत, त्यांच्यासाठीच त्या राखून ठेवल्या आहेत.”

41 दहा िशष्यांनी या िवनिंतिवषयी ऐकले तेव्हा ते याकोब व
योहानावर फार रागावले. 42 येशूने त्यांना जवळ बोलािवले आिण
म्हटले, “तुम्हांस माहीत आहे की, परराष्ट्र ीयांची जे सत्ताधारी आहेत ते
त्यांच्यावर स्वािमत्व गाजिवतात आिण त्यांचे पुढारी त्यांच्यावर अिधकार
गाजिवतात. 43 परतंु तुमच्याबाबतीत तसे नाही. तुमच्यातील जो कोणी
मोठा होऊ पाहतो त्याने तुमचा सेवक झाले पािहजे. 44 आिण जो कोणी
पािहला होऊ इिच्छतो त्याने सवार्ंचा सेवक झाले पािहजे. 45 कारण
मनुष्याचा पुत्रही सेवा करून घ्यावयास नाही तर तो सेवा करावयास
आला आहे. व अनेकांसाठी आपले जीवन खडंणी म्हणून देण्यासाठी
आला आहे.”

ययेेशशू ूआआंंधळ्यालाधळ्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 20:29-34; लूक 18:35-43)

46 मग ते यरीहोस आले. येशू आपले िशष्य व लोकसमुदायासह
यरीहो सोडून जात असता ितमयाचा मुलगा बातीर्मय हा एक आंधळा
िभकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता. 47 जेव्हा त्याने ऐकले की,
नासरथेचा येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला,
“येशू, दािवदाचे पुत्र माझ्यावर दया करा.”

48 तेव्हा त्याने गप्प बसावे म्हणून अनेकांनी त्याला दटावले. पण तो
अिधक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला. “येशू दािवदाचे पुत्र मजवर दया
करा.”

49 मग येशू थांबला आिण म्हणाला, “त्याला बोलवा.”
तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्याला बोलािवल आिण म्हटले, “धीर धर,

येशू तुला बोलावीत आहे.” 50 त्या आंधळ्याने आपला झगा टाकला,
उडी मारली व तो येशूकडे आला.

51 येशू त्याला म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी
इच्छा आहे?”
आंधळा मनुष्य त्याला म्हणाला, “गुरुजी मला पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.”

52 मग येशू त्याला म्हणाला, “जा! तू िवश्वास ठेवलास म्हणून तू बरा
झाला आहेस.” लगेच तो पाहू शकला (त्याला दृष्टी आली) आिण
रस्त्याने तो येशूच्या मागे चालू लागला.

ययेेशशू ूयरूशलयरूशलेेममेेतत राजासारखाराजासारखा प्रवप्रवेेशश करतोकरतो
(मत्तय 21:1-11; लूक 19:28-40; योहान 12:12-19)

जेव्हा ते यरूशलेमजवळ जतैुनाच्या डोंगराजवळ बेथानी
गावाजवळ आले तेव्हा येशूने आपल्या दोन िशष्यास असे
सांगून पाठिवले की, 2 “तुम्ही जे गाव पुढे िदसते त्या गावात

जा. गावात जाताच, ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे िंशगरू बांधलेले
आढळेल. ते सोडा व येथे आणा. 3 आिण जर कोणी तुम्हांला िवचारले,
‘तुम्ही हे का नेत आहात?’ तर तुम्ही असे म्हणा, ‘प्रभूला याची गरज
आहे.’ व तो ते लगेच परत तेथे पाठवील.”

4 मग ते गेले आिण त्यांना रस्त्यावर, दाराजवळ एक िंशगरू बांधलेले
िदसले. मग त्यांनी ते सोडले. 5 तेथे उभे असलेल्या लोकांपकैी काही
जण त्यांना म्हणाले, “हे िंशगरू सोडुन तुम्ही काय करीत आहात?” 6

त्यांनी येशू त्यांना काय म्हणाला ते सांिगतले. तेव्हा त्या लोकांनी त्यास
ते िंशगरू नेऊ िदले.

7 त्यांनी ते िंशगरू येशूकडे आणले. त्यांनी आपली वस्त्रे त्याच्यावर
पांघरली व येशू त्यावर बसला. 8 पुष्कळ लोकांनी आपले झगे रस्त्यावर
पसरले आिण इतरांनी शेतातून तोडलेल्या डहाळ्या पसरल्या. 9 पुढे
चालणार ेव मागून येणार ेघोषणा देऊ लागले,
“‘होसान्ना’,
‘प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो!’

स्तोत्र 118:25-26
10 “आमचा पूवर्ज दावीद याचे
येणार ेराज्य धन्यवािदत असो!
स्वगार्त होसान्ना!”

11 नतंर येशूने यरूशलेमात प्रवेश केल्यावर तो मिंदरात गेला व
सभोवतालचे सवर् पािहले. त्या सुमारास संध्याकाळ झाली होती म्हणून
तो बेथानीस गेला व िशष्यांना आपल्याबरोबर नेले.

ययेेशशू ूम्हणालाम्हणाला अअंिंजराचािजराचा झाड़झाड़ मरमरेलेल
(मत्तय 21:18-19)

12 दसुऱ्या िदवशी ते बेथानी सोडून जात असताना येशूला भूक
लागली. 13 त्याने दरू असलेल्या व पानांनी भरलेल्या अिंजराच्या
झाडाकडे पािहले. त्यावर काही िमळेल या आशेने तो पाहावयास गेला
पण तेथे त्याला पानािशवाय काही आढळले नाही. कारण तो अिंजराचा
हगंाम नव्हता. 14 नतंर तो त्याला म्हणाला, “यापूढे तुझे फळ कोणीही
कधीही खाणार नाही.” त्याच्या िशष्यांनी हे ऐकले.

ययेेशशू ूममंिंदरातिदरात जातोजातो
(मत्तय 21:12-17; लूक 19:45-48; योहान 2:13-22)

15 नतंर ते येरूशलेमेत गेले आिण येशू मिंदरात गेला तेव्हा मिंदरात जे
खरदेी िवक्रीचा व्यवहार करीत होते त्यांना येशू बाहेर घालवू लागला.
त्याने सराफांचे चौरगं व जे कबुतर ेिवकत होते त्यांची बाके उलथून
टाकली. 16 येशूने मिंदरातून कोणालाही काहीही बाहेर नेऊ िदले नाही.
17 मग येशू िशकवू लागला. तो त्यांना म्हणाला, “माझ्या घराला सवर्
राष्ट्र ांचे प्राथर्नामिंदर म्हणतील, असे पिवत्र शास्त्रात िलिहले नाही काय?
परतंु तुम्ही त्याला चोरांची गुहा बनिवली आहे.”

18 मुख्य याजकांनी आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी हे ऐकले आिण
ते त्याला ठार मारण्याचा मागर् शोधू लागले. कारण सवर् लोक त्याच्या
िशक्षणाने थक्क झाल्याने ते त्याला भीत होते. 19 त्या रात्री येशू व त्याचे
िशष्य शहराबाहेर गेले.
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ययेेशशू ूिवश्वासाचिवश्वासाचेे सामथ्यसामथ्यर्र् दाखिवतोदाखिवतो
(मत्तय 21:20-22)

20 सकाळी येशू आिण त्याचे िशष्य जात असता त्यांनी ते अिंजराचे
झाड मुळापासून वाळून गेलेले पािहले. 21 पेत्राला आठवण झाली. तो
येशूला म्हणाला, “गुरूजी, पाहा! ज्या अिंजराच्या झाडाला आपण शाप
िदला ते वाळून गेले आहे.”

22 येशूने उत्तर िदले, “देवावर िवश्वास ठेवा. 23 मी तुम्हांस खरे
सांगतो की, जो कोणी या डोंगराला ‘उपटून समुद्रात टाकाला जा’ असे
म्हणेल व तो आपल्या मनात शकंा न धरता, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडेल
असा िवश्वास धरील तर त्याच्यासाठी तसेच घडेल. 24 या कारणास्तव
मी तुम्हांस सांगतो जे काही तुम्ही प्राथर्नेत मागाल ते िमळालेच आहे
असा िवश्वास धरा आिण ते तुम्हांला िमळेल. 25 जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना
करीत उभे राहता तेव्हा तुमच्या मनात जर कोणाच्या िवरुद्ध काही
असेल तर त्याची क्षमा करा यासाठी की, तुमच्या स्वगार्तील िपत्याने
तुमच्या पापांची क्षमा करावी. 26 परतंु तुम्ही जर क्षमा करणार नाही तर
तुमचा स्वगार्तील िपताही तुमच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.”

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूच्याशूच्या अिधकारािवषयीअिधकारािवषयी ससंशंयशय घघेेताततात
(मत्तय 21:23-27; लूक 20:1-8)

27 ते परत यरूशलेमेस आले. आिण येशू मिंदरात िफरत असता
मुख्य याजक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडील त्याच्याकडे आले.
28 आिण त्याला म्हणाले, “आपण कोणात्या अिधकाराने या गोष्टी
करता? त्या करण्याचा अिधकार आपणांस कोणी िदला?”

29 येशू त्यांना म्हणाला, “मीही तुम्हांला एक प्रश्न िवचारतो आिण जर
तुम्ही मला त्याचे उत्तर िदले तर मी या गोष्टी कोणत्या अिधकाराने करतो
हे तुम्हांस सांगेन. 30 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्तून होता की
मनुष्यांपासून होता? याचे उत्तर द्या.”

31 त्यािवषयी त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणू लागले जर
आपण तो स्वगार्पासून म्हणावे तर तो म्हणेल, “मग त्यावर तुम्ही िवश्वास
का ठेवला नाही? 32 परतंु जर आपण तो मनुष्यांपासून आहे असे
म्हणावे तर लोक आपणावर रागावातील.” पुढाऱ्यांना लोकांची भीित
वाटत होती. कारण सवर् लोकांचा िवश्वास होता की योहान खरोखर
संदेष्टा होता.

33 मग त्यांनी येशूला उत्तर िदले, “आम्हांला माहीत नाही.”
तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “मग मीही या गोष्टी कोणात्या अिधकाराने

करीत आहे हे तुम्हांला सांगत नाही.”

ददेेवव त्याचात्याचा पुत्रपुत्र पाठिवतोपाठिवतो
(मत्तय 21:33-46; लूक 20:9-19)

येशू त्यांना बोधकथा सांगून िशकवू लागला, “एका मनुष्याने
द्राक्षाचा मळा लावला व त्याच्याभोवती कंुपण घातले. त्याने
द्राक्षारसासाठी कंुड खणले, आिण टेहळणीसाठी माळा

बांधला. त्याने तो शेतकऱ्यास खडंाने िदला व तो दरू प्रवासास गेला.
2 “हगंामाच्या योग्य वेळी शेतकऱ्याकडून द्राक्षमळ्यातील फळांचा

योग्य िहस्सा िमळावा म्हणून त्याने एका नोकरास पाठिवले. 3 परतंु
त्यांनी नोकरास धरले, मारले आिण िरकामे पाठवून िदले. 4 नतंर त्याने
दसुऱ्या नोकरास पाठिवले. त्यानी त्याचे डोके फोडले आिण त्याला
अपमानकारक रीतीने वागिवले. 5 मग धन्याने आणखी एका नोकराला
पाठिवले. त्यांनी त्याला िजवे मारले त्याने इतर अनेकांना पाठिवले.
शेतकऱ्यांनी काहींना हाणमार केली तर काहींना ठार मारले.

6 “धन्याजवळ पाठिवण्यासाठी आता फक्त त्याचा िप्रय मुलगा उरला
होता. त्याने त्याला सवार्त शेवटी पाठिवले. तो म्हणाला, ‘खात्रीने ते
माझ्या मुलाला मान देतील.’ तो त्याचा आवडता मुलगा होता म्हणून
शेवटी त्याने त्याला त्या शेतकऱ्यांकडे पाठािवले.

7 “परतंु ते शेतकरी एकमेकांस म्हणाले, ‘हा तर वारस आहे. चला,
आपण याला िजवे मारू म्हणजे वतन आपले होईल!’ 8 मग त्यांनी
त्याला धरले, िजवे मारले, आिण द्राक्षमऴ्याबाहेर फेकून िदले.

9 “तर मग द्राक्षमळ्याचा धनी काय करील? तो येईल आिण
शेतकऱ्यांना िजवे मारील व द्राक्षमळा दसुऱ्यांना देईल. 10 तुम्ही हा
शास्त्रलेख वाचला नाही काय?
‘जो दगड बांधणारांनी नाकारला
तो कोनिशला झाला.

11 हे प्रभुने केले.
आिण ते आमच्यासाठी आश्चयर् कारक आहे.’”

स्तोत्र. 118:22-23
12 मग ते येशूला अटक करण्याचा मागर् शोधू लागले. परतंु त्यांना

लोकांची भीित वाटत होती. त्याला अटक करण्याची त्यांची इच्छा होती
कारण त्यांना माहीत होते की, ही बोधकथा त्याने त्यांनाच उद्देशून
सांिगतली होती. मग ते त्याला सोडून िनघून गेले.

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला फसिवण्याचाफसिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात
(मत्तय 22:15-22; लूक 20:20-26)

13 नतंर त्यांनी त्याला चुकीचे बोलताना पकडावे म्हणून काही परुशी
व हेरोदी यांना. त्याच्याकडे पाठिवले. 14 ते त्याच्याकडे आले आिण
म्हणाले, “गुरूजी आम्हांस माहीत आहे की, आपण प्रामािणक आहात
आिण कुणाची तमा न बाळगता आपण देवाचा मागर् खरपेणाने िशकिवता.
तर मग कैसरला कर देणे योग्य आहे की नाही? आिण आम्ही तो द्यावा
की न द्यावा?”

15 परतंु येशूने त्यांचा ढोंगीपणा ओळखला व त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
माझी परीक्षा का पाहता? माझ्याकडे एक नाणे (चांदीचे एक नाणे) आणा
म्हणजे मी ते पाहीन.” 16 मग त्यांनी त्याच्याकडे नाणे आणले. त्याने
त्यांना िवचारले, “हा मुखवटा व लेख कोणाचा आहे?” ते त्याला म्हणाले,
“कैसराचा.”

17 मग येशू त्यांना म्हणाला, “कैसराचे ते कैसराला व देवाचे ते देवाला
द्या.” तेव्हा त्यांना त्याच्यािवषयी फार आश्चयर् वाटले.

काहीकाही सदसदूकूीकी ययेेशूलाशूला फसिवण्याचाफसिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात
(मत्तय 22:23-33; लूक 20:27-40)

18 नतंर काही सदकूी त्याच्याकडे आले, (सदकूी पुनरूत्थान नाही
असे समजतात) त्यांनी त्याला िवचारले, 19 “गुरुजी. मोशाने
आमच्यासाठी असे िलिहले आहे की, जर कोणा मनुष्याचा भाऊ मेला व
पत्नी रािहली, परतंु मूलबाळ नसले तर वंश पुढे चालावा म्हणून त्या
मनुष्याने ितच्याबरोबर लग्न करावे आिण मेलेल्या भावाचा वंश वाढवावा.
20 असे कोणी सात भाऊ होते. पिहल्याने पत्नी केली व तो मूलबाळ व
होता मेला. 21 दसुऱ्याने ितच्याबरोबर लग्न केले, तोही मूलबाळ न होता
मेला. 22 ितसऱ्याने तसेच केले. त्या सात भावांपकैी एकालाही त्या
स्त्रीपासून, मूलबाळ झाले नाही. शेवटी ती स्त्रीही मेली. 23 सातही
भावांनी ितच्याबरोबर लग्न केले तर पुनरूत्थानाच्या वेळी जेव्हा लोक
मेलेल्यातून उठतील तेव्हा ती कोणाची पत्नी असेल? कारण सातही
जणांनी ितच्याबरोबर लग्न केले होते.”

24 येशू त्यांना म्हणाला, “खात्रीने, पिवत्र शास्त्र आिण देवाचे सामथर्
तुम्हांला माहीत नाही म्हणून तुम्ही अशी चूक करीत आहात. 25 कारण
जेव्हा लोक मेलेल्यातून उठतील तेव्हा ते लग्न करणार नाहीत व करून
देणार नाहीत. त्याऐवजी ते स्वगार्तील देवदतूाप्रमाणे असतील. 26 परतंु
मेलेल्यांचा पुन्हा उठण्यािवषयी तुम्ही मोशाच्या पुस्तकातील जळत्या
झुडपािवषयी वाचले नाही काय? तेथे देव मोशाला म्हणाला, ‘मी
अब्राहामाचा, इसहाकाचा आिण याकोबाचा देव आहे.’ 27 तो मेलेल्यांचा
देव नव्हे तर िजवंत लेकांचा देव आहे. तुम्ही फार चुकत आहा.”

सवार्तसवार्त महत्त्वाचीमहत्त्वाची आज्ञाआज्ञा कोणतीकोणती?
(मत्तय 22:34-40; लूक 10:25-28)

28 त्यानतंर एका िनयमशास्त्राच्या िशक्षकाने त्यांना वाद घालताना
ऐकले. येशूने त्यांना िकती चांगल्या प्रकार ेउत्तर िदले ते पािहले. तेव्हा
त्याने िवचारले, “सवर् आज्ञांत महत्त्वाची पािहली आज्ञा कोणती?”

29 येशूने उत्तर िदले, “पिहली महत्त्वाची आज्ञा ही, ‘हे इस्त्राएला, ऐक,
आपला प्रभु देव अनन्य आहे. 30 तू आपला देव जो तुझा प्रभु आहे,

माकर्  11:20 647 माकर्  12:30
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त्याजवर संपूणर् अतःकरणाने, संपूणर् िजवाने, संपूणर् मनाने आिण संपूणर्
शक्तीने प्रीित कर.’ 31 दसुरी आज्ञा ही आहे, ‘जशी आपणांवर तशी
आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीित कर.’ यापेक्षा दसुरी कोणतीही आज्ञा मोठी
नाही.”

32 तो मनुष्य उत्तरला, “देव एकच आहे, गुरूजी, आिण
त्याच्यािशवाय कोणीही नाही असे आपण म्हणता ते योग्य बोललात. 33

त्याच्यावर पूणर् अतंःकरणाने, पूणर् समजुतीने, पूणर् शक्तीने आिण जशी
आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीित करणे हे सवर् यज्ञ व अपर्णे,
जी आपणास करण्याची आज्ञा िदली आहे, त्यापेक्षाही अिधक महत्त्वाचे
आहे.”

34 येशूने पािहले की, त्या मनुष्याने शहाणपणाने उत्तर िदले आहे.
तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “तू देवाच्या राज्यापासून दरू नाहीस.”
त्यांनतर त्याला प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

िख्रस्तिख्रस्त दावीदाचादावीदाचा पुत्रपुत्र असअसेेलल कायकाय?
(मत्तय 22:41-46; लूक 20:41-44)

35 येशू मिंदरात िशकवीत असता, तो म्हणाला, “िरव्रस्त दािवदाचा
पुत्र आहे असे िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणतात ते कसे शक्य आहे? 36

दावीद स्वतः पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत होऊन म्हणाला,
‘प्रभु देव, माझ्या प्रभुला म्हणाला,
मी तुझे वरैी तुझ्या पायाखाली घालेपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसै.’

स्तोत्र. 110:1
37 दावीद स्वतः िख्रस्ताला ‘प्रभु’ म्हणतो तर मग िख्रस्त दािवदाचा पुत्र
कसा?” आिण मोठा लोकासमुदाय त्याचे आनदंाने ऐकत होता.

ययेेशशू ूिनयमशास्त्राच्यािनयमशास्त्राच्या बोधकांचाबोधकांचा टीकाटीका करतोकरतो
(मत्तय 23:6-7; लूक 11:43, 20:45-47)

38 िशक्षण देताना तो म्हणाला, “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांिवषयी
सावध असा. त्यांना लांब झगे घालून िमरवायला आिण बाजारात
नमस्कार घ्यायला आवडते. 39 आिण सभास्थानातील व मेजवानीतील
सवार्त महत्त्वाच्या जागांची त्यांना आवड असते. 40 ते िवधवांची घरे
खाऊन टाकतात आिण धािर्मकता दाखिवण्यासाठी ते लांब लांब प्राथर्ना
करतात. या लोकांना फार कडक िशक्षा होईल.”

िवधवािवधवा दानदान ददेेण्याचाण्याचा अथअथर्र् दाखिवतदाखिवतेे
(लूक 21:1-4)

41 येशू दानपेटीच्या समोर बसला असता लोक पेटीत पसेै कसे
टाकतात हे पाहत होता. आिण पुष्कळ श्रीमतं लोक भरपूर पसेै टाकीत
होते. 42 नतंर एक गरीब िवधवा आली. ितने तांब्याची दोन लहान नाणी
टाकली, ज्याची िंकमत शभंरातील एका पशैाएवढी होती.

43 येशूने आपल्या िशष्यांना एकत्र बोलावले आिण म्हणाला, “मी
तुम्हांला खर ेसांगतो, की सवार्ंनी त्या पेटीत जे दान टाकले त्या सवार्ंपेक्षा
या िवधवेने अिधक टाकले आहे. 44 मी असे म्हणतो कारण
त्यांच्याजवळ जे भरपूर होते त्यामधून त्यांनी काही दान िदले, परतंु ती
गरीब असूनही ितच्याजवळ होते ते सवर् ितने देऊन टाकले. ती सवर्
ितच्या जीवनाची उपजीिवका होती.”

ममंिंदराचािदराचा भावीभावी िवध्विवध्वंसंस
(मत्तय 24:1-25; लूक 21:5-24)

येशू मिंदरातून िनघून जात असता त्याच्या िशष्यांपकैी एक
जण त्याला म्हणाला, “गुरूजी, पाहा, खूप मोठ्या दगडांनी
बांधलेली या मिंदराची इमारत िकती संुदर आहे.”

2 येशू त्याला म्हणाला “तू या मोठ्या इमारती पाहतोस ना? येथील
एकही दगड दसुऱ्या दगडावर राहणार नाही. त्यातील प्रत्येक खाली
पडला जाईल.”

3 येशू मिंदरासमोरच्या जतैुनाच्या डोंगरावर बसला होता. पेत्र,
याकोब, योहान आिण अिंद्रया यांनी त्याला एकांतात िवचारले, 4 “या

गोष्टी केव्हा घडतील हे आम्हांस सांगा. आिण या गोष्टी पूणर् होण्याची वेळ
येईल तेव्हा कोणते िचन्ह घडेल?”

5 नतंर येशू त्यांना सांगू लागला, “तुम्हांला कोणी फसवू नये म्हणून
सावध राहा. 6 पुष्कळ लोक माझ्या नावाने येतील व म्हणतील की, ‘मी
तोच आहे’ आिण ते पुष्काळांना फसवतील. 7 जेव्हा तुम्ही लढायािवषयी
आिण लढायांच्या आफवांिवषयी ऐकाल तेव्हा घाबरू नका. हे िनिश्चतपणे
घडाणारच आहे. पण एवढ्याने शेवट होणार नाही. 8 एक राष्ट्र  दसुऱ्या
राष्ट्र ावर उठेल, एक राज्य दसुऱ्या राज्यावर उठेल, िनरिनराळ्या िठकाणी
धरणीकंप होतील आिण दषु्काळ होतील. पण या गोष्टी म्हणजे नाशाची
सुरूवात आहे.

9 “तुम्ही सावध असा. ते तुम्हांला न्याय सभांच्या स्वाधीन करतील
आिण सभास्थानात तुम्हांला मार देतील. त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून
तुम्हांला राज्यकतेर् व राजे यांच्यासमोर उभे राहावे लागेल. 10 या गोष्टी
घडण्यापूवीर् सवर् राष्ट्र ांमध्ये सुवातेर्ची घोषणा झालीच पािहजे. 11 ते
तुम्हांला अटक करून चौकशीसाठी आणतील तेव्हा अगोदरच तुम्ही
काय बोलावे याची काळची करू नका, तर त्या घटकेला जे काही
सुचिवले जाईल ते बोला, कारण बोलणार ेतुम्ही नाही तर पिवत्र आत्मा
तुम्हासाठी बोलेल.

12 “भाऊ भावाला व वडील आपल्या मुलाला ठार मारण्यासाठी
िवश्वासघात करून धरून देतील, मुले आपल्या आईवडीलांिवरूद्ध
उठतील आिण ते त्यांना ठार करिवतील. 13 आिण माझ्या नावामुळे सवर्
जण तुमचा द्वेष करतील, पण जो शेवटपयर्ंत िटकेल तोच तरले.

14 “जेव्हा तुम्ही ‘नाशाला कारण अशी भयकंर गोष्ट’, (दानीयेल
संदेष्ट्याने सांिगतलेला ओसाडीचा अमगंल पदाथर्) जो िजथे नको तेथे
पाहाल.” (वाचकाने याचा अथर् काय तो समजावून घ्यावा) “तेव्हा जे
येहूदीयांत आहेत त्यांनी डोंगरात पळून जावे. 15 जो मनुष्य आपल्या
घराच्या छतावर असेल त्याने घरातून काही आणण्यासाठी खाली उतरू
नये. 16 आिण जर एखादा मनुष्य शेतात असेल तर त्याने आपला झगा
आणण्यासाठी माघारी जाऊ नये.

17 “त्या िदवसांत ज्या िस्त्रयांची मुले तान्ही असतील व अगंावर पीत
असतील त्यांच्यासाठी हे अती भयकंर होईल. 18 हे िहवाळ्यात होऊ
नये म्हणून प्राथर्ना करा. 19 कारण त्या िदवासात जो त्रास होईल तो
देवाने जग िनमार्ण केले त्या आरभंापासून तो आजपयर्ंत कधीही झाला
नसेल व पुन्हा त्यासारखा कधीही होणार नाही, असा असेल. 20 देवाने
जर ते िदवस कमी केले नसते तर कोणीही वाचला नसता. परतंु ज्यांना
त्याने िनवडले आहे अशा िनवडलेल्या लोकांसाठी ते िदवस त्याने कमी
केले आहेत.

21 “आिण जर कोणी तुम्हांला म्हणेल की पाहा,िख्रस्त येथे आहे
िंकवा तेथे आहे, तर त्यावर िवश्वास ठेवू नका. 22 कारण काही लोक
आपण िरव्रस्त िंकवा संदेष्टे आसल्याचा खोटा दावा करतील आिण शक्य
झाले तर ते िनवडलेल्या लोकांना फसिवण्यासाठी िचन्हे व आश्चयर्कमर्
करतील. 23 तेव्हा तुम्ही सावध राहा. मी काळापूवीर्च तुम्हांला सवर्
काही सांगून ठेवले आहे.

24 “परतंु त्या िदवसांत ही संकट येऊन गेल्यावर,
‘सूयर् अधंकारमय होईल
व चंद्र प्रकाश देणार नाही.

25 आकाशातून तार ेपडतील
आिण आकाशातील बळे डळमळतील.’

यशया 13:10; 34:4
26 “आिण लोक मनुष्याचा पुत्र मेघारूढ होऊन मोठ्या सामथ्यार्िनशी

आिण वभैवाने येताना पाहतील. 27 नतंर तो आपल्या देवदतूास
पाठवील व चार िदशांतून, पृथ्वीच्या सीमेपासून ते आकाशाच्या
सीमेपयर्ंत त्याच्या िनवडलेल्या लोकांना एकत्र करील.

28 “अिंजराच्या झाडापासून धडा घ्या. जेव्हा त्याच्या डहाळ्या
कोमल होतात आिण त्यावर पाने फुटतात तेव्हा तुम्हांला उन्हाळा जवळ
आला हे समजते. 29 त्याचप्रमाणे तुम्ही जेव्हा या गोष्टी घडताना पाहाल
तेव्हा तुम्हांला समजेल की, तो काळ अगदीच दाराशी येऊन ठेपला
आहे. 30 मी तुम्हांला खर ेसांगतो की, या सवर् गोष्टी घडण्यापूवीर् ही िपढी
खात्रीने नाहीशी होणार नाही. 31 स्वगर् आिण पृथ्वी नाहीशी होतील पण
माझी वचने नाहीशी होणार नाहीत.

माकर्  12:31 648 माकर्  13:31
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32 “त्या िदवसािवषयी िंकवा त्या घटकेिवषयी कोणालाही ठाऊक
नाही. देवदतूालाही नाही व पूत्रासही नाही. फक्त िपत्याला माहीत आहे.
33 सावध असा, जागृत असा कारण ती वेळ केव्हा येईल हे तुम्हांला
ठाऊक नाही.

34 “ती वेळ अशी आहे की, एक मनुष्य प्रवासाला िनघते वेळी घर
सोडतो आिण त्याच्या प्रत्येक नोकराला काम नेमून देतो. तो
पाहारकेऱ्यास जागरूक राहण्याची आज्ञा करतो. 35 म्हणून तुम्ही
जागरूक असा, कारण घरधनी केव्हा येईल हे तुम्हांस ठाऊक नाही. तो
संध्याकाळी, मध्यरात्री, पहाटे कोंबडा आरवण्यापूवीर् िंकवा सकाळी
केव्हा येईल हे तुम्हांला माहीत नाही. 36 जर तो अचानक आला तर
तुम्ही त्याला झोपलेले सापडू नका. 37 मी तुम्हांला सांगतो, ते सवार्ंना
सांगतो, ‘जागृत राहा.’”

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला ठारठार मारण्याचामारण्याचा कटकट करतातकरतात
(मत्तय 26:1-5; लूक 22:1-2; योहान 11:45-53)

वल्हांडण आिण बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या दोन िदवस
अगोदर प्रमुख याजक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक कपटाने
त्याला धरून िजवे मारण्याचा मागर् शोधीत होते. 2 कारण ते

म्हणत होते “आपण ते सणात करू नये नाही तर लोक दगंा करतील.”

एकएक स्त्रीस्त्री काहीकाही तरीतरी िवशिवशेेषष करतकरतेे
(मत्तय 26:6-13; योहान 12:1-8)

3 येशू बेथानी येथे िशमोन कुष्ठरोगी याच्या घरी मेजावर जेवायला
बसला असता कोणी एक स्त्री वनस्पतींपासून बनिवलेल्या शूद्ध, सुगधंी
तेलाची फार मौल्यवान अलाबास्त्र कुपी घेऊन आली. ितने अलाबास्त्र
कुपी फोडली आिण सुगधंी तेल येशूच्या मस्तकावर ओतले.

4 तेथे असलले काही लोक रागावले, ते एकमेकांना म्हणाले, “सुगधंी
तेलाचा असा नाश व्हावा हे बर ेनाही. 5 कारण हे सुगधंी तेल तीस
िदनारापेक्षा अिधक िंकमतीला िवकता आले असते आिण ते पसेै
गरीबांना देता आले असते.” त्यांनी ितच्यावर कडक टीका केली.

6 पण येशू म्हणाला, “ितला एकाकी असू द्या. ितला का त्रास देता?
ितने माझ्यासाठी एक संुदर कृत्य केले आहे. 7 गरीब तर नेहमी
तुमच्याजवळ असतील आिण पािहजे त्या वेळेला त्यांना मदत करणे
तुम्हांला शक्य आहे. परतंु मी नेहमीच तुमच्याबरोबर असेन असे नाही.
8 ितला शक्य झाले ते ितने केले. ितने दफनिवधीच्या तयारीच्या
काळाअगोदरच माझ्या शरीरावर सुगधंी तेल ओतले आहे. 9 मी तुम्हांला
खर ेसांगतो सवर् जगात जेथे कोठे सुवातेर्ची घोषणा केली जाईल तेथे
ितची आठवण म्हणून ितने जे केले ते नेहमीच सांिगतले जाईल.”

यहयहूूदादा ययेेशूचाशूचा शत्रुशत्र ुहोतोहोतो
(मत्तय 26:14-16; लूक 22:3-6)

10 नतंर बारा िशष्यांपकैी एक, यहूदा इस्कयोर्त येशूला िवश्वासघाताने
धरून देण्यासाठी प्रमुख याजकांकडे गेला. 11 त्यांना हे ऐकून आनदं
झाला. आिण त्यांनी त्याला पसेै देण्याचे वचन िदले. मग यहूदा येशूला
धरून त्यांच्या हातात देण्याची संिध पाहू लागला.

ययेेशशू ूवल्हांडणवल्हांडण सणाचसणाचेे भोजनभोजन खातोखातो
(मत्तय 26:17-25; लूक 22:7-14, 21-23; योहान 13:21-30)

12 बेखमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी जेव्हा वल्हांडण
सणाचा कोकरा मारीत असत तेव्हा येशूचे िशष्य त्याला म्हणाले, “आम्ही
जातो आिण वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी करतो. आम्ही कोठे
जाऊन तयारी करावी अशी आपली इच्छा आहे?”

13 येशूने आपल्या दोघा िशष्यांना पाठिवले आिण त्यांना सांिगतले,
“शहरात जा, आिण पाण्याचे भांडे घेऊन जाणारा मनुष्य तुम्हांला भेटेल,
त्याच्या मागे जा. 14 आिण जेथे तो आत जाईल त्या घराच्या मालकास
सांगा, ‘गुरुजी म्हणतात, जेथे मला माझ्या िशष्यांबरोबर वल्हांडण सणाचे
भोजन करणे शक्य होईल अशी खोली कोठे आहे?’ 15 आिण तो

तुम्हांला माडीवरची एक मोठी नीटनेटकी केलेली खोली दाखवील, तेथे
आपणासाठी तयारी करा.”

16 िशष्य िनघाले आिण ते शहरात गेले. आिण येशूने
सांिगतल्याप्रमाणे त्यांना सवर् आढळले. मग त्यांनी वल्हांडण सणाच्या
भोजनाची तयारी केली.

17 संध्याकाळ झाली तेव्हा येशू बारा जणांसह आला. 18 मेजावर
बसून ते जेवीत असता येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो,
तुमच्यापकैी जो एक जण मला शत्रूच्या स्वाधीन करून देईल, तो
माझ्याबरोबर येथे जेवीत आहे.”

19 िशष्य अितशय िखन्न झाले व प्रत्येक जण त्याला म्हणू लागला,
“तो मी आहे का?”

20 तो त्यांना म्हणाला, “बारा जणांपकैी एक जो माझ्याबरोबर ताटात
भाकर बुडवीत आहे तोच. 21 हाय, हाय, त्याच्यािवषयी पिवत्र शास्त्रात
जसे िलिहले आहे, तसा मनुष्याचा पुत्र जाईल, परतंु ज्याच्याकडून
मनुष्याचा पुत्र धरून िदला जाईल, त्याचा नाश होवो. तो जन्मला नसता
तर ते त्याच्यासाठी बर ेझाले असते.”

प्रभुप्रभ ुभोजनभोजन
(मत्तय 26:26-30; लूक 22:15-20; 1 किंरथकरांस 11:23-25)

22 ते भोजन करीत असता येशूने भाकर घेतली, उपकारस्तुित केली,
ती मोडली आिण त्यांना िदली. तो म्हणाला, “घ्या, हे माझे शरीर आहे.”

23 नतंर येशूने प्याला घेतला, उपकारस्तुित केली. तो प्याला त्यांना
िदला आिण सवर् त्यांतून प्याले. 24 मग येशू म्हणाला, “हे माझे नव्या
कराराचे रक्त आहे. पुष्कळांसाठी ते ओतले जात आहे. 25 मी तुम्हांला
खर ेसांगतो की, देवाच्या राज्यात मी नवा द्राक्षारस िपईन त्या
िदवसापयर्ंत मी यापुढे द्राक्षाचा उपज (द्राक्षारस) िपणार नाही.”

26 नतंर त्यांनी उपकारस्तुितचे गीत गाईले व ते जतैुनाच्या डोंगराकडे
िनघून गेले.

ययेेशशू ूसांगतोसांगतो त्याचत्याचेे सवसवर्र् िशष्यिशष्य त्यालात्याला सोडसोडूूनन जातीलजातील
(मत्तय 26:31-35; लूक 22:31-34; योहान 13:36-38)

27 येशू िशष्यांना म्हणाला, “तुम्ही सवर् िवश्वास गमावून बसाल. कारण
असे िलिहले आहे की,
‘मी मेंढपाळास मारीन
आिण मेंढर ेिवखरुली जातील.’

जखऱ्या 13:7
28 परतंु माझे पुनरूत्थान झाल्यावर मी तुमच्यापुढे गालीलात जाईन.”

29 पेत्र म्हणाला, “इतर सवार्ंनी जरी त्यांचा िवश्वास गमावला तरी मी
गमावणार नाही.”

30 मग येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खर ेसांगतो, आज रात्री दोनदा
कोंबडा आरवण्यापुवीर् तू तीन वेळा मला नाकारशील.”

31 तरीही पेत्र अिधक आवेशाने म्हणाला, “जरी मला आपणांबरोबर
मरावे लागले तरी सुद्धा मी आपणांला नाकारणार नाही.” आिण इतर सवर्
जण तसेच म्हणाले.

ययेेशशू ूएकाटाचएकाटाच प्राथप्राथर्र्नाना करतोकरतो
(मत्तय 26:36-46; लूक 22:39-46)

32 नतंर ते गेथशेमाने म्हटलेल्या जागी आले, तेव्हा येशू त्याच्या
िशष्यांना म्हणाला, “मी प्राथर्ना करीपयर्ंत येथे बसा.” 33 येशूने
आपल्याबरोबर पेत्र, याकोब व योहान यांना घेतले. द:ुख व वेदनांनी
त्याचे मन भरून आले. 34 तो त्यांना म्हणाला, “माझा जीव मरणाइतका
वेदना सोशीत आहे. येथे राहा व जागृत असा.”

35 त्यांच्यापासून थोडे दरू अतंरावर जाऊन तो जिमनीवर पडला
आिण त्याने प्राथर्ना केली की, “शक्य असेल तर ही घटका मजपासून
टळून जावो.” 36 तो म्हणाला, “ अब्बा , बापा, तुला सवर् काही शक्य
आहे. हा प्याला मजपासून दरू कर पण मला पािहजे ते नको तर तुला
पािहजे ते कर. (माझ्या इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे कर.)”

37 नतंर येशू आला आिण त्यांना झोपलेले पािहले. तो पेत्राला
म्हणाला, “िशमोना, तू झोपी गेलास काय? तासभर तुझ्याच्याने जागे
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राहवत नाही काय? 38 जागृत राहा आिण प्राथर्ना करा म्हणजे तुम्ही
मोहात पडणार नाही. आत्मा उत्सुक आहे पण देह अशक्त आहे.”

39 पुन्हा येशू दरू गेला आिण त्याच गोष्टी उच्चारून त्याने प्राथर्ना केली.
40 नतंर तो परत आला व त्याला ते झोपलेले आढळले. कारण त्यांचे
डोळे जड झाले होते आिण त्याला काय उत्तर द्यावे हे त्यांना कळेना.

41 तो पुन्हा ितसऱ्या वेळेस आला आिण त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
अजूनही झोपलेले आिण िवश्रांित घेत आहात काय? पुर ेझाले! आता
वेळ आली आहे. मनुष्याचा पुत्र पाप्यांच्या हाती धरून िदला जात आहे.
42 उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला धरून देणारा मनुष्य इकडे इकडे
येत आहे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक करण्यातकरण्यात ययेेततेे
(मत्तय 26:47-56; लूक 22:47-53; योहान 18:3-12)

43 आिण येशू बोलत आहे तोपयर्ंत बारा जणांपकैी एक-यहूदा आला.
त्याच्याबरोबर मुख्य याजक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडील यांनी
पाठिवलेले अनेक लोक तलवारी व सोटे घेऊन आले.

44 घात करून देणाऱ्याने त्यांना अशी खूण िदली होती की, “मी ज्या
कोणाचे चंुबन घेईन तोच तो आहे, त्याला धरा आिण बाजूला काढा.” 45

मग यहूदा आल्याबरोबर तो येशूकडे गेला आिण म्हणाला, “गुरूजी!”
आिण यहूदाने येशूचे चंुबन घेतले. 46 नतंर त्यांनी त्याच्यावर हात
टाकले आिण त्याला अटक केली. 47 तेथे जवळ उभे असलेल्यांपकैी
एकाने आपली तलवार काढली आिण मुख्य याजकाच्या नोकरावर वार
करून त्याचा कान कापून टाकला.

48 नतंर येशू त्यांना म्हणाला, “मी लूटारू असल्याप्रमाणे तुम्ही
तलवारी आिण सोटे घेऊन मला पकाडायला बाहेर पडलात काय? 49

मी दररोज मिंदरात िशकवीत असता तुम्हांबरोबर होतो आिण तुम्ही मला
अटक केली नाही. परतंु शास्त्रलेख पूणर् झालाच पािहजे.” 50 सवर् िशष्य
त्याला सोडून पळून गेले.

51 एक तरूण मनुष्य अगंावर तागाचे वस्त्र पांघरून त्याच्या मागे
चालत होता. त्यांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, 52 परतंु तो
तागाचे वस्त्र टाकून उघाडाच पळून गेला.

यहयहूूदीदी पुढाऱ्यांबरोबरपुढाऱ्यांबरोबर ययेेशशूू
(मत्तय 26:57-68; लूक 22:54-55, 63-71; योहान 18:13-14, 19-24)

53 नतंर त्यांनी येशूला तेथून मुख्य याजकाकडे नेले. आिण सवर् मुख्य
याजक, वडील व िनयमशास्त्राचे िशक्षक जमा झाले. 54 थोडे अतंर ठेवून
पेत्र येशूच्या मागे थेट मुख्य याजकाच्या वाड्यात गेला. तेथे पेत्र
पहारकेऱ्याबरोबर िवस्तवाजवळ शेकत बसला.

55 मुख्य याजक आिण सवर् यहूदी सभा येशूला िजवे मारण्यासाठी
पुरावा गोळा करण्याचा प्रयत्न करीत होते. परतंु त्यांना काही िमळेना.
56 पुष्कळांनी त्याच्यािवरूद्ध खोटी साक्ष िदली. परतंु त्यांची साक्ष
सारखी नव्हती.

57 नतंर काही जण उभे राहीले आिण त्याच्या िवरूद्ध साक्ष देऊन
म्हणाले, “आम्ही त्याला असे म्हणताना ऐकले की, 58 ‘हाताने बांधलेले
मिंदर मी पाडून टाकीन आिण हातांनी न बांधलेले असे दसुर ेमिंदर तीन
िदवसात उभारीन.’” 59 परतंु तरीही या बाबतीत त्यांच्या साक्षीत मेळ
नव्हता.

60 नतंर मुख्य याजक त्यांच्यापुढे उभा रािहले आिण त्याने येशूला
िवचारले, “तू उत्तर देणार नाहीस काय? हे लोक तुझ्यािवरूद्ध आरोप
करताहेत हे कसे?” 61 परतंु येशू गप्प रािहला. त्याने उत्तर िदले नाही.
नतंर मुख्य याजकाने पुन्हा िवचारले, “धन्य देवाचा पुत्र तो तू िरव्रस्त

आहेस काय?”
62 येशू म्हणाला, “मी आहे, आिण तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राला सवर्समथर्

देवाच्या उजवीकडे बसलेले व आकाशातील मेघांसह येताना पाहाल.”
63 मुख्य याजकाने आपले कपडे फाडले आिण म्हणाला, “आपणांला

अिधक साक्षीदारांची काय गरज आहे? 64 तुम्ही िंनदा ऐकली आहे.
तुम्हांला काय वाटते?”
सवार्ंनी त्याला मरणदडं योग्य आहे अशी िशक्षा फमार्िवली. 65 काही

जण त्याच्यावर थंुकू लागले. त्याचे तोंड झाकून बुके्क मारू लागले व

त्याला म्हणू लागले, “ओळख बर,े तुला कोणी मारले?” पाहारकेऱ्यांनी
त्याला ताब्यात घेतले आिण मारले.

ययेेशूलाशूला ओळखतोओळखतो हहेे सांगण्याससांगण्यास पपेेत्रत्र घाबरतोघाबरतो
(मत्तय 26:69-75; लूक 22:56-62; योहान 18:15-18, 25-27)

66 पेत्र अगंणात असतानाच मुख्य याजकांच्या दासींपकैी एक आली.
67 आिण ितने पेत्राला शेकताना पािहले. तेव्हा ितने त्याच्याकडे िनरखून
पािहले व म्हणाली, “तू सुद्धा नासरथेकर येशूबरोबर होतास ना?”

68 परतंु पेत्राने ते नाकारले, आिण म्हणाला, “तू काय म्हणतेस हे
मला कळत नाही व समजतही नाही.” पेत्र अगंणाच्या दरवाजाच्या
देवडीवर गेला आिण कोंबडा आरवला.

69 जेव्हा दासीने त्याला पािहले तेव्हा जे लोक तेथे होते त्यांना ती
म्हणू लागली की, “हा मनुष्य त्यांच्यापकैीच एक आहे.” 70 पेत्राने पुन्हा
ते नाकारले.
नतंर थोड्या वेळाने तेथे उभे असलेले लोक पेत्राला म्हणाले, “खात्रीने

तू त्यांच्यापकैी एक आहेस, कारण तू सुद्धा गालीली आहेस.”
71 पेत्र स्वतःची िनभर्त्सना करीत व शपथ वाहून म्हणाला, “तुम्ही

ज्या माणसािवषयी बोलत आहात त्याला मी ओळखत नाही!”
72 आिण लगेच दसुऱ्यांदा कोंबडा आरवला. “दोन वेळा कोंबडा

आरवण्यापूवीर् तू मला तीन वेळा नाकारशील,” असे येशू म्हणाला होता
याची पेत्राला आठवण झाली व तो अितशय द:ुखी झाला व ढसढसा
रडला.

राज्यपालराज्यपाल िपलातिपलात ययेेशूलाशूला प्रश्नप्रश्न करतोकरतो
(मत्तय 27:1-2, 11-14; लूक 23:1-5; योहान 18:28-38)

पहाट होताच मुख्य याजक, वडील, िनयमशास्त्राचे िशक्षक व
सवर् यहूदी सभा यांनी एक योजना आखली, त्यांनी येशूला
बांधले आिण िपलाताच्या ताब्यात िदले.

2 िपलाताने त्याला िवचारले, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?”
येशूने उत्तर िदले, “तू म्हणतोस तसेच.”
3 मुख्य याजकांनी पुष्कळ बाबतीत येशूवर आरोप ठेवले. 4 मग

िपलाताने त्याला पुन्हा प्रश्न िवचारला, “तू उत्तर देणार नाहीस काय?
पाहा, ते िकती तरी गोष्टीिवषयी तुझ्यावर आरोप ठेवीत आहेत!”

5 पण तरीही येशूने उत्तर िदले नाही म्हणून िपलाताला आश्चयर् वाटले.

िपलातिपलात ययेेशूलाशूला मुक्तमुक्त करण्याचाकरण्याचा अय़शस्वीअय़शस्वी प्रयत्नप्रयत्न करतोकरतो
(मत्तय 27:15-31; लूक 23:13-25; योहान 18:39-19:16)

6 वल्हांडण सणाच्या वेळी ते कोणत्याही एका कैद्याच्या सुटकेची
मागणी करीत असत. त्याला िपलात िरवाजा प्रमाणे लोकांसाठी सोडत
असे. 7 बरब्बा नावाचा एक मनुष्य, बडंखोरांबरोबर तुरंुगात होता. या
लोकांनी दगंलीमध्ये खून केला होता.

8 लोक आले आिण िपलाताला तो नेहमी त्यांच्यासाठी करीत असे
तसे करायला लावले. 9 िपलाताने िवचारले, “तुमच्यासाठी यहूद्यांच्या
राजाला सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे काय?” 10 िपलात असे
म्हणाला कारण त्याला माहीत होते की, द्वेषामुळे मुख्य याजकांनी येशूला
धरुन िदले होते. 11 परतंु िपलाताने त्याच्याऐवजी बरब्बाला सोडावे
असे मुख्य याजकांनी लोकांना िचथावले.

12 परतंु िपलात त्यांना पुन्हा म्हणाला, “तर मग तुम्ही ज्याला
यहूद्यांचा राजा म्हणता त्याचे मी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे?”

13 ते पुन्हा मोठ्याने ओरडले, “त्याला वधस्तभंावर िखळा!”
14 िपलाताने पुन्हा िवचारले, “का? त्याने कोणता गुन्हा केला आहे?”
ते सवर् अिधकच मोठ्याने ओरडले, “ला वधस्तभंावर िखळा!”
15 िपलाताला लोकांना खूष करायचे होते म्हणून त्याने त्यांच्यासाठी

बरब्बाला सोडले आिण येशूला फटके मारुन वधस्तभंावर िखळण्यासाठी
िशपायांच्या स्वाधीन केले.

16 िशपायांनी येशूला राज्यपालाच्या राजवाड्यात, ज्याला
प्रयटोिरयम म्हणतात तेथे नेले आिण त्यांनी सिैनकांची एक तुकडीच
एकत्र बोलािवली. 17 त्यांनी त्याच्या अगंावर जांभळा झागा घातला व
काट्यांचा मुगुट करुन त्याला घातला. 18 ते त्याला मुजरा करु लागले
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16

आिण म्हणू लागले, “हूद्यांच्या राजाचा जयजयकार असो.” 19 त्यांनी
वेताच्या काठीने वारवंार त्याच्या डोक्यावर मारले. त्याच्यावर थंुकले
आिण गुडघे टेकून त्याला नमन केले. 20 त्यांनी त्याची थट्टा केल्यावर
त्याच्या अगंावरुन जांभळा झगा काढून घेतला व त्याचे स्वतःचे कपडे
त्याला घातले. नतंर वधस्तभंावर िखळणे शक्य व्हावे म्हणून ते त्याला
बाहेर घेऊन गेले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िजविजवेे मारतातमारतात
(मत्तय 27:32-44; लूक 23:26-39; योहान 19:17-19)

21 वाटेत त्यांना कुरनेे येथील िशमोन नावाचा एक मनुष्य िदसला. तो
अलेक्सांद्र व रुफ यांचा िपता होता व आपल्या शेतातून घरी परत
चालला होता. मग सिैनकांनी त्याला जबरदस्तीने येशूचा वधस्तभं
वहावयास लावले. 22 आिण त्यांनी येशूला गुलगुथा म्हणजे (कवटीची
जागा) म्हटलेल्या िठकाणी आणले. 23 त्यांनी त्याला बोळ िमसळलेला
द्राक्षारस िदला परतंु त्याने तो घेतला नाही. 24 त्यांनी त्याला
वधस्तभंावर िखळले, कोणी कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यांनी िचठठ्या
टाकल्या व त्याचे कपडे वाटून घेतले.

25 त्यांनी त्याला वधस्तभंांवर िखळले तेव्हा सकाळचे नऊ वाजले
होते. 26 आिण त्याच्यावर त्याच्या दोषारोपाचा लेख, “ यहूद्याचा राजा.”
असा िलिहला होता. 27 त्यांनी त्याच्याबरोबर दोन लुटारंूना एकाला
त्याच्या उजिवकडे व दसुऱ्याला त्याच्या डावीकडे वधस्तभंावर िखळले
होते. 28

29 जवळून जाणार ेलोक त्याची िंनदा करीत होते. ते आपली डोकी
हलवून म्हणाले, “अर!े मिंदर पाडून ते तीन िदवासात बांधणारा तो तूच
ना! 30 वधस्तभंावरुन खाली ये आिण स्वतःचा बचाव कर.”

31 तसेच मुख्य याजकांनी, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी येशूची थट्टा
केली आिण एकमेकाला म्हणाले, “त्याने दसुऱ्यांचे तारण केले पण त्याला
स्वतःचा बचाव करता येत नाही! 32 या मशीहाला, इस्त्राएलाचा राजा
िरव्रस्त याला वधस्तभंावरुन खाली येऊ द्या मग आम्ही ते पाहू आिण
त्याच्यावर िवश्वास ठेवू” आिण जे त्याच्याबरोबर वधस्तभंावर िखळले
होते त्यांनी देखील त्याचा अपमान केला.

ययेेशूचशूचेे मरणमरण
(मत्तय 27:45-56; लूक 23:44-49; योहान 19:28-30)

33 दपुारची वेळ झाली. सगळ्या भूमीवर अधंार पडला, तो अधंार
दपुारी तीन वाजेपयर्ंत रािहला. 34 मग तीन वाजता िरव्रस्त मोठ्याने
आरोळी मारुन म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबखथनी,” म्हणजे,
“माझ्या देवा, माझ्या देवा, माझा त्याग तू का केलास?”

35 जवळ उभे असलेल्या काही जणांनी हे ऐकले तेव्हा ते म्हणाले,
“ऐका, तो एलीयाला बोलवीत आहे.”

36 एक जण धावत गेला. त्याने स्पजं आंबेत बुडूवून भरला. काठीवर
ठेवला व तो येशूला िपण्यास िदला आिण म्हणाला, “थांबा! एलीया
येऊन त्याला खाली उतरिवतो की काय हे आपण पाहू.”

37 मग मोठ्याने आरोळी मारुन येशूने प्राण सोडला.
38 तेव्हा मिंदरातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत फाटला व त्याचे दोन

भाग झाले. 39 येशूच्या पुढे उभे अलेल्या सेनािधकाऱ्याने जेव्हा त्याची
आरोळी ऐकली आिण तो कसा मरण पावला हे पािहले तेव्हा तो
म्हणाला, “खरोखर हा मनुष्य देवाचा पुत्र होता.”

40 तेथे असलेल्या काही िस्त्रया दरुुन पाहत होत्या. त्यांच्यामध्ये
मरीया मग्दािलया, धाकटा याकोब आिण योसे यांची आई मरीया व
सलोमी या होत्या. 41 येशू जेव्हा गालीलात होता तेव्हा या िस्त्रया
त्याच्या मागे जात व त्याची सेवा करीत असत. यािशवाय त्याच्याबरोबर
यरुशलेमेपयर्ंत आलेल्या इतर अनेक िस्रयाही होत्या.

ययेेशूलाशूला पुरतातपुरतात
(मत्तय 27:57-61; लूक 23:50-56; योहान 19:38-42)

42 त्या सुमारास संध्याकाळ झाली होती आिण तो तयारीचा म्हणजे
शब्बाथाच्या आधीचा िदवस होता. 43 योसेफ अिरमथाईकर
न्यायसभेचा माननीय सभासद होता व तो सुद्धा देवाचे राज्य येण्याची

वाट पाहत होता. तो योसेफ धयैार्ने िपलाताकडे गेला आिण त्याने येशूचे
शरीर मािगतले.

44 येशू इतक्या लवकर कसा मरण पावला याचे िपलाताला आश्चयर्
वाटले. मग त्याने सेनािधकारी बोलािवले आिण त्याना िवचारले. येशूला
मरुन बराच वेळ झाला की काय? 45 सेनािधकाऱ्याकडून त्याने अहवाल
ऐकला, तेव्हा त्याने ते शरीर योसेफाला िदले.

46 मग योसेफाने तागाचे वस्त्र िवकत आणले. आिण येशूला
वधस्तभंावरुन खाली काढले व त्याला तागाच्या वस्त्रात गंुडाळून ते
त्याने खडकात खोदलेल्या कबरते ठेवले. नतंर त्याने कबरचे्या तोंडावर
धोंड बसिवली. 47 येशूला कोठे ठेवले हे मरीया मग्दािलया आिण
योसेची आई मरीया हे सवर् बघत होत्या येशूला कुठे ठेवले, हे त्यांनी
पािहले.

ययेेशशू ूमरणातूनमरणातून उठलाउठला हहेे अनुयायांनाअनुयायांना कळतकळतेे
(मत्तय 28:1-8; लूक 24:1-12; योहान 20:1-10)

शब्बाथाचा िदवस संपला तेव्हा मरीया मग्दािलया,
याकोबाची आई मरीया आिण सलोमी यांनी त्याला
लावण्याकिरता सुगधंी तेल िवकत आणले. 2 आिण

आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी, अगदी पहाटे सूयोर्दयाच्या वेळी त्या
कबरकेडे गेल्या. 3 त्या एकमेकीस म्हणत होत्या की, “कबरचे्या
तोंडावरुन आणांसाठी धोंड कोण बाजूला लोटील?”

4 नतंर त्यांनी वर पािहले आिण त्यांना धोंड दरू लोटलेली आढळली.
ती फारच मोठी होती. 5 त्या कबरते आत गेल्या तेव्हा त्या भयचिकत
झाल्या. त्यांना एक तरुण पुरुष उजव्या बाजूस बसलेला आढळला.
त्याने पांढरा शुभ्र झगा घातला होता.

6 तो त्यांना म्हणाला, “भयभीत होऊ नका, तुम्ही नसरथेकर येशू जो
वधस्तभंावर िखळला होता त्याचा शोध करीत आहात. पण तो उठला
आहे. येथे नाही. त्यांनी त्याला ठेवले होते ती जागा पाहा. 7 जा आिण
त्याच्या िशष्यांना व पेत्रालाही सांगा की, ‘तो तुमच्या अगोदर गालीलात
जात आहे, त्यांने तुम्हांस सांिगतल्याप्रमाणे तेथे तो तुम्हांस दृष्टीस
पडेल.’”

8 मग त्या बाहेर गेल्या आिण भीतीमुळे कबरपेासून पळाल्या. त्यांना
आश्चयर् वाटले. त्यांनी कोणाला काहीही सांिगतले नाही. कारण त्या
भयभीत झाल्या होत्या.

काहीकाही िशष्यिशष्य ययेेशूलाशूला पाहतातपाहतात
(मत्तय 28:9-10; योहान 20:11-18; लूक 24:13-35)

9 आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी येशू उठल्यावर त्याने प्रथम मरीया
मग्दािलयाला, िजच्यातून त्याने सात भुते काढली होती, ितला दशर्न
िदले. 10 ती गेली आिण रडून शोक करणाऱ्या त्याच्या अनुयायांना ितने
हे वृत्त सांिगतले. 11 त्यांनी ऐकले की तो िंजवत आहे. व ितने त्याला
पािहले आहे. तेव्हा त्यांनी ितच्या म्हणण्यावर िवश्वास ठेवला नाही.

12 यानतंर त्यांच्यापकैी दोघे उघड्या माळरानावर चालले होते.
गावाकडे जात असता येशू त्यांना दसुऱ्या रुपाने प्रगट झाला. 13 ते परत
आले व इतरांना त्यािवषयी सांिगतले परतंु त्यांनी त्यांवरही िवश्वास
ठेवला नाही.

ययेेशशू ूिशष्यांबरोबरिशष्यांबरोबर बोलतोबोलतो
(मत्तय 28:16-20; लूक 24:36-49; योहान 20:19-23; प्रेिषतांची कृत्यें 1:6-8)

14 नतंर अकरा जण जेवत बसले असता येशू त्यांना प्रगट झाला.
त्याने िशष्यांच्या अिवश्वासाबद्दल आिण त्यांच्या अतंःकरणाच्या
कठोरतेबद्दल त्यांना समज िदली. कारण ज्यांनी त्याला उठल्यावर
पािहले होते त्यांच्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही.

15 तो त्यांना म्हणाला, “संपूणर् जगात जा आिण सवर् सृष्टीला सुवातेर्ची
घोषणा करा. 16 जो कोणी िवश्वास धरतो आिण बािप्तस्मा घेतो त्याचे
तारण होईल, परतंु जो िवश्वास ठेवीत नाही त्याचा िधक्कार होईल. 17

परतंु जे िवश्वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही िचन्हे असतील, ते माझ्या
नावाने भुते काढतील, ते नव्या नव्या भाषा बोलतील. 18 ते आपल्या
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हातांनी साप उचलतील आिण ते कोणतेही िवष िपतील तेव्हा ते त्यांना
बाधणार नाही. ते आजाऱ्यांवर हात ठेवतील आिण ते बर ेहोतील.”

ययेेशशू ूपरतपरत स्वगार्तस्वगार्त जातोजातो
(लूक 24:50-53; प्रेिषतांची कृत्यें 1:9-11)

19 मग प्रभु येशू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानतंर तो स्वगार्त घेतला गेला
आिण देवाच्या उजव्या बाजूस जाऊन बसला. 20 िशष्य बाहेर गेले

आिण त्यांनी प्रत्येक िठकाणी सुवार्तेर्ची घोषणा केली. प्रभुने
त्यांच्याबरोबर कायर् केले, व त्याने वचनाबरोबर असणाऱ्या िचन्हांनी
त्याची खात्री केली.
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1

लूकलूक

लूकलूक ययेेशूच्याशूच्या जीवनािवषयीजीवनािवषयी िलिहतोिलिहतो

पुष्कळ लोकांनी आमच्यामध्ये घडलेल्या ऐितहािसक घटनांची
नोंद करण्याचा प्रयत्न केला. 2 त्यांनी त्याच गोष्टी िलिहल्या
ज्या आम्हांला काही इतर लोकांकडून समजल्या होत्या-या

लोकांनी त्या गोष्टी सुरुवातीपासून पािहल्या होत्या आिण देवाचा संदेश
लोकांना सांगून त्याची सेवा केली होती. 3 िथयिफला महाराज,
सुरुवातीपासून या सगळ्या गोष्टींचा काळजीपूवर्क अभ्यास मी केला
आहे, म्हणून मला असे वाटले की, या सवर् घटनांिवषयी आपणांला
व्यविस्थत मािहती िलहावी. 4 हे मी यासाठी िलिहत आहे की, जे काही
तुम्हांला िशकिवण्यात आले ते खर ेआहे, हे तुम्हांला समजावे.

जखऱ्याजखऱ्या आिणआिण अलीिशबाअलीिशबा

5 यहूदीयाचा राजा हेरोद याच्या िदवसांत, जखऱ्या नावाचा एक
याजक होता. तो अबीयाच्या याजककुळातील होता. त्याला एक पत्नी
होती, ती अहरोनाच्या वंशातील कन्यांपकैी होती. ितचे नाव अलीिशबा
होते. 6 दोघेही देवाच्या दृष्टीने धािर्मक होते आिण प्रभूच्या आज्ञा व िवधी
पाळण्यात काटेकोर होते. 7 परतंु त्यांना मूल नव्हते कारण अलीिशबा
वांझ होती. आिण िशवाय दोघेही फार म्हातार ेझाले होते.

8 जेव्हा जखऱ्याच्या गटाची मिंदरात सेवा करण्याची वेळ आली
आिण त्यावेळी तो तेथे देवाचा याजक म्हणून सेवा करीत होता, 9

याजकांच्या प्रथेप्रमाणे मिंदरात देवापुढे धूप जाळण्यासाठी िचठ्ठ्या
टाकून त्याची िनवड करण्यात आली. 10 जेव्हा धूप जाळण्याच्या वेळी
सवर्जण बाहेर जमून प्राथर्ना करीत होते,

11 तेव्हा देवाच्या दतूाने त्याला दशर्न िदले. देवदतू धूप जाळण्याच्या
वेदीच्या उजव्या बाजूला उभा होता. 12 जेव्हा जखऱ्याने त्याला पािहले
तेव्हा तो अस्वस्थ झाला, आिण त्याला भीित वाटली. 13 देवदतू त्याला
म्हणाला, “जखऱ्या, िभऊ नको, कारण तुझी प्राथर्ना ऐकण्यात आली
आहे, आिण तुझी पत्नी अलीिशबा इजपासून तुला मुलगा होईल. तू
त्याचे नाव योहान ठेव. 14 तो तुला आनदं आिण सुख देईल. त्याचा
जन्म होईल तेव्हा पुष्कळ लोक आनिंदत होतील. 15 देवाच्या दृष्टीने तो
महान होईल. त्याने कोणतेही कडक पेय िंकवा मद्य िपऊ नये. आिण तो
आईच्या गभार्त असल्यापासूनच पिवत्र आत्म्याने भरलेला असेल.

16 “आिण तो पुष्कळ इस्राएल लोकांना प्रभु त्यांचा देव याच्याकडे
वळिवण्यास कारणीभूत ठरले. 17 योहान स्वतः देवापुढे चालेल, तो
एलीयाप्रमाणे समथर् होईल. एलीयाला जो आत्मा होता, तोच त्याला
असेल. तो विडलांची अतंःकरणे त्याच्या मुलांकडे वळवील. आज्ञा न
मानणाऱ्यांना तो धािर्मकतेकडे नेईल. प्रभुसाठी लोकांना तयार
करण्यासाठी तो या गोष्टी करील.”

18 मग जखऱ्या देवदतूाला म्हणाला, “हे खर ेआहे हे मला कसे
समजेल? कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे, आिण माझी पत्नीसुद्धा वृद्ध झाली
आहे.”

19 आिण देवदतूाने उत्तर िदले. तो म्हणाला, “मी गब्रीएल आहे. मी
देवाच्या समक्षतेमध्ये उभा राहतो. आिण मला तुझ्याशी बोलायला व
तुला ही सुवातार् सांगायला पाठिवण्यात आले आहे. 20 पण हे लक्षात
ठेव, तू मुका राहशील. हे घडेपयर्ंत तुला बोलता येणार नाही. कारण माझे
शब्द जे योग्य वेळी खर ेठरणार आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू िवश्वास
ठेवला नाहीस.”

21 लोक जखऱ्याची वाट पाहत होते, आिण तो मिंदरात इतका वेळ
का रािहला याचे त्यांना नवल वाटत होते. 22 जेव्हा तो बाहेर आला

तेव्हा त्याला त्यांच्याशी बोलता येईना. मग त्यांना जाणीव झाली की,
मिंदरात त्याने दृष्टान्त पािहला आहे. तो त्यांना खणुा करीत होता परतंु
बोलू शकत नव्हता. 23 मग असे झाले की, त्याच्या सेवेचा कालाविध
संपल्यानतंर तो घरी गेला.

24 काही काळानतंर त्याची पत्नी अलीिशबा गरोदर रािहली. आिण
पाच मिहने ितने स्वतः एकांतवास पत्करला. ती म्हणाली, 25 “शेवटी
आता प्रभुने मला या मागार्ने मदत केली आहे. लोकांमध्ये माझी लाज
राखण्यासाठी त्याने माझी पुष्कळ काळजी घेतली.”

ककुुमारीमारी मरीयामरीया

26 अलीिशबाच्या सहाव्या मिहन्यात, देवाने गब्रीएल दतूाला
गालीलातील नासरथे गावी पाठिवले.योसेफ नावाच्या मनुष्याशी ज्या
कुमारीची मागणी झाली होती, ितच्याकडे गब्रीएलाला पाठिवण्यात आले.
योसेफ हा दािवदाच्या घराण्यातील होता. ितचे नाव मरीया होते. 28

गब्रीएल ितच्याकडे आला आिण म्हणाला, “अिभवादन! तुझ्यावर कृपा
झालेली आहे. प्रभु तुझ्याबरोबर आहे.”

29 परतंु या शब्दांनी ती अस्वस्थ झाली, आिण या अिभवादनाचा
अथर् काय असावा याचे ती नवल करु लागली.

30 देवदतू ितला म्हणाला, “मरीये, िभऊ नकोस, देवाने तुझ्यावर
कृपा केली आहे. 31 ऐक! तू गरोदर राहशील, आिण तुला मुलगा होईल,
त्याचे नाव तू येशू ठेव. 32 तो महान होईल व त्याला सवोर्च्य देवाचा पुत्र
म्हणतील. आिण प्रभु देव त्याला त्याचा िपता दावीद याचे िंसहासन
देईल. 33 याकोबाच्या घराण्यावर सवर्काळासाठी तो सत्ता चालवील
त्याच्या राज्याचा कधीही अतं होणार नाही.”

34 तेव्हा मरीया दतूाला म्हणाली, “मी कुमारी असल्याने हे असे कसे
घडेल?”

35 देवदतू ितला म्हणाला, “पिवत्र आत्मा तुझ्यावर येईल, आिण
सवोर्च्च देवाचे सामथ्यर् तुझ्यावर सावली करील. आिण म्हणून जे पिवत्र
बाळ जन्मास येईल, त्याला देवाचा पुत्र म्हणतील. 36 आिण याकडे लक्ष
दे: तुझी नातेवाईक अलीिशबा जरी वांझ असली तरी तीसुद्धा गरोदर
आहे व ितच्या पोटी पुत्र आहे. आिण ज्या स्त्रीला ते म्हणाले की तुला
मूल होणार नाही ितला आता सहावा मिहना आहे! 37 कारण देवाला
कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही.”

38 मरीया म्हणाली, “मी प्रभूची दासी आहे, आपण म्हणालात तसे
माझ्याबाबतीत घडो.” मग देवदतू ितला सोडून गेला.

जखऱ्याजखऱ्या वव अलीिशबअलीिशबेेलाला मरीयामरीया भभेेटतटतेे
39 त्याच वेळी मरीया तयार झाली आिण लगेच यहूदीयाच्या डोंगराळ

भागातील एका गावी गेली. 40 ितने जखऱ्याच्या घरात प्रवेश केला आिण
अलीिशबेला अिभवादन केले. 41 आिण असे झाले की, जेव्हा
अलीिशबेने मरीयेचे अिभवादन ऐकले तेव्हा ितच्या पोटातील बालकाने
उडी मारली. आिण अलीिशबा पिवत्र आत्म्याने भरुन गेली.

42 ती मोठ्या आवाजात बोलली, “सवर् िस्त्रयांमध्ये तू अिधक धन्य
आहेस, तुझ्या पोटचे फळ धन्य आहे. 43 परतंु माझ्या बाबतीत अशी
कोणती गोष्ट घडली की माझ्या प्रभूच्या आईने माझ्याकडे यावे? 44

कारण तुझ्या अिभवादनाचा आवाज माझ्या कानी पडताक्षणीच, माझ्या
पोटातील बाळाने आनदंाने उडी घेतली. 45 प्रभूने तुला ज्या गोष्टी
घडतील असे सांिगतले त्यावर तू िवश्वास ठेवलास म्हणून तू धन्य
आहेस.”
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मरीयामरीया ददेेवाचीवाची स्तुितस्तुित करतकरतेे

46 आिण मरीया म्हणाली,
47 “माझा आत्मा प्रभूची स्तुित करतो;
माझा आत्मा माझ्या तारणाऱ्या देवामध्ये आनदं करतो.

48 कारण त्याने त्याच्या नम्र दासीची काळजी वािहली होय,
येथून पुढे सवर् लोक मला धन्य म्हणतील.

49 कारण सवर्समथार्ने माझ्यासाठी महान कृत्ये केली आहेत,
त्याचे नाव पिवत्र आहे.

50 जे त्याचे भय धरतात,
त्यांच्यावर तो िपढ्यानिपढ्या दया करतो.

51 त्याने आपल्या बाहूनंी आपले सामथ्यर् दाखिवले;
गिर्वष्ठ लोकांना त्यांच्या बढाईखोर िवचारांसह िवखरुन टाकले आहे.

52 सत्ताधीशांना त्याने त्यांच्या िंसहासनावरुन खाली आणले आहे,
आिण नम्र जनांना त्याने उंच केले आहे.

53 त्याने भुकेलेल्यांना उत्तम पदाथार्ंनी समाधान िदले आहे.
श्रीमतं लोकांना त्याने िरकामे पाठिवले आहे.

54 त्याचा सेवक जो इस्राएल याला
मदत करण्यास तो आला आहे.

55 त्याने आपल्या पूवर्जांना जे अिभवचन िदले होते त्याप्रमाणे
अब्राहाम व त्याच्या वंशजांवर दया करण्याचे तो लक्षात ठेवतो.”
56 मरीया अलीिशबेबरोबर तीन महीने रािहली, आिण मग ती ितच्या

घरी परत गेली.

योहानाचायोहानाचा जन्मजन्म

57 अलीिशबेला ितचे मूल होण्याची वेळ आली, तेव्हा ितने एका
मुलाला जन्म िदला. 58 ितच्या शेजाऱ्यांनी व नातेवाईकांनी ऐकले की,
देवाने ितच्यावर मोठी कृपा केली आहे, ते ितच्या आनदंात सहभागी
झाले.

59 मग असे झाले की, आठव्या िदवशी मुलाची संुता करण्यासाठी ते
आले, ते, त्याच्या बापाचे जे नाव होते तेच म्हणजे जखऱ्या नाव ठेवणार
होते. 60 पण त्याची आई म्हणाली, “नाही, त्याला योहान असे म्हणावे.”

61 ते ितला म्हणाले, “तुझ्या कोणत्याच नातेवाईकाचे नाव ते नाही.”
62 नतंर त्यांनी त्याच्या विडलांना खणेुने िवचारले, “त्याला कोणते नाव
ठेवायचे आहे?”

63 त्याने िलिहण्यासाठी पाटी मािगतली आिण िलिहले, “त्याचे नाव
योहान आहे.” त्या सवार्ंना खूपच आश्चयर् वाटले. 64 लगेच त्याचे तोंड
उघडले आिण त्याची जीभ मोकळी झाली, आिण तो बोलू लागला व
देवाची स्तुित करु लागला. 65 सवर् शेजारी भयभीत झाले आिण
यहूदीयाच्या सवर् डोंगराळ प्रदेशात लोक या सवर् गोष्टींबद्दल बोलत होते.
66 ज्या कोणी हे ऐकले त्या प्रत्येकाने यािवषयी नवल केले, ते म्हणाले,
“हे मूल पुढे कोण होणार आहे?” कारण देवाचा वरदहस्त त्यांच्यावर
होता.

जखऱ्याजखऱ्या ददेेवाचीवाची स्तुितस्तुित करतोकरतो

67 मग त्याचा िपता जखऱ्या पिवत्र आत्म्याने भरला गेला, त्याने
भिवष्यवाणी केली; तो म्हणाला,

68 “प्रभु, इस्राएलाचा देव धन्यवािदत असो,
कारण तो त्याच्या लोकांना मदत करण्यास,
व त्यांना मुक्त करण्यास आला आहे.

69 त्याने आमच्यासाठी आपला सेवक दािवद याच्या घराण्यातून
आम्हांला सामथ्यर्शाली तारणारा िदला आहे.

70 देव म्हणाला की, मी असे करीन
त्याच्या पिवत्र भिवष्यवाद्यांकरवी तो हे बोलला व ते फार वषार्ं पूवीर्

होऊन गेले.
71 जे आमचे शत्रु आहेत व जे आमचा द्वेष करतात
त्यांच्यापासून मुक्त करण्याचे अिभवचन त्याने आम्हांला िदले.

72 आमच्या पूवर्जांवर दया दाखिवण्यासाठी तो हे करणार आहे.

व त्यांच्याशी केलेला पिवत्र करार लक्षात ठेवण्यासाठी तो आमचे
रक्षण करणार आहे.

73 हा करार एक शपथ होती, जी त्याने आमचा पूवर्ज अब्राहाम
याच्याशी घेतली

74 ती अशी की, तो आम्हांला शत्रुच्या सामथ्यार्पासून मुक्त करील,
अशासाठी की,
आम्ही त्याची सेवा िनभर्यपणे करु शकू.

75 त्याची अशी इच्छा होती की, आम्ही त्याच्यासमोर धािर्मकतेने व
पिवत्रतेने आमच्या आयषु्याचे सवर् िदवस जगावे.

76 “मुला, आता तुला सवोर्च्च देवाचा संदेष्टा म्हणातील.
प्रभूच्या येण्यासाठी लोकांना तयार करण्यासाठी तू त्याच्या (प्रभु) पुढे

चालशील.
77 कारण तू प्रभूसमोर, त्याचा मागर् तयार करण्यासाठी आिण पापक्षमा

िमळून तुमचे तारण होईल
हे त्याच्या लोकांना सांगण्यासाठी पुढे जाशील.

78 “कारण देवाच्या हळुवार करुणेमुळे
स्वगीर्य िदवसाची पहाट उजाडेल व मरणाच्या दाट छायेत जे जगत

आहेत त्यांच्यावर प्रकाशेल.
79 आिण शांतीच्या मागार्वर आमच्या
पावलांना मागर्दशर्न करील.”
80 अशा रीतीने ितचा मुलगा मोठा होत गेला आिण आत्म्यात

सामथ्यर्शाली झाला. इस्राएल लोकांना प्रगट होण्याच्या िदवसापयर्ंत तो
अरण्यात रािहला.

ययेेशूचाशूचा जन्मजन्म
(मत्तय 1:18-25)

त्या िदवसात कैसर औगुस्तकडून हुकुम झाला की, रोमन
जगातील सवर् लोकांच्या नावांची नोंद झालीच पािहजे. 2 ही
पिहली नावनोंदणी होती. क्वीरीिनय हा सूिरया प्रांताचा

राज्यपाल होता त्यावेळेस ही नावनोंदणी झाली. 3 प्रत्येक जण
नावनोंदणी करण्यासाठी आपापल्या गावी गेला.

4 मग योसेफसुद्धा गालीलातील नासरथे गावाहून यहूदीयातील
दािवदाच्या बेथलेहेम या गावी गेला. कारण तो दािवदाच्या घराण्यातील
व कुळातील होता. 5 िजच्याशी त्याचे लग्न ठरले होते व जी गरोदर
होती, त्या मरीयेसह तो तेथे नावनोंदणी करण्यासाठी गेला. 6 ते तेथे
असतानाच ितची बाळंतपणाची वेळ आली. 7 आिण ितने ितच्या
पिहल्या मुलाला जन्म िदला. ितने त्याला फडक्यांमध्ये गंुडाळले व
गोठ्यात ठेवले, कारण धमर्शाळेत उतरण्यासाठी त्यांना जागा िमळाली
नाही.

काहीकाही ममेंेंढपाळढपाळ ययेेशूिवषयीशूिवषयी ऐकतातऐकतात

8 आिण तेथे काही मेंढपाळ रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये राहून आपले
कळप राखीत होते. 9 आिण देवाचा एक दतू त्यांच्यामोर प्रगट झाला व
प्रभूचे तेज त्यांच्याभोवती पसरले. आिण ते मेंढपाळ घाबरुन गेले. 10

देवदतू त्यांना म्हणाला: “िभऊ नका, कारण मी तुम्हांला आनदंाची
बातमी सांगणार आहे, िजच्यामुळे सवर् लोकांना आनदं होणार आहे. 11

कारण आज दािवदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तो िख्रस्त प्रभु
आहे. 12 आिण तुमच्यासाठी ही खूण असेल: फडक्यात गंुडाळलेले
आिण गोठ्यात िनजिवलेले बाळ तुम्हांला आढळेल.”

13 आिण अचानक तेथे देवदतूाबरोबर स्वगार्तील सनै्याचा समुदाय
जमला. ते देवाची स्तुित करीत होते आिण म्हणत होते;

14 “स्वगार्त देवाला गौरव आिण
ज्यांच्याबद्दल देव समाधानी आहे, त्या पृथ्वीवरील मनुष्यांत शांित”
15 जेव्हा देवदतू त्यांना सोडून परत स्वगार्त गेले, तेव्हां मेंढपाळ

एकमेकांना म्हणाले, “चला, बेथलेहेमला जाऊ या आिण घडलेली जी
गोष्ट देवाने आम्हांला कळिवली ती पाहू या.”

16 ते घाईने गेले आिण त्यांना मरीया व योसेफ आढळले आिण
त्यांनी गोठ्यात ठेवलेले बाळ पािहले. 17 जेव्हा मेंढपाळांनी त्याला
पािहले तेव्हा देवदतूाने त्यांना त्या बाळािवषयी जे सांिगतले होते ते
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सवार्ंना सांिगतले. 18 ज्यांनी हे ऐकले ते सवर् मेंढपाळांनी सांिगतलेल्या
गोष्टीमुळे चिकत झाले. 19 पण मरीयेने या गोष्टी स्वतःजवळच ठेवल्या,
व सतत त्यािवषयी िवचार करु लागली. 20 त्यांनी पािहलेल्या आिण
ऐकलेल्या सवर् गोष्टीिवषयी देवाचे गौरव आिण स्तुित करीत मेंढपाळ घरी
गेले: त्यांना जसे सांगण्यात आले तसेच सवर् घडले.

21 आिण जेव्हा बाळाची संुता करण्याचा आठवा िदवस आला, तेव्हा
त्याचे नाव येशू ठेवले गेले. हे नाव देवदतूांनी त्याला त्याची गभर्धारणा
होण्यापूवीर्च ठेवले होते.

ययेेशूचाशूचा मिंदरातमिंदरात प्रस्तुतप्रस्तुत ककेेलाला गगेेलाला
22 मोशेच्या िनयमाप्रमाणे जो त्यांचा शुद्धीकरणाच्या िवधीचा काळ

होता तो आला तेव्हा त्याला देवापुढे सादर करण्याचा िविध करण्यासाठी
ते त्याला घेऊन यरुशलेमला गेले. 23 ज्याप्रमाणे प्रभूच्या िनयमात
िलिहले आहे; “प्रत्येक प्रथम जन्मलेला तर प्रभूला अपर्ण करावा.” 24

आिण “कबुतरांच्या जोडीचा िंकवा पारव्याच्या दोन िपलांचा यज्ञ
करावा.” प्रभूच्या या िनयमाप्रमाणे यज्ञ अपर्ण करण्यास ते गेले:

िशमोनिशमोन ययेेशूलाशूला पाहतोपाहतो

25 यरुशलेम येथे एक मनुष्य होता, त्याचे नाव िशमोन होते; तो
नीितमान आिण भिक्तशील होता. इस्राएलाचे सांत्वन होण्याची तो वाट
पाहत होता आिण पिवत्र आत्मा त्याच्यावर होता. 26 पिवत्र आत्म्याने
त्याला दाखवून िदले की, प्रभू िख्रस्ताला पािहल्यािशवाय तो मरणार
नाही. 27 आत्म्याने भरलेला तो मिंदरात गेला. आिण येशूच्या
आईविडलांनी बाळाला िनयमशास्त्रात सांिगतलेल्या िवधीप्रमाणे
करण्यासाठी त्याच्याजवळ आणले. 28 िशमोनाने येशूला आपल्या
हातात घेतले, आिण त्याने देवाची स्तुित केली. तो म्हणाला:

29 “आता, प्रभु, आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या सेवकाला जाऊ दे,
30 कारण माझ्या डोळ्यांनी तुझे तारण पािहले आहे,

31 जे तू सवर् लोकांच्या समोर केलेस.
32 तो यहूदीतर लोकांना तुझा मागर् प्रगट करण्यासाठी प्रकाश असा

आहे.
आिण तो तुझे लोक इस्राएल यांच्यासाठी गौरव असा आहे.”
33 त्याच्यािवषयी सांिगतलेल्या गोष्टींमुळे त्याचे आईवडील

आश्चयर्चिकत झाले. 34 मग िशमोनाने त्यांना आशीवार्द िदला, तो येशूची
आई मरीया िहला म्हणाला, “इस्राएलात, हे मूल, अनेकांचे पडणे व उठणे
यांस कारणीभूत ठरले. जे िचन्ह नाकारले जाईल ते होण्याकिरता याची
नेमणूक झाली आहे. 35 अनेकांच्या मनातील िवचार प्रगट होण्यासाठी
तुझ्या िजवातून तरवार आरपार जाईल.”

हन्नाहन्ना ययेेशूलाशूला पाहतपाहतेे

36 तेथे हन्ना नावाची एक संदेष्टी स्त्री होती. ती फनूएलाची मुलगी
होती. ती अशेर वंशाची होती. ती फार वृद्ध झाली होती. ती लग्नानतंर
आपल्या पतीसमवेत सात वषेर् रािहली. 37 ती िवधवा असून आता
चौऱ्याऐशंी वषार्ंची होती. ितने मिंदर कधीही सोडले नाही; उपास व
प्राथर्ना करुन ती रात्रंिदवस उपासना करीत असे.

38 ती त्यावेळी बालकाच्या आईविडेलांकडे आली व ितने देवाचे
आभार मानले. आिण जे यरुशलेमच्या सुटकेिवषयी वाट पाहत होते त्या
सवार्ंना ितने त्याच्यािवषयी सांिगतले.

योसयोसेेफफ आिणआिण मरीयामरीया घरीघरी ययेेताततात

39 प्रभूच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे त्यांनी सवर् पूणर् केले व नतंर ते
गालीलातील त्यांच्या नासरथे या गावी परतले. 40 बालक वाढत होता,
तो बलवान झाला, तो ज्ञानाने पिरपूणर् झाला आिण देवाची कृपा
त्याच्यावर होती.

ययेेशूचशूचेे बालपणबालपण

41 प्रत्येक वषीर् त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरुशलेमाला
जात. 42 जेव्हा तो बारा वषार्ंचा झाला तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे सणासाठी

वर गेले. 43 सण संपल्यावर ते घरी परतत असता, येशू (मुलगा) मात्र
यरुशलेमातच रािहला, पण त्याच्या आईविडलांना हे माहीत नव्हते. 44

कुठल्या तरी प्रवाश्यांच्या घोळक्याबोरबर तो येत असावा असा िवचार
करुन पुढे एक िदवसाचा प्रवास केला. मग ते त्याला त्यांच्या
नातेवाईकांमध्ये व िमत्रांमध्ये शोधू लागले. 45 जेव्हा तो त्यानां सापडला
नाही तेव्हा त्याला शोधण्यासाठी यरुशलेमास परत गेले.

46 असे घडले की, तीन िदवसांनतंर तो त्यांना मिंदरात सापडला, तो
गुरुजनांच्यामध्ये बसून त्यांचे ऐकत होता व त्यांना प्रश्न िवचारीत होता.
47 ज्यांनी त्याचे बोलणे ऐकले ते सवर् त्याच्या समजबुद्धीमुळे आिण
उत्तरांमुळे चिकत झाले. 48 जेव्हा त्याच्या आईविडलांनी त्याला पािहले
तेव्हा ते चिकत झाले. त्याची आई त्याला म्हणाली, “मुला, तू
आमच्याबरोबर असे का केले? तुला शोधत असताना तुझे वडील व मी
अितशय काळजीत होतो.”

49 मग येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही माझा शोध का केलात? माझ्या
िपत्याचे कायर् जेथे आहे, तेथे मी असावे हे तुम्हांला माहीत नव्हते काय?”
50 परतंु त्याने हे जे उत्तर िदले ते त्यांना समजले नाही.

51 मग तो त्यांच्याबरोबर नासरथेास गेला. आिण तो त्यांच्या आजे्ञत
रािहला. त्याची आई या सवर् गोष्टी अतंःकरणात ठेवीत होती. 52 येशू
ज्ञानाने आिण शरीराने देवाच्या आिण मनुष्यांच्या कृपेत वाढला.

योहानाचायोहानाचा ससंदंदेेशश
(मत्तय 3:1-12; माकर्  1:1-8; योहान 1:19-28)

ितिबयर् कैसराच्या कारकीदीर्च्या पधंराव्या वषीर्,
जेव्हा पतंय िपलात यहूदीयाचा राज्यपाल होता,
आिण हेरोद गालीलचा अिधकारी असताना,

आिण त्याचा भाऊ िफिलप्प हा इतुरीया व त्राखोनीती या देशांचा
अिधकारी होता,
व लूसिनय हा अिबलेनेचा अिधकारी होता.

2 हनन्या व केफा हे मुख्य याजक होते, तेव्हा वाळवंटात देवाचे वचन
जखऱ्याचा पुत्र योहान याच्याकडे आले. 3 तो यादेर्नेच्या सभोवतालच्या
सवर् पिरसरात गेला, व लोकांना त्यांच्या पापांपासून क्षमा िमळण्यासाठी
पश्चातापाचा बािप्तस्मा घेण्यािवषयी घोषणा करीत िफरला. 4 हे यशया
संदेष्ट्याच्या पुस्तकात िलिहल्याप्रमाणे झाले:
“वाळवंटात कोणाचा तरी आवाज ऐकू आला,
‘प्रभूसाठी मागर् तयार करा,
त्याचे रस्ते सरळ करा.

5 प्रत्येक दरी भरुन येईल,
आिण प्रत्येक डोंगर व टेकडी सपाट केली जाईल
वाकड्याितकड्या जागा सरळ केल्या जातील
ओबडधोबड रस्ते सपाट केले जातील

6 आिण सवर् लोक देवाचे तारण पाहतील!’”
यशाय 40:3-5

7 त्याच्याकडून बािप्तस्मा करुन घेण्यासाठी येणाऱ्या जमावाला
योहान म्हणाला: “अहो, सापाच्या िपल्लांनो, येणाऱ्या क्रोधापासून सुटका
करुन घेण्यासाठी तुम्हांला कोणी सावध केले? 8 पश्चातापास योग्य असे
फळ द्या, आिण आपापसात असे म्हणू नका की, ‘आमच्यासाठी अब्राहाम
आमच्या िपत्यासारखा आहे.’ मी तुम्हांला सांगतो की, अब्राहामासाठी
मुले िनमार्ण करण्यास देव या खडकांचा उपयोग करण्यास समथर् आहे.
9 आिण झाडांच्या मुळांशी कुऱ्हाड अगोदरच ठेवलेली आहे. आिण
प्रत्येक झाड जे चांगले फळ देत नाही ते तोडून आगीत टाकले जाईल.”

10 जमावाने त्याला िवचारले, “मग आता आम्ही काय करावे?”
11 त्याने उत्तर िदले, “ज्याच्याकडे दोन सदर ेअसतील त्याने

ज्याच्याकडे काहीच नाही त्याला ते वाटून द्यावे. ज्याच्याकडे अन्न आहे
त्यानेही तसेच करावे.”

12 काही जकातदारही बािप्तस्मा करुन घ्यावयास आले होते. ते
म्हणाले, “गुरुजी, आम्ही काय करावे?”

13 तो त्यांना म्हणाला, “गरजेपेक्षा जास्त जमा करु नका.” हेच
तुम्हांला सांिगतले आहे.
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14 काही िशपायांनीसुद्धा त्याला िवचारले, “आिण आम्ही काय
करावे?”
योहान त्यांना म्हणाला, “कोणाकडून बळजबरीने पसेै घेऊ नका,

कोणावरही खोटा आरोप करु नका. आिण तुम्हांला िमळणाऱ्या पगारात
समाधानी राहा.”

15 लोक मशीहाची अपेक्षा करीत होते. आिण ते सवर् त्यांच्या
मनामध्ये योहानाबद्दल आश्चयर् करीत होते व असा िवचार करीत होते की,
“कदािचत तो िख्रस्त असण्याची शक्यता आहे.”

16 त्या सवार्ंना योहानाने उत्तर िदले; तो म्हणाला. “मी तुमचा
बािप्तस्मा पाण्याने करतो, पण एकजण जो माझ्यापेक्षाही सामथ्यर्शाली
आहे तो येत आहे. त्याच्या वहाणांचे बदं सोडण्यासही मी पात्र नाही. तो
तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने व अग्नीने करील. 17 त्याचे खळे स्वच्छ
करण्यासाठी व त्याच्या कोठारात गहू साठिवण्यासाठी त्याच्या हातात
त्याचे सूप आहे पण भुसा तो न िवझिवता येणाऱ्या अग्नीने जाळून
टाकील.” 18 योहानाने इतर पुष्कळ उत्तेजन देणाऱ्या शब्दांनी त्यांना
बोध करुन सुवातार् सांिगतली.

योहानाचायोहानाचा कायकायर्र् कशाकशा ससंपंिलपिल
19 योहानाने हेरोद या सताधीशाची कानउघडणी केली. कारण त्याचे

त्याच्या भावाच्या पत्नीशी-हेरोदीयाशी अनिैतक संबधं होते, तसेच इतर
अनेक वाईट गोष्टी त्याने केल्या होत्या. 20 हे सवर् करुन सुद्धा त्यात भर
म्हणून की काय त्याने योहानाला तुरंुगात टाकले.

योहानाकरवीयोहानाकरवी ययेेशूचाशूचा बािप्तस्माबािप्तस्मा
(मत्तय 3:13-17; माकर्  1:9-11)

21 तेव्हा असे झाले की, जेव्हा सवर् लोकांचा बािप्तस्मा केला जात
होता, तेव्हा येशूचा सुद्धा बािप्तस्मा झाला. तो प्राथर्ना करीत असता
आकाश उघडले गेले. 22 आिण पिवत्र आत्मा कबुतराच्या रुपात
त्याच्यावर उतरला आिण आकाशातून एक वाणी आली: “तू माझा िप्रय
पुत्र आहेस, मी तुझ्यािवषयी फार संतुष्ट आहे.”

योसयोसेेफाच्याफाच्या घराण्याचाघराण्याचा इितहासइितहास
(मत्तय 1:1-17)

23 जेव्हा येशूने त्याच्या कायार्स सुरुवात केली तेव्हा तो सुमार ेतीस
वषार्ंचा होता. लोकांना असे वाटे की, येशू योसेफाचा मुलगा आहे.
योसेफ एलीचा मुलगा होता.
24 एली मत्ताथाचा मुलगा होता.
मत्ताथ लेवीचा मुलगा होता.
लेवी मल्खीचा मुलगा होता.
मल्खी यन्रयाचा मुलगा होता.
यन्रया योसेफाचा मुलगा होता.
25 योसेफ मित्तथ्याचा मुलगा होता.
मित्तथ्य अमोसाचा मुलगा होता.
अमोस नहूमाचा मुलगा होता.
नहूम हेस्लीचा मुलगा होता.
हेस्ली नग्गयाचा मुलगा होता.
26 नग्गय महथाचा मुलगा होता.
महथ मित्तथ्याचा मुलगा होता.
मित्तथ्य िशमयीचा मुलगा होता.
िशमयी योसेखाचा मुलगा होता.
योसेख योदाचा मुलगा होता.
27 योदा योहानानचा मुलगा होता.
योहानान रशेाचा मुलगा होता.
रशेा जरुब्बाबेलाचा मुलगा होता.
जरुब्बाबेल शल्तीएलाचा मुलगा होता.
शल्तीएल नेरीचा मुलागा होता.
28 नेरी मल्खीचा मुलगा होता.
मल्खी अद्दीचा मुलगा होता.
अद्दी कोसोमाचा मुलगा होता.

कोसोम एल्मदामाचा मुलगा होता.
एल्मदाम एराचा मुलगा होता.
29 एर येशूचा मुलगा होता.
येशू अिलएजराचा मुलगा होता.
अिलएजर योरीमाचा मुलगा होता.
योरीम मत्ताथाचा मुलगा होता.
मत्ताथ लेवीचा मुलगा होता.
30 लेवी िशमोनाचा मुलगा होता.
िशमोन यहूदाचा मुलगा होता.
यहूदा योसेफाचा मुलगा होता.
योसेफ योनामाचा मुलगा होता.
योनाम एल्याकीमाचा मुलगा होता.
31 एल्याकीम मल्लयाचा मुलगा होता.
मल्ल्या िमन्नाचा मुलगा होता.
िमन्ना मत्ताथाचा मुलगा होता.
मत्ताथ नाथानाचा मुलगा होता.
नाथान दािवदाचा मुलगा होता.
32 दावीद इशायाचा मुलगा होता.
इशाय ओबेदाचा मुलगा होता.
ओबेद बवाजाचा मुलगा होता.
बवाज सल्मोनाचा मुलगा होता.
सल्मोन नहशोनाचा मुलगा होता.
33 नहशोन अम्मीनादाबाचा मुलगा होता.
अम्मीनादाब अणर्याचा मुलगा होता.
अणर्य हेस्रोनाचा मुलगा होता.
हेस्रोन पेरसेाचा मुलगा होता.
पेरसे यहूदाचा मुलगा होता.
34 यहूदा याकोबाचा मुलगा होता.
याकोब इसहाकाचा मुलगा होता.
इसहाक अब्राहामाचा मुलगा होता.
अब्राहाम तेरहाचा मुलगा होता.
तेरह नाहोराचा मुलगा होता.
35 नाहोर सरुगाचा मुलगा होता.
सरुग रऊचा मुलगा होता.
रऊ पेलेगाचा मुलगा होता.
पेलेग एबराचा मुलगा होता.
एबर शेलहाचा मुलगा होता.
36 शेलह केनानाचा मुलगा होता.
केनान अपर्क्षदाचा मुलगा होता.
अपर्क्षद शेमाचा मुलगा होता.
शेम नोहाचा मुलगा होता.
नोहा लामेखाचा मुलगा होता.
37 लामेख मथुशलहाचा मुलगा होता.
मथुशलह हनोखाचा मुलगा होता.
हनोख यारदेाचा मुलगा होता.
यारदे महललेलाचा मुलगा होता.
महललेल केनानाचा मुलगा होता.
38 केनान अनोशाचा मुलगा होता.
अलोश शेथाचा मुलगा होता.
शेथ आदामाचा मुलगा होता.
आदाम देवाचा मुलगा होता.

ययेेशूचीशूची परीक्षापरीक्षा
(मत्तय 4:1-11; माकर्  1:12-13)

येशू पिवत्र आत्म्याने पूणर् भरुन यादेर्न नदीहून परतला. मग
आत्म्याने त्याला अरण्यात नेले. 2 तेथे सतैानाने त्याला
चाळीस िदवस मोहात टाकले. त्या िदवसांत येशूने काहीही

खाल्ले नाही. जेव्हा ती वेळ संपली, तेव्हा येशूला भूक लागली.
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3 सतैान त्याला म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र आहेस, तर या दगडांची
भाकर करुन दाखव.”

4 येशून त्याला उत्तर िदले, “असे िलिहले आहे:
‘मनुष्य फक्त भाकरीनेच जगेल असे नाही.’”

अनुवाद 8:3
5 मग सतैान त्याला वर घेऊन गेला. आिण एका क्षणात जगातील सवर्

राज्ये त्याला दाखिवली. 6 सतैान त्याला म्हणाला, “मी तुला या सवर्
राज्याचे अिधकार व गौरव देईन कारण ते मला िदलेले आहे. आिण मी
माझ्या मजीर्नुसार ते देऊ शकतो. 7 जर तू माझी उपसना करशील, तर
हे सवर् तुझे होईल.”

8 येशूने उत्तर िदले, “पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे:
‘तू प्रभु तुझा देव याचीच उपासना केली पािहजे,
आिण फक्त त्याचीच सेवा केली पािहजे.’”

अनुवाद 6:13
9 नतंर त्याने त्याला यरुशलेमाला नेले. आिण मिंदराच्या उंच

टोकावर त्याला उभे केले. आिण तो म्हणाला, “जर तू देवाचा पुत्र आहेस
तर येथून खाली उडी मार! 10 असे िलिहले आहे:
‘तो मुझे संरक्षण करण्याची
देवादतूांना आज्ञा करील.’

स्तोत्र. 91:11
11 आिण असेही िलहीले आहे:
‘ते तुला आपल्या हातावर उचलून धरतील,
त्यामुळे तुझा पाय दगडावर आपटणार नाही.’”

स्तोत्र. 91:12
12 येशून उत्तर िदले. “पिवत्र शास्त्रत असेही म्हटले आहे,

‘तु प्रभु, तुझा देव याची परीक्षा पाहू नकोस.’”
अनुवाद 6:16

13 म्हणून सतैानाने प्रत्येक प्रकार ेभुरळ घालण्याचे संपिवल्यावर, योग्य
वेळ येईपयर्ंत तो येशूला सोडून गेला.

ययेेशशू ूगालीलातगालीलात त्याच्यात्याच्या कामाचाकामाचा प्रारप्रारंभंभ करतोकरतो
(मत्तय 4:12-17; माकर्  1:14-15)

14 मग आत्म्याच्या सामथ्यार्त येशू गालीलास परतला आिण
त्याच्यािवषयीची बातमी सगळीकडे पसरली. 15 त्याने त्यांच्या
सभास्थानात िशकिवले, आिण सवार्ंनी त्याची स्तुित केली.

ययेेशशू ूआपल्याआपल्या गावीगावी जातोजातो
(मत्तय 13:53-58; माकर्  6:1-6)

16 मग तो नासरथेला गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता,
आिण शब्बाथ िदवशी त्याच्या प्रथेप्रमाणे तो सभास्थानात गेला, तो
वाचण्यासाठी उभा रािहला, 17 आिण यशया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला
देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघडले आिण जो भाग शोधून काढला,
त्या िठकाणी असे िलिहले आहे:

18 “प्रभूचा आत्मा मजवर आहे,
कारण त्याने मला अिभषेक केला आहे, यासाठी की, गिरबांना सुवातार्

सांगण्यासाठी
बदंीवान म्हणून नेलेल्यांस स्वाततं्र्याची घोषणा करण्यासाठी,
आंधळ्यांना दृिष्ट िमळावी व त्यांनी बघावे यासाठी,
जुलूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी

19 आिण प्रभूच्या कृपेच्या वषार्ची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला
पाठिवले आहे.”

यशया 61:1-2; 58:6
20 मग त्याने पुस्तक बदं केले आिण सेवकाला परत िदले व तो खाली

बसला. सभास्थानातील प्रत्येक जण त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.
21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली: “तुमच्या ऐकण्यामुळे
आज हे शास्त्रवचन पूणर् झाले.”

22 तेव्हा प्रत्येकाने त्याच्यािवषयी चांगले उद्गार काढले. आिण त्याच्या
मुखातून येणाऱ्या कृपेच्या शब्दांबद्दल ते आश्चयर्चिकत झाले. आिण ते
म्हणाले, “हा योसेफाचाच मुलगा नव्हे काय?”

23 तो त्यांना म्हणाला, “अथार्त, तुम्ही मला ही म्हण लागू कराल;
‘वदै्या, स्वतःला बर ेकर.’ ‘कफणर्हूमात ज्या गोष्टी तू केल्याचे आम्ही
ऐकले त्या गोष्टी तुझ्या स्वतःच्या गावातसुद्धा कर.’” मग तो म्हणाला,
24 “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, कोणीही संदेष्टा त्याच्या स्वतःच्या गावात
स्वीकारला जात नाही.

25 “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, इस्राएलात एलीयाच्या काळात पुष्कळ
िवधवा होत्या, जेव्हा साडेतीन वषेर्पयर्ंत पाऊस पडला नाही आिण सवर्
प्रदेशात मोठा दषु्काळ पडला होता 26 तरीही एलीयाला इतर
कोणत्याही िवधवेकडे पाठिवण्यात आले नाही. त्याला िसदोन प्रांतातील
सारफथ येथील िवधवेकडेच पाठिवण्यात आले.

27 “अलीशा संदेष्ट्याच्या वेळेस इस्राएलात अनेक कुष्ठरोगी होते
परतंु त्यापकैी कोणीही शुद्ध झाला नाही. केवळ सूरीया येथील नामान
कुष्ठरोग्यालाच शुद्ध करण्यात आले होते.”

28 जेव्हा सभास्थानातील लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा ते फार रागावले.
29 ते लोक उठले आिण त्यांनी त्याला (येशूला) शहराबाहेर घालवून
िदले आिण ज्या टेकडीवर त्यांचे गाव वसले होते, त्या टेकडीच्या
कड्याकडे त्याला ढकलून देण्यासाठी घेऊन गेले. 30 परतंु तो
त्यांच्यातून िनघून आपल्या वाटेने गेला.

ययेेशशू ूअशुद्धअशुद्ध आत्माआत्मा असलअसलेेल्याल्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(माकर्  1:21-28)

31 नतंर तो गालीलातील कफणर्हूम गावी गेला. तो त्यांना शब्बाथ
िदवशी िशक्षण देत असे. 32 ते त्याच्या िशकवणीने आश्चयर्चिकत झाले,
कारण तो अिधकारवाणीने िशकवीत असे.

33 सभास्थानात एक मनुष्य होता, त्याच्यात अशुद्ध आत्मा होता. 34

तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “हे नासरथेच्या येशू, तुला आमच्याकडून
काय पािहजे? तू आमचा नाश करावयास आला आहेस काय? तू कोण
आहेस हे मला माहीत आहे: देवाचा पिवत्र तोच तू आहेस.” 35 येशूने
त्याला दटावले आिण म्हटले, “शांत राहा आिण त्याच्यातून नीघ!” तेव्हा
त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या मनुष्याला जिमनीवर खाली ढकलले व त्या
माणसाला काहीही इजा न करता तो बाहेर आला.

36 सवर् जण आश्चयर्चिकत झाले व एकमेकांशी बोलू लागले, “हे
कोणत्या प्रकारचे शब्द आहेत? अिधकाराने आिण सामथ्यार्ने तो अशुद्ध
आत्म्यांना आज्ञा करतो व ते बाहेर येतात.” 37 अशा प्रकार ेत्या भागात
त्याच्यािवषयी सगळीकडे ही बातमी पसरली.

ययेेशशू ूएकाएका स्त्रीलास्त्रीला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:14-17; माकर्  1:29-34)

38 येशू सभास्थानातून िनघून िशमोनाच्या घरी गेला. िशमोनाची सासू
अित तापाने आजारी होती. त्यांनी येशूला ितला बर ेकरण्यािवषयी
िवनिवले. 39 येशू ितच्याजवळ उभा रािहला. त्याने तापाला आज्ञा िदली
व ताप िनघाला. ती ताबडतोब उठली आिण त्यांची सेवा करु लागली.

इतरइतर अनअनेेकांनाकांना ययेेशशू ूबरबरे ेकरतोकरतो

40 सूयर् मावळतीला जात असताना, ज्यांची माणसे िनरिनराळ्या
रोगांनी आजारी होती त्या सवार्ंना लोकांनी त्याच्याकडे आणले.
प्रत्येकाच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याने त्यांना बर ेकेले. 41

िकत्येकांमधून अशुद्ध आत्मे बाहेर आले. ते अशुद्ध आत्मे ओरडत होते
आिण म्हणत होते, “तू देवाचा पुत्र आहेस.” परतंु त्याने त्यांना दटावले व
बोलू िदले नाही कारण त्यांना माहीत होते की, तो िख्रस्त आहे.

ययेेशशू ूइतरइतर शहरांमध्यशहरांमध्येे जातोजातो
(माकर्  1:35-39)

42 जेव्हा िदवस उगवला तेव्हा तो एकांत स्थळी गेला. पण लोक
त्याला शोधत होते. तो जेथे होता तेथे ते लगेच आले. आिण त्याने
त्यांच्यातून िनघून जाऊ नये म्हणून प्रयत्न केले. 43 तेव्हा तो त्यांना
म्हणाला, “देवाच्या राज्याची सुवातार् मला इतर गावांमध्येही सांिगतली
पािहजे. कारण याच कारणासाठी मला पाठिवले आहे.”
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44 आिण तो यहूिदयाच्या वेगवेगळ्या सभास्थानात उपदेश करीत
होता.

पपेेत्रत्र, याकोबयाकोब आिणआिण योहानयोहान ययेेशूच्याशूच्या मागमागेे जातातजातात
(मत्तय 4:18-22; माकर्  1:16-20)

मग असे झाले की, लोकांनी त्याच्याभोवती गदीर् केली होती व
ते देवाचे वचन ऐकत होते आिण तो गनेसरते सरोवराच्या
काठी उभा होता, 2 तेव्हा त्याने सरोवरातील दोन होड्या

पािहल्या, पण होड्यातील कोळी बाहेर गेले होते व त्यांची जाळी धूत
होते. 3 त्यातील, िशमोनाच्या होडीवर येशू चढला आिण त्याने ती होडी
िकनाऱ्यापासून थोडी दरू नेण्यास सांिगतले. नतंर तो होडीत बसला व
लोकांना िशक्षण देऊ लागला.

4 जेव्हा त्याने बोलणे संपिवले, तेव्हा तो िशमोनाला म्हणाला, “खोल
पाण्यात होडी ने आिण मासे पकडण्यासाठी तुझे जाळे खाली सोड.”

5 िशमोनाने उत्तर िदले, “गुरुजी संपूणर् रात्र आम्ही खूप कष्ट घेतले
पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही. तरी आपण सांगत आहात म्हणून
मी जाळे खाली सोडतो.” 6 जेव्हा त्यांनी तसे केले तेव्हा त्यांच्या
जाळ्यात भरपूर मासे लागले. पण त्यांचे जाळे तुटू लागल्याने 7 त्यांनी
दसुऱ्या होडीतील आपल्या जोडीदारांना मदत करण्यासाठी बोलािवले.
ते आले आिण त्यांनी इतके मासे भरले की, दोन्ही होड्या बुडु लागल्या.

8 िशमोन पेत्राने जेव्हा हे पािहले तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला आिण
म्हणाला, “प्रभु, माझ्यापासून दरू जा कारण मी पापी मनुष्य आहे!” तो
असे म्हणाला कारण तो आिण त्याच्या साथीदारांना इतके मासे िमळाले
होते की, हे कसे झाले म्हणून ते आश्चयार्त पडले. 10 जब्दीचे पुत्र याकोब
व योहान हे ही त्यांच्याप्रमाणे आश्चयर्चिकत झाले होते. ते िशमोनाचे
भागीदार होते.
मग येशू िशमोनाला म्हणाला, “िभऊ नको. कारण येथून पुढे तू माणसे

धरशील.”
11 त्यांनी त्यांच्या होड्या िकनाऱ्याला आणल्या, नतंर त्यानी सवर्

काही सोडले आिण त्याच्यामागे गेले.

ययेेशशू ूएकाएका आजारीआजारी माणसालामाणसाला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:1-4; माकर्  1:40-45)

12 आिण असे झाले की, तेव्हा येशू कुठल्या एका गावात असता तेथे
कुष्ठाने भरलेला एक मनुष्य होता, जेव्हा त्याने येशूला पािहले तेव्हा तो
तोंडावर उपडा पडला आिण त्याला िवनिंत केली, “प्रभु, जर तुझी इच्छा
असेल तर तू मला बर ेकरण्यास समथर् आहेस.”

13 येशूने आपला हात लांब करुन त्याला स्पशर् केला आिण म्हटले,
“मला तुला बर ेकरायचे आहे, बरा हो!” आिण ताबडतोब त्याचे कुष्ठ
नाहीसे झाले. 14 मग येशूने त्याला आज्ञा केली की, “कोणालाही सांगू
नकोस, पण जा आिण स्वतःला याजकाला दाखव आिण तुझ्या
शुद्धतेबद्दल मोशेने आज्ञा केल्याप्रमाणे अपर्ण कर. त्यांना समजेल की तू
बरा झाला आहेस. ते आश्चयर्चिकत झाले, त्यांच्यासाठी हा पुरावा म्हणून
कर.”

15 परतंु येशूिवषयीच्या बातम्या अिधक पसरतच गेल्या. आिण मोठे
जमाव त्याचे ऐकण्यासाठी व त्यांच्या रोगांपासून मुक्त होण्यासाठी येत
असत. 16 परतंु येशू नेहमी एकांतात जात असे व प्राथर्ना करीत असे.

ययेेशशू ूएकाएका ललंगंड्यागड्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 9:1-8; माकर्  2:1-12)

17 असे झाले की एके िदवशी तो िशक्षण देत असता तेथे परुशी व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक बसले होते. ते गालील, यहूदीया आिण यरुशलेम
या भागातील प्रत्येक गावातून आले होते. प्रभूचे सामथ्यर् त्याच्याजवळ
होते त्यामुळे तो बर ेकरत होता. 18 काही लोक एका अधार्ंगवायु
झालेल्या मनुष्याला िबछान्यात घालून घेऊन आले. त्यांनी त्याला आत
आणण्याचा व येशूसमोर खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 19 परतंु
गदीर्मुळे आत आणण्याचा मागर् त्यांना सापडेना. ते छपरावर गेले, आिण
त्याला खाटेसािहत आत सोडले, कौले काढून बरोबर मध्यभागी जेथे

येशू बसला होता तेथे सोडले. 20 त्यांचा िवश्वास पाहून येशू त्याला
म्हणाला, “मनुष्या, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे!”

21 िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण परुशी स्वतःशी िवचार करु लागले:
“हा कोण आहे, जो असे दभुार्षण करीत आहे? देवािशवाय कोण पापांची
क्षमा करु शकतो?”

22 पण येशू िवचार जाणून होता, तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपल्या
अतंःकरणात असा िवचार का करता? 23 ‘तुझ्या पापांची क्षमा झाली
आहे’ िंकवा ‘ऊठ आिण चालू लाग’ यांतील कोणते म्हणणे सोपे आहे?
24 पण तुम्हांला हे कळावे की मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा
करण्याचा अिधकार आहे.” तो अधार्ंगवाय ुझालेल्या मनुष्याला म्हणाला,
“मी तुला सांगतो ऊठ, आपला िबछाना उचल आिण घरी जा.”

25 ताबडतोब तो उभा रािहला, ज्या िबछान्यावर तो झोपला होता तो
त्याने उचलला व देवाची स्तुित करीत आपल्या घरी गेला. 26 आिण ते
सवर् आश्चयर्चिकत झाले, आिण देवाची स्तुित करु लागले, ते खरोखरच
आश्चयर्चिकत झाले, ते म्हणाले, “आम्ही आज आश्चयर् पािहले!”

ललेेवीवी ययेेशूमागशूमागेे जातोजातो
(मत्तय 9:9-13; माकर्  2:13-17)

27 यानतंर येशू बाहेर गेला आिण त्याने लेवी नावाच्या जकातदाराला
जकात नाक्यावर बसलेले पािहले, येशू त्याला म्हणाला, “माइया मागे
ये!” 28 लेवी सवर् काही तेथेच सोडून उठला आिण त्याच्या मागे गेला.

29 नतंर लेवीने त्याच्या घरी येशूसाठी मोठी मेजवानी िदली.
जकातदारांचा आिण इतर लोकांचा मोठा जमाव त्याच्याबरोबर जेवत
होता. 30 परुशी आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी त्याच्या िशष्यांकडे
तक्रार केली, ते म्हणाले, “तुम्ही जकातदार आिण पापी लोकांबरोबर का
जेवता?”

31 येशू त्यांना म्हणाला, “जे िनरोगी आहेत त्यांना वदै्याची गरज नाही,
पण जे रोगी आहेत, त्यांना वदै्याची गरज आहे. 32 मी धािर्मकांस नाही
तर पाप्यांस पश्चाताप करण्यासाठी बोलावण्यास आलो आहे.”

ययेेशशू ूउपासासउपासासंबंबंधंीच्याधीच्या प्रश्नाचप्रश्नाचेे उत्तरउत्तर ददेेतोतो
(मत्तय 9:14-17; माकर्  2:18-22)

33 ते त्याला म्हणाले, “योहानाचे िशष्य नेहमी उपास करतात आिण
प्राथर्ना करतात. आिण परुश्यांचे िशष्यसुद्धा तसेच करतात, पण तुझे
िशष्य नेहमीच खातपीत असतात.”

34 येशू त्यांना म्हणाला, “नवरा मुलगा (वर) बरोबर असताना त्याच्या
पाहुण्यांना तुम्ही उपाशी ठेवाल काय? 35 पण असे िदवस येत आहेत
की, वराला त्यांच्यापासून घेतले जाईल आिण त्या िदवसांत ते उपास
करतील.”

36 त्याने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांिगतली, “कोणीही नवीन
कापडाचा तुकडा फाडून जुन्याला लावीत नाही, जर तो तसे करतो तर
तो नवे कापड फाडतो पण नव्या कापडांचे िठगळ जुन्या कापडाला योग्य
िदसणार नाही. 37 आिण कोणीही नवा द्राक्षारस जुन्या द्राक्षारसाच्या
कातडी िपशवीत ठेवीत नाही जर तो असे करतो तर नवा द्राक्षारस
कातडी िपशवी फोडून बाहेर उसळेल. 38 नवा द्राक्षारस नव्या कातडी
िपशवीतच ठेवला पािहजे. 39 कोणालाही जुना द्राक्षारस प्याल्यानतंर
नवा नको असतो कारण तो म्हणतो, ‘जुना द्राक्षारसच चांगला आहे.’”

ययेेशशू ूहाहा शब्बाथाच्याशब्बाथाच्या िदवसाचािदवसाचा प्रभुप्रभ ुआहआहेे
(मत्तय 12:1-8; माकर्  2:23-28)

नतंर असे झाले की, शब्बाथ िदवशी येशू शेतामधून जात होता.
आिण त्याचे िशष्य धान्याची कणसे मोडून हातावर चोळून
खात होते. 2 मग परुश्यांपकैी काही म्हणाले, “शब्बाथ िदवशी

जे करण्यास मना आहे, ते तुम्ही का करता?”
3 येशूने त्यांना म्हटले, “जेव्हा दावीद व त्याच्याबरोबर असलेल्यांना

भूक लागली तेव्हा त्यांनी काय केले हे तुम्ही वाचले नाही काय? 4 तुम्ही
हे ऐकले नाही का की, तो देवाच्या मिंदरात गेला आिण अपर्णाची भाकर
त्याने खाल्ली व त्याच्याबरोबर जे होते त्यांना िदली. जी भाकर फक्त
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याजकच खाऊ शकत असे ती त्यांनी खाल्ली.” 5 येशू त्यांना म्हणाला,
“मनुष्याचा पुत्र शब्बाथाचा प्रभु आहे.”

ययेेशशू ूएकाएका मनुष्यालामनुष्याला शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 12:9-14; माकर्  3:1-6)

6 असे झाले की दसुऱ्या एका शब्बाथाच्या िदवशी येशू सभास्थानात
गेला, आिण िशकवू लागला. तेव्हा तेथे एक मनुष्य होता. त्याचा उजवा
हात वाळलेला होता. 7 येशू शब्बाथ िदवशी कोणाला बर ेकरतो की काय
हे पाहण्यासाठी िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परुशी त्याच्यावर पाळत ठेवून
होते. यासाठी की, त्याच्यावर आरोप ठेवण्यासाठी त्यांना काहीतरी
कारण िमळावे. 8 त्याला त्यांचे िवचार माहीत होते, पण वाळलेल्या
हाताच्या मनुष्याला तो म्हणाला, “ऊठ आिण सवार्ंसमोर उभा राहा!”
आिण तो मनुष्य उठला आिण तेथे उभा रािहला. 9 येशू त्यांना म्हणाला,
“मी तुम्हांला िवचारतो, शब्बाथ िदवशी कोणत्या गोष्टी करायला परवानगी
आहे? चांगले करणे की वाईट करणे? कोणते कायदेशीर आहे, एखाद्याचा
जीव वाचिवणे का जीव घेणे?”

10 येशूने सवार्ंकडे पािहले, मग तो त्या मनुष्याला म्हणाला, “हात
सरळ कर.” त्याने हात सरळ केला आिण त्याचा हात बरा झाला. 11

पण परुशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक खूप रागावले व येशूिवषयी काय
करता येईल यािवषयी आपापसात चचार् करु लागले.

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या बाराबारा िशष्यांनािशष्यांना िनवडतोिनवडतो
(मत्तय 10:1-4; माकर्  3:13-19)

12 त्या िदवसांत असे झाले की, येशू प्राथर्ना करण्यासाठी डोंगरावर
गेला. त्याने ती रात्र देवाची प्राथर्ना करण्यात घालिवली. 13 जेव्हा िदवस
उगवला, तेव्हा त्याने िशष्यांना आपणांकडे बोलािवले. त्याने त्यांच्यातील
बारा जणांना िनवडले व त्यांना “प्रेिषत” असे नाव िदले.

14 िशमोनत्याला पेत्र हे सुद्धा नाव िदले,
आंिद्रया (पेत्राचा भाऊ),
याकोब
आिण योहान,
िफिलप्प,
बथर्लमय,
15 मत्तय,
थोमा,
अल्फीचा पुत्र याकोब,
िशमोन ज्याला िजलोट म्हणत,
16 याकोबचा पुत्र यहूदा
व यहूदा इस्कयोर्त, जो पुढे िवश्वासघात करणारा िनघाला.

ययेेशशू ूलोकांनालोकांना िशकिवतोिशकिवतो आिणआिण रोग्यांसरोग्यांस बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 4:23-25; 5:1-12)

17 तो त्यांच्याबरोबर खाली उतरला व सपाट जागेवर उभा रािहला
आिण त्याच्या अनुयायांचा मोठा समुदाय तेथे आला होता. व यहूदीया,
यरुशलेम, सोर आिण िसदोनच्या समुद्रिकनाऱ्याकडचे असे पुष्कळसे
लोक तेथे आले होते. 18 ते तेथे त्याचे ऐकण्यास व त्यांच्या रोगापासून
बर ेहोण्यास आले होते. व ज्यांना अशुद्ध आत्म्यांची बाधा होती त्यांनाही
त्यांच्या व्याधींपासून मुक्त करण्यात आले. 19 सगळा लोकसमुदाय
त्याला स्पशर् करु पाहत होता. कारण त्याच्यामधून सामथ्यर् येत होते व
ते सवार्ंना बर ेकरीत होते.

20 येशूने आपल्या िशष्यांकडे पािहले व म्हणाला,
“जे तुम्ही गरीब आहात ते तुम्ही आशीवार्िदत आहात
कारण देवाचे राज्य तुमचे आहे.

21 तुम्ही जे भुकेले ते आशीवार्िदत आहात
कारण तुम्ही तृप्त व्हाल.
आता तुम्ही जे रडता ते तुम्ही आशीवार्िदत आहात
कारण तुम्ही हसाल.
22 “जेव्हा लोक तुमचा द्धेष करतील, तुम्हांला वाळीत टाकतील

आिण तुमचा अपमान करतील, जेव्हा तुमचे नाव ते वाईट समजतील

आिण मनुष्याच्या पुत्रामुळे तुम्हाला नाकारतील, तेव्हा तुम्ही आशीवार्िदत
व्हाल. 23 त्या िदवशी तुम्ही आनदं करा. आनदंाने उड्या मारा कारण
स्वगार्त तुमचे बक्षीस मोठे आहे! कारण त्यांच्या पूवर्जांनी संदेष्ट्यांना
सुध्दा तसेच केले.

24 “पण श्रीमतंानो, तुम्हांला द:ुख होवो
कारण तुम्हांला अगोदरच सवर् सुख िमळाले आहे.

25 जे तुम्ही तृप्त आहात त्या तुम्हांला द:ुख होवो,
कारण तुम्ही भुकेले व्हाल.
जे आता हसतात त्यांना द:ुख होवो
कारण तुम्ही शोक कराल आिण रडाल.
26 “जेव्हा सवर् तुमच्यािवषयी चांगले बोलतील तेव्हा तुम्हांला द:ुख

होवो कारण त्यांच्या वाडविडलांनी खोट्या संदेष्ट्यांना असेच केले.

तुमच्यातुमच्या शत्रूवरशत्रूवर प्रेमप्रेम कराकरा
(मत्तय 5:38-48; 7:12a)

27 “माझे ऐकणाऱ्यांना मी सांगतो. तुमच्या शत्रूंवर प्रेम करा. जे तुमचा
द्धेष करतात, त्यांचे चांगले करा. 28 जे तुम्हांला शाप देतात त्यांना
आशीवार्द द्या. जे तुम्हांला वाईट वागिवतात त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करा.
29 जर कोणी तुमच्या एका गालावर मारतो तर त्याच्यासमोर दसुरा पण
गाल करा. जर कोणी तुमचा अगंरखा घेतो तर त्याला तुमचा सदराही
घेऊ द्या. 30 जे तुम्हांला मागतात त्या प्रत्येकाला द्या आिण जो तुमचे
घेतो ते परत मागू नका. 31 लोकांनी तुमच्याशी जसे वागावे असे
तुम्हांला वाटते तसेच तुम्हीही त्यांच्याशी वागा.

32 “तुमच्यावर जे प्रेम करतात त्यांच्यावर जर तुम्ही प्रेम केले, तर
तुम्ही काय िवशेष केले? पापी लोकसुद्धा, जे त्यांच्यावर प्रेम करतात,
त्यांच्यावर प्रेम करतात. 33 तुमचे जे चांगले करतात, त्यांचे जर तुम्ही
चांगले करता तर तुम्हांला काय लाभ? पापीसुद्धा असेच करतात. 34

ज्यांच्याकडून तुम्हांला परत िमळेल अशी आशा असते, त्यांना जर
उसने देता तर तुम्हांला काय लाभ? पापीसुद्धा परत िमळावे या उद्देशाने
दसुऱ्या पाप्याला उसने देतात.

35 “पण तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा आिण त्यांचे चांगले करा. व
कोणतीही अपेक्षा न ठेवता उसने द्या, मग तुमचे बक्षीस मोठे असेल व
तुम्ही सवोर्च्च देवाचे पुत्र व्हाल. कारण देव हा कृतघ्न व दषु्ट लोकांवर दया
करतो. 36 जसा तुमचा िपता कनवाळू आहे तसे तुम्हीही कनवाळू व्हा.

स्वतःकडस्वतःकडेे पाहापाहा
(मत्तय 7:1-5)

37 “दसुऱ्यांचा न्याय करु नका, म्हणजे तुमचाही न्याय होणार नाही.
दसुऱ्यांना दोषी ठरवू नका म्हणजे तुम्हांला दोषी ठरिवले जाणार नाही.
दसुऱ्यांची क्षमा करा म्हणजे तुमचीही क्षमा केली जाईल. 38 दसुऱ्यांना
द्या म्हणजे तुम्हांलाही िदले जाईल. तुमच्या पदरात हलवून, दाबून,
ओसंडून वाहणार ेउत्तम माप ओतले जाईल. जे माप तुम्ही दसुऱ्यांसाठी
वापरता त्याच मापाने तुम्हांला िदले जाईल.”

39 त्याने त्यांना एक गोष्ट सांिगतली: “एक आंधळा दसुऱ्या
आंधळ्याला मागर् दाखवू शकेल काय? ते दोघेही खड्ड्यात पडणार
नाहीत काय? 40 कोणताही िशष्य त्याच्या गुरुच्या पातळीला जाऊ
शकत नाही. पण प्रत्येक मनुष्य जेव्हा तो पूणर् िशकतो तेव्हा तो
गुरुसारखाच असतो.

41 “तू आपल्या भावाच्या डोळ्यतील कुसळ का पाहतोस? स्वतःच्या
डोळ्यातील मुसळ तुला िदसत नाही काय? 42 तू तुझ्या भावाला कसे
म्हणू शकतोस, ‘बधंु, तुझ्या डोळ्यातील कुसळ मला काढू दे.’ तुझ्या
स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ तुला िदसत नाही? ढोंग्या, प्रथम तुझ्या
डोळ्यातील मुसळ काढ मगच तुला तुझ्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ
काढताना चांगले िदसेल.

दोनदोन प्रकारचीप्रकारची फळफळेे
(मत्तय 7:17-20; 12:34b-35)

43 “कोणतेही चांगले झाड असे नाही की जे वाईट फळ देते, िंकवा
कोणतेही वाईट झाड असे नाही की जे चांगले फळ देते. 44 कारण
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प्रत्येक झाड हे त्याच्या फळावरुन ओळखले जाते. लोक काटेरी
झुडुपातून अिंजर ेगोळा करीत नाहीत तसेच काटेरी झुडुपातून ते द्राके्ष
गोळा करीत नाहीत. 45 चांगला मनुष्य त्याच्या अतंःकरणात ज्या
चांगल्या गोष्टी साठिवलेल्या असतात त्याच काढतो आिण दषु्ट मनुष्य
त्याच्या अतंःकरणात जे वाईट आहे तेच बाहेर काढतो. कारण
मनुष्याच्या अतंःकरणात जे असते तेच तो मुखाद्वार ेबोलतो.

दोनदोन प्रकारचप्रकारचेे लोकलोक
(मत्तय 7:24-27)

46 “तुम्ही मला प्रभु, प्रभु, का म्हणता, आिण मी जे सांगतो ते तुम्ही
का करीत नाही? 47 प्रत्येक जण जो माझ्याकडे येतो व माझी वचने
ऐकतो व त्या आज्ञा पाळतो-तो कसा आहे हे मी तुम्हांला दाखिवतो: 48

तो एका घर बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्याने खोल खोदले आिण
खडकावर पाया बांधला. मग पूर आला, तेव्हा नदीचे पाणी घरावर
आदळले. पण पाण्याने ते हलले नाही. कारण ते चांगले बांधले होते.

49 “पण जो कोणी माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत नाही, तो,
ज्याने आपले घर पाया न घालता जिमनीवर बांधले त्या मनुष्यासारखा
आहे, नदीच्या पुराचे पाणी घरावर आदळते व ते घर लगेच कोसळते
आिण घर पूणर्पणे नष्ट होते.”

ययेेशशू ूएकाएका नोकरालानोकराला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:5-13; योहान 4:43-54)

ज्या बोधकथा लोकांनी ऐकाव्यात असे त्याला वाटत होते त्या
सांगण्याचे संपिवल्यावर तो कफणर्हूमास गेला. 2 तेथे एक
रोमी शतािधपती होता. त्याचा गुलाम इतका आजारी होता की,

तो मरावयास टेकला होता. हा गुलाम त्या शतािधपतीचा फार आवडता
होता. 3 जेव्हा शतािधपतीने येशूिवषयी ऐकले तेव्हा त्याने काही यहूदी
वडील जनांना त्याच्याकडे पाठिवले, व अशी िवनिंत केली की, त्याने
येऊन त्याच्या गुलामाला वाचवावे. 4 जेव्हा ते येशूकडे आले तेव्हा
त्यांनी मनःपूवर्क िवनिंत केली, ते म्हणाले, “तू त्याच्यासाठी हे करावेस
कारण तो त्या योग्यतेचा आहे. 5 कारण तो आमच्या लोकांवर प्रेम
करतो, त्याने आमचे सभास्थान आम्हांला बाधून िदले.”

6 म्हणून येशू त्यांच्याबरोबर गेला. तो घरापासून दरू नव्हता, तोच
शतािधपतीने िमत्रांना असे सांगण्यासाठी पाठिवले की, “प्रभु, आपण
त्रास करुन घेऊ नका, कारण आपण माझ्या घरी यावे इतकी माझी
योग्यता नाही. 7 यासाठी मी स्वतः आपणाकडे येऊ नये असा िवचार
केला होता. परतंु तुम्ही फक्त शब्द बोला, म्हणजे माझा चाकर बरा
होईल. 8 कारण मीही ताबेदार असून माझ्या अिधपत्याखाली िशपाई
आहेत. मी एखाद्याला, ‘जा’ असे म्हणतो, आिण तो जातो, दसुऱ्याला ‘ये’
म्हणतो आिण तो येतो. मी माझ्या गुलामाला म्हणतो, ‘हे कर!’ आिण तो
ते करतो.”

9 जेव्हा येशूने हे ऐकले तेव्हा त्याला त्याच्यािवषयी
(शतािधपतीिवषयी) आश्चयर् वाटले. तो त्याच्यामागे येणाऱ्या जमावाकडे
वळून म्हणाला, “मी तुम्हांला सांगतो, असा िवश्वास मला इस्राएलात
देखील आढळला नाही.”

10 ज्यांना पाठिवले होते, ते घराकडे परतले, तेव्हा त्यांना आढळून
आले की, तो सेवक बरा झाला आहे.

ययेेशशू ूएकाएका ममेेललेेल्याल्या माणसालामाणसाला िजविजवंतंत करतोकरतो

11 नतंर असे झाले की, येशू नाईन नावाच्या गावाला गेला.
त्याच्याबरोबर त्याचे िशष्य व मोठा समुदाय होता. 12 तो गावाच्या
वेशीजवळ आला असता, एका मेलेल्या माणसाला अतं्यिवधीकरीता नेले
जात होते. तो त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा होता. आिण ती
िवधवा होती. आिण गावातील बरचे लोक ितच्याबरोबर होते. 13 जेव्हा
प्रभुने ितला पािहले, त्याला ितची अनुकंपा वाटली व तो तीला म्हणाला,
“रडू नकोस.” 14 नतंर तो पुढे ितरडीजवळ गेला व ितला स्पशर् केला. जे
लोक ितरडी वाहून नेत होते, ते थांबले. 15 तेव्हा येशू म्हणाला, “तरुणा,
मी तुला सांगतो, ऊठ!” आिण तो मृत मनुष्य उठून बसला व बोलू
लागला. मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे िदले.

16 ते सवर् भयचिकत झाले, त्यांनी देवाचे गौरव केले; ते म्हणाले,
“आमच्यामध्ये एक महान संदेष्टा प्रगट झाला आहे.” आिण म्हणाले, “देव
त्याच्या लोकांना मदत करण्यास आला आहे!”

17 येशूिवषयीची ही बातमी सवर् यहूदीयात आिण सभोवतालच्या
पिरसरात पसरली.

योहानयोहान प्रश्नप्रश्न िवचारतोिवचारतो
(मत्तय 11:2-19)

18 योहानाच्या िशष्यांनी योहानाला जाऊन हे सवर् सांिगतले, नतंर
योहानाने आपल्या दोन िशष्यांना बोलािवले 19 आिण त्याने त्यांना
प्रभुकडे हे िवचारण्यासाठी पाठिवले की, “जो येणारा तो तूच आहेस की,
आम्ही दसुऱ्या कोणाची तरी अपेक्षा करावी?”

20 जेव्हा लोक त्याच्याकडे आले, ते म्हणाले, “बािप्तस्मा करणाऱ्या
योहानाने आम्हांला तुमच्याकडे हे िवचारण्यास पाठिवले आहे की, ‘जो
येणारा तो तूच आहेस की आम्ही दसुऱ्या कोणाची अपेक्षा करावी?’”

21 त्यावेळी येशूने अनेक लोकांचे रोग, आजार बर ेकेले,
पुष्कळांमधील भुते काढली, आंधळ्यांना दृष्टी िदली. 22 येशूने त्यांना
उत्तर िदले, “जा आिण तुम्ही जे ऐकले व पािहले आहे ते योहानाला
सांगा: आंधळे पाहतात, लगंडे चालतात, कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बिहरे
ऐकतात, मेलेले िजवंत केले जातात आिण गरीब लोक सुवातार् ऐकतात.
23 जो मला अनमान न करता स्वीकारतो, तो धन्य.”

24 योहानाचे िनरोपे गेल्यावर येशू समुदायाबरोबर योहानािवषयी बोलू
लागला: “वाळवंटात तुम्ही काय पाहण्यासाठी गेला होता? वाऱ्याने
वाकलेल बोरु? 25 नाही, मग काय पाहण्यासाठी तुम्ही गेला होता?
कपडे घातलेला मनुष्य? नाही. तलम कपडे घालणार ेआिण ऐषारामात
राहणार ेलोक राजवाड्यात राहतात. 26 पण तुम्ही बाहेर काय
पाहण्यासाठी गोला होता? संदेष्टा? होय, मी तुम्हांला सांगतो, तुम्ही
संदेष्ट्यापेक्षा काही तरी अिधक पािहले आहे! 27 हाच तो
ज्याच्यािवषयी पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे,
‘पाहा, मी माझ्या संदेशवाहकाला माझ्यापुढे पाठवीत आहे.
तो तुमच्यापुढे मागर् तयार करील.’

मलाखी 3:1
28 मी तुम्हांला सांगतो, जे िस्त्रयांपासून जन्मले त्यात योहानापेक्षा
कोणीही शे्रष्ठ नाही. तरीही देवाच्या राज्यातील अगदी सामान्य माणूस
सुध्दा त्याच्यापेक्षा शे्रष्ठ आहे.”

29 (जेव्हा लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी मान्य केले की, देवाची
िशकवण चांगली आहे. जकातदारसुद्धा सहमत झाले. या लोकांना
योहानाने अगोदरच बािप्तस्मा िदला होता. 30 पण परुशी व
िनयमाशास्त्राच्या िशक्षकांनी देवाची त्यांच्यािवषयी असलेली योजना
नाकारली. त्यांनी योहानाला त्यांचा बािप्तस्मा करु िदला नाही.)

31 “मग मी या िपढीची कोणाशी तुलना करु? ते कोणासारखे आहेत?
32 ते उनाड मुलांसारखे आहेत, ते बाजारात बसतात, ते एकमेकाला
म्हणतात,
‘आम्ही तुमच्यासाठी पावा वाजिवला
पण तुम्ही नाचला नाही.
आम्ही तुमच्यासाठी शोकगीत गाईले
पण तुम्ही रडला नाही.’

33 बािप्तस्मा करणारा योहान हा भाकर िंकवा द्राक्षारस खात िंकवा पीत
आला नाही. पण तुम्ही म्हणता, ‘त्याला भूत लागले आहे.’ 34 मनुष्याचा
पुत्र खात पीत आला आिण तुम्ही म्हणता, ‘पाहा, तो खादाड, मद्यपी,
जकातदारांचा आिण पाप्यांचा िमत्र आहे.’ 35 ज्ञान तेव्हा योग्य ठरते,
जेव्हा त्याचा वापर केल्याने झालेल्या गोष्टी योग्य असतात.”

िशमोनिशमोन परुशीपरुशी

36 कोणा एका परुश्याने येशूला त्याच्याबरोबर जेवणाचे आमतं्रण
िदले, म्हणून तो परुश्याच्या घरी गेला व मेजासभोवती आपल्या जागेवर
बसला.

37 तेथे त्या गावात एक स्त्री होती, ती पापी होती, जेव्हा ितला
समजले की, येशू परुश्याच्या घरी जेवत आहे, तेव्हा ितने सुगधंी तेलाचे

लूक 6:45 660 लूक 7:37
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एक अलावास्त्र भांडे आणले. 38 ती त्याच्या पाठीमागे पायाशी उभी
राहून रडत होती, ती आपल्या आसवांनी त्याचे पाय िभजवू लागली.
नतंर ितने ते आपल्या केसांनी पुसले, त्याच्या पायाचे मुके घेतले व
त्यावर सुगधंी तेल ओतले.

39 ज्या परुश्याने हे आमतं्रण िदले होते त्याने ते पािहले आिण तो
स्वतःशी म्हणाला, “जर हा मनुष्य संदेष्टा असता, तर ही कोण व कशा
प्रकारची स्त्री आपल्या पायाला स्पशर् करीत आहे, हे त्याला कळले
असते!”

40 येशू त्याला म्हणाला, “िशमोना, मला तुला काही सांगायचे आहे.”
त्याने उत्तर िदले, “सांगा गुरुजी.”
41 येशू म्हणाला, “एका सावकाराचे दोन कजर्दार होते. एकाकडे

पाचशे चांदीची नाणी आिण दसुऱ्याकडे पन्नास चांदीची नाणी असे कजर्
होते. 42 ते कजर् फेडू शकत नसल्याने सावकाराने दोघांचीही कजर् माफ
केली, आता त्यांच्यापकैी कोण त्याच्यावर अिधक प्रेम करील?”

43 िशमोनाने उत्तर िदले, “मला वाटते, ज्याचे कजर् जास्त होते तो.”
येशू त्याला म्हणाला, “तू बरोबर ओळखलेस.” 44 तो स्त्रीकडे वळून

िशमोनाला म्हणाला, “तू ही स्त्री पाहतोस काय? मी तुझ्या घरी आलो
तेव्हा माझे पाय धुण्यास तू मला पाणी िदले नाहीस. परतंु िहने माझे पाय
अशं्रंूनी ओले केले. ते ितने केसांनी पुसले. 45 तू मला साधे
शुभेच्छािंलगन सुध्दा िदले नाहीस, पण मी आत आल्यापासून ितने
माझ्या पायाचे मुके घेण्याचे थांबवले नाही. 46 तू माझ्या डोक्याला तेल
लावले नाही, परतंु ितने माझ्या पायावर सुगधंी तेल ओतले. 47 यासाठी
मी तुला सांगतो की ितच्या अनेक पापांची क्षमा झाली आहे. हे स्पष्ट आहे
कारण ितने िवपुल प्रेम दाखिवले आहे. परतंु ज्याला कमी माफ केले
आहे तो कमी प्रेम करतो.”

48 तेव्हा तो ितला म्हणाला, “तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.”
49 नतंर जे त्यांच्याबरोबर जेवत होते ते स्वतःशीच म्हणू लागले, “हा

कोण आहे, जो पापांचीसुद्धा क्षमा करतो?”
50 पण तो स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या िवश्वासाने तुला वाचिवले आहे,

शांितने जा.”

ययेेशूबरोबरचशूबरोबरचेे लोकलोक

यानतंर असे झाले की, येशू सवर् गावांतून आिण खेड्यामधून
उपदेश करीत व देवाच्या राज्यासंबधंीची सुवातार् सांगत जात
होता. आिण बारा प्रेिषत त्याच्याबरोबर होते. 2 ज्यांच्यामधून

भुते काढली होती व ज्यांना आजारातून बर ेकेले होते अशा काही
िस्त्रयाही त्याच्याबरोबर होत्या: मरीया िजला मग्दािलया म्हणत,
ितच्यातून सात भुते बाहेर पडली होती. 3 हेरोदाच्या घराचा कारभारी
खजुा याची पत्नी योहान्ना, सूसान्ना आिण इतर अनेक िस्त्रया होत्या, या
िस्त्रया त्यांच्याकडे जे होते, म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नातून येशू व त्याच्या
िशष्यांना देत असत.

पपेेरणीरणी करणाऱ्याचीकरणाऱ्याची बोधकथाबोधकथा
(मत्तय 13:1-17, माकर्  4:1-12)

4 जेव्हा मोठा जनसमुदाय जमत असे व प्रत्येक गावातून लोक
त्याच्याकडे येत असत, तेव्हा येशू बोधकथांचा उपयोग करुन बोलत
असे:

5 “एक शेतकरी आपले बी पेरायला गेला. तो पेरत असताना काही बी
रस्त्यावर पडले व ते तुडिवले गेले. आकाशातील पक्ष्यांनी ते खाऊन
टाकले. 6 काही बी खडकाळ जिमनीवर पडले आिण उगवल्यावर
वाळून गेले कारण त्यात ओलावा नव्हता. 7 काही बी काटेरी झुडुपात
पडले. काटेरी झुडुपे त्याच्याबरोबर वाढली व त्याची वाढ खुटंिवली. 8

काही बी चांगल्या जिमनीवर पडले. ते उगवले, वाढले व जे पेरले होते
त्यापेक्षा शभंर पट पीक जास्त आल.” या बोधकथा सांगत असता तो
मोठ्याने म्हणाला,

“ज्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने ऐकावे!”
9 त्याच्या िशष्यांनी या बोधकथेचा अथर् काय असे िवचारले.

10 म्हणून तो म्हणाला, “तुम्हांला देवाच्या राज्याची रहस्ये जाणून
घेण्याचा अिधकार िदलेला आहे. पण इतरांच्यासाठी ते बोधकथेमध्ये
िदले आहे.
‘यासाठी की, जरी ते पाहत असले,
तरी त्यांना िदसू नये आिण
ऐकत असले तरी
त्यांना समजू नये.’

यशया 6:9

ययेेशशू ूिबयाच्यािबयाच्या बोधकथबोधकथेेचचेे स्पष्टीकरणस्पष्टीकरण करतोकरतो
(मत्तय 13:18-23, माकर्  4:13-20)

11 “बोधकथेचा अथर् पुढीलप्रमाणे आहे. बी हे देवाचा संदेश आहे. 12

आिण जे बी वाटेवर पडले ते जे ऐकतात त्याचे दशर्क आहेत. नतंर
सतैान येतो आिण त्यांच्या हृदयातील बी घेऊन जातो, यासाठी की
त्यांनी िवश्वास ठेवू नये व त्यांचे तारण होऊ नये. 13 जे बी खडकावर
पडते ते असे आहे की, ते ऐकतात आिण आनदंाने संदेश ग्रहण करतात.
पण त्यांना मूळ नसते. ते काही वेळ िवश्वास ठेवतात पण परीके्षच्या वेळी
देवापासून दरू जातात. 14 जे बी काटेरी झुडुपात पडलेले असते ते
दशर्िवते की, ते ऐकतात परतंु आपल्या मागार्ने जात असता काळजी,
श्रीमतंी, जीवनातील सुखे यांनी ते खुटंिवले जाते, ते पक्व फळ देत
नाही. 15 चांगल्या जिमनीतील बी दशर्िवते की, ते चांगल्या व प्रामािणक
अतंःकरणाचे आहेत ते वचन ऐकतात, ग्रहण करतात व धीराने फळ
देतात.

तुमच्यातुमच्या समजबुद्धीचासमजबुद्धीचा उपयोगउपयोग कराकरा
(मत्तय 4:21-25)

16 “कोणीही िदवा लावून तो भांड्याने झाकून ठेवीत नाही, िंकवा
खाटेखाली ठेवीत नाहीत, तर तो िदवठणीवर ठेवतात, यासाठी की जे
आत येतात त्यांना प्रकाश िदसावा. 17 लक्षात ठेवा, असे काहीही
लपिवलेले नाही, जे उघड होणार नाही. प्रत्येक रहस्य सवार्ंना सांिगतले
जाईल आिण ते प्रकाशात येईल. 18 म्हणून तुम्ही कसे ऐकता यािवषयी
काळजी घ्या कारण ज्याच्याजवळ आहे त्याला अिधक िदले जाईल
आिण ज्याच्याजवळ नाही, त्याच्याकडे जे आहे असे वाटते तेदेखील
काढून घेतले जाईल”.

ययेेशूचशूचेे िशष्यिशष्य हहेेचच त्याचत्याचेे खरखरे ेककुुटटंंुुबब
(मत्तय 12:46-50; माकर्  3:31-35)

19 येशूची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याकडे आले. पण गदीर्मुळे त्यांना
त्याच्याजवळ जाता येईना. 20 म्हणून त्याला असे सांगण्यात आले की,
“तुझी आई व तुझे भाऊ बाहेर उभे आहेत, त्यांना तुला भेटायचे आहे.”

21 पण त्याने त्यांना उत्तर िदले, “जे देवाचे वचन ऐकतात व
त्याप्रमाणे करतात तेच माझी आई व माझे भाऊ आहेत.”

िशष्यिशष्य ययेेशूचशूचेे सामथ्यसामथ्यर्र् पाहतातपाहतात
(मत्तय 8:23-27; माकर्  4:35-41)

22 त्या िदवसात एकदा असे झाले की, येशू त्याच्या िशष्यांसह नावेत
बसला. आिण तो त्यांना म्हणाला, “आपण सरोवराच्या पलीकडच्या
बाजूला जाऊ या.” 23 आिण ते िनघाले. ते जात असता येशू झोपी
गेला. सरोवरावर तुफान वादळी वार ेसुरु झाले व नावेत पाणी जाऊ
लागले. ते अितधोकादायक िस्थतीत सापडले. 24 म्हणून त्यांनी त्याला
उठिवले, ते त्याला म्हणाले, “गुरुजी, गुरुजी, आपण बुडत आहोत!”
मग तो उठला. त्याने वारा व लाटा यांना दटािवले. ते थांबले. व सवर्त्र

शांतता पसरली. 25 येशू त्यांना म्हणाला, “तुमचा िवश्वास कोठे आहे?”
पण ते भयचिकत आिण िविस्मत झाले व एकमेकांना म्हणाले, “हा

आहे तरी कोण? कारण तो वारा आिण लाटा यांनाही आज्ञा करतो आिण
ते त्याचे ऐकतात?”

लूक 7:38 661 लूक 8:25
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भुतभुतेे अअंगंातगात असलअसलेेलाला माणमाणूूसस
(मत्तय 8:28-34; माकर्  5:1-20)

26 नतंर ते गालील सरोवरापलीकडील गरसेकरांच्या प्रदेशात गेले.
27 जेव्हा तो िकनाऱ्यावर उतरला, तेव्हा नगरातला एक मनुष्य त्याला
भेटला. त्या माणसामध्ये अनेक भुते होती. बराच काळपयर्ंत त्याने कपडे
घातले नव्हते व तो घरातही रािहला नव्हता. तो कबरांमध्ये राहत होता.

28 जेव्हा त्याने येशूला पािहले, तेव्हा तो मोठ्याने ओरडला व
त्याच्यापुढे पडला. तो मोठ्या आवाजात म्हणाला, “येशू, सवोर्च्च देवाच्या
पुत्रा, तुला माझ्यापासून काय पािहजे? मी तुला िवनिंत करतो की, मला
त्रास देऊ नको.”तो असे म्हणाला कारण येशूने भुताला त्याच्यातून बाहेर
येण्याची आज्ञा केली होती. कारण त्याने त्याला पुष्कळ वेळ धरले होते.
त्याला त्यावेळी साखळ्यांनी बांधले होते. पायात बेड्या होत्या व त्याला
पहाऱ्यात ठेवले होते परतंु तो नेहमी साखळ्या तोडीत असे व भुते त्याला
एकांतात घेऊन जात असत.

30 येशूने त्याला िवचारले, “तुझे नाव काय आहे?”
तो म्हणाला, “सनै्य,” कारण त्याच्यात अनेक भुते िशरली होती. 31

भुतांनी येशूला िवनवणी केली की, आम्हांला अनतंकाळच्या अधंारात
जाण्याची आज्ञा करु नको. 32 डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा
कळप चरत होता. भुतांनी त्याला िवनिंत केली, “आम्हांला त्या
डुकरांच्या मध्ये जाऊ दे.” आिण येशूने त्यांना तसे करण्याची परवानगी
िदली. 33 मग भुते त्या मनुष्यातून बाहेर आली आिण डुकरात िशरली.
नतंर डुकरांचा कळप सरोवराकडे जोरात पळाला आिण तो सारा कळप
सरोवरात बुडून मेला.

34 जेव्हा डुकरांचा कळप राखणाऱ्यांनी हे पािहले, तेव्हा ते दरू पळाले
व त्यांनी नगरात व त्या प्रदेशात हे वतर्मान सांिगतले. 35 काय झाले हे
पाहण्यासाठी लोक बाहेर आले. ते येशूकडे आले आिण त्यांनी ज्या
माणसाच्या अगंातून भुते िनघाली होती, त्याला येशूच्या पायाजवळ
बसलेला त्यांनी पािहले. त्याने नीट कपडे घातले होते व तो पूणर् शुद्धीवर
होता. या घटनेचे त्यांना भय वाटले. 36 ज्यांनी हे पािहले त्यांनी तो भूत
लागलेला मनुष्य कसा बरा झाला हे त्यांना सांिगतले. 37 तेव्हा गरसेकर
प्रदेशातील सवर् लोकांनी येशूला त्यांना सोडून जाण्यास सांिगतले. कारण
ते सवर् फार घाबरले होते.
मग येशू नावेत बसून परत गेला. 38 ज्याच्या अगंातून भुते ितघाली

होती तो त्याच्याबरोबर जाण्यासाठी िवनवणी करु लागला. पण येशूने
त्याला परत जायला सांिगतले आिण म्हणाला, 39 “घरी जा आिण
देवाने तुझ्यासाठी जे केले आहे ते सांग.”
तेव्हा तो मनुष्य गेला आिण येशूने त्याच्यासाठी जे काही केले ते

नगारातील सवर् लोकांना त्याने सांिगतले.

ययेेशशू ूममेेललेेल्याल्या मुलीलामुलीला िजविजवंतंत करतोकरतो वव आजारीआजारी स्त्रीलास्त्रीला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 9:18-26; माकर्  5:21-43)

40 नतंर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्वागत केले,
कारण ते सवर् त्याची वाट पाहत होते. 41 त्याचवेळी याईर नावाचा एक
मनुष्य आला. तेथील सभास्थानाचा तो अिधकारी होता. त्याने येशूच्या
पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची िवनिंत केली. 42 कारण
त्याला बारा वषार्ंची एक मुलगी होती आिण ती मरावयास टेकली होती.
येशू जात असता लोकांची गदीर् झाली होती व तो चेंगरला जात होता.

43 आिण एक स्त्री तेथे होती. ितला बारा वषेर् रक्तस्राव होत होता.
ितच्याकडे जे काही पसेै होते ते सवर् ितने वदै्यांसाठी खचर् केले पण
कोणीही ितला बर ेकरु शकले नाही. 44 ती त्याच्या मागोमाग आली. व
ितने त्याच्या वस्त्राच्या टोकाला स्पशर् केला आिण ताबडतोब ितचा
रक्तस्राव थांबला. 45 मग येशू म्हणाला, “मला कोणी स्पशर् केला?”
ते सवर् जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, “सवर् जण

आपल्याभोवती गदीर् करीत आहेत आिण तुम्हांला चेंगरीत आहेत.”
46 परतंु येशू म्हणाला, “कोणी तरी मला स्पशर् केला आहे. कारण

मला माहीत आहे की, माझ्यातून शिक्त िनघाली आहे.” 47 आपण
येशूच्या नजरतेून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पािहले तेव्हा ती
थरथर कांपत आली आिण त्याच्या पाया पडली. तेथे ितने सवर्

लोकांसमोर आपण त्याला का स्पशर् केला व आपण कसे बर ेझालो ते
सांिगतले. 48 तेव्हा तो ितला म्हणाला, “मुली, तुझ्या िवश्वासाने तुला बरे
केले आहे. शांतीने जा.”

49 तो हे बोलत असतानाच कोणी तरी सभास्थानाच्या अिधकायार्च्या
घरुन आले आिण म्हणाले, “तुमची मुलगी मरण पावली आहे. आता
गुरुजींना त्रास देऊ नका.”

50 येशूने हे ऐकले व तो सभास्थानाच्या अिधकाऱ्याला म्हणाला,
“िभऊ नको, फक्त िवश्वास ठेव आिण ती मरणातून वाचिवली जाईल.”

51 जेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर पेत्र, योहान,
याकोब आिण मुलीचे आईवडील यांच्यािशवाय कोणालाही आत येऊ
िदले नाही. 52 सवर् लोक ितच्यासाठी रडत होते. येशू म्हणाला, “रडणे
थांबवा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.”

53 पण ते त्याला हसले. कारण त्यांना माहीत होते की ती मेली आहे.
54 परतंु त्याने ितचा हात धरला आिण मोठ्याने म्हणाला, “मुली, ऊठ!”
55 मग, तेव्हा ितचा आत्मा पुन्हा आला आिण ती लगेच उभी रािहली.
नतंर त्याने ितला खाण्यास देण्याची आज्ञा केली. 56 तेव्हा ितचे
आईवडील आश्चयार्ने थक्क झाले, परतंु जे घडले त्याबद्दल कोणालाही
सांगू नका अशी त्याने त्यांना आज्ञा केली.

ययेेशशू ूबाराबारा प्रेिषतांनाप्रेिषतांना कामिगरीवरकामिगरीवर पाठिवतोपाठिवतो
(मत्तय 10:5-15; माकर्  6:7-13)

येशूने बारा िशष्यांना एकत्र बोलािवले, आिण त्याने त्यांना सवर्
भुतांवर सामथ्यर् व अिधकार िदला. आिण त्यांना त्याने रोग बरे
करण्याचे सामथ्यर् िदले. 2 नतंर त्याने त्यांना देवाच्या

राज्याची घोषणा करण्यास व रोग्यांना बर ेकरण्यास पाठिवले. 3 तो
त्यांना म्हणाला, “तुमच्या प्रवासासाठी बरोबर काठी, िपशवी, भाकरी,
चांदीची नाणी, दोन-दोन अगंरखे असे काहीही घेऊ नका. 4 आिण ज्या
घरात तुम्ही जाल त्या घरातच तुम्ही राहा. व दसुऱ्या गावाला जाताना ते
घर सोडा. 5 जेथे लोक तुमचे स्वागत करणार नाहीत, तेथे गाव
सोडताना त्यांच्यािवरुद्ध साक्ष म्हणून आपल्या पायावरील धूळ झटकून
टाका.”

6 ते िनघाल्यानतंर सवर् गावातून सुवातार् सांगत व लोकांचे रोग बरे
करीत गेले.

हहेेरोदाचारोदाचा ययेेशूिवषयीशूिवषयी गोंधळगोंधळ होतोहोतो
(मत्तय 14:1-12, माकर्  6:14-29)

7 जेव्हा हेरोद राज्यपालाने जे सवर् काही घडत होते त्यािवषयी ऐकले,
तेव्हा तो घोटाळ्यात पडला. कारण काही जणांनी असे म्हटले की,
“योहान मेलेल्यांतून उठिवला गेला आहे.” 8 इतर काही जण असे
म्हणत होते की, “एलीया पुन्हा आला आहे.” इतर काही जणांनी असे
सांिगतले की, “फार पूवीर्च्या संदेष्ट्यांपकैी एक जण मेलेल्यांतून पुन्हा
िजवंत झाला आहे.”

9 परतंु हेरोद म्हणाला, “मी योहानाचा िशरच्छेद केला आहे, मग
ज्याच्यािवषयी अशा गोष्टी ऐकत आहे, तो कोण आहे?” म्हणून हेरोदाने
येशूला पाहण्याचा प्रयत्न केला.

ययेेशशू ूपाचपाच हजारांपहजारांपेेक्षाक्षा अिधकअिधक लोकांनालोकांना जजेेववू ूघालतोघालतो
(मत्तय 14:13-21; माकर्  6:30-44; योहान 6:1-14)

10 िशष्य परत आले तेव्हा त्यांनी येशूला आपण केलेल्या सवर् गोष्टी
सांिगतल्या. नतंर येशू त्यांना घेऊन बेथसदैा नावाच्या नगरास गुप्तपणे
गेला. 11 पण लोकसमुदायाला हे कळले व ते त्याच्यामागे गेले. त्याने
त्यांचे स्वागत केले आिण त्यांना स्वगर्राज्यािवषयी सांिगतले. ज्यांना बरे
होण्याची आवश्यकता होती, त्यांना त्याने बर ेकेले.

12 िदवस मावळत असता प्रेिषत त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले,
“लोकांना जाऊ द्या. म्हणजे ते आजूबाजूच्या शेतात आिण खेड्यात
जातील व त्यांना खावयाला व राहण्यास िमळण्याची शक्यता आहे का ते
पाहतील. कारण आपण दरू िठकाणी आहोत.”

13 पण तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही त्यांना काही खावयास द्या.”
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ते म्हणाले, “आम्ही जाऊन या सवर् लोकांसाठी अन्न िवकत घ्यावे असे
तुम्हांला वाटते काय? आमच्याजवळ फक्त पाच भाकरी आिण दोन मासे
यािशवाय काही नाही.” 14 तेथे ते सुमार ेपाच हजार पुरुष होते.
परतंु तो आपल्या िशष्यांस म्हणाला, “त्यांना सुमार ेपन्नासाच्या गटाने

बसवा.”
15 त्यांनी तसे केले व सवार्ंना खाली बसिवले. 16 नतंर त्याने पाच

भाकरी व दोन मासे घेतले, मग स्वगार्कडे बघून त्याने भाकरी व मासे
याबद्दल देवाचे उपकार मानले. त्याचे तुकडे केले. नतंर लोकांना
वाढण्यासाठी िशष्यांना िदले. 17 लोक जेवले व सवर् तृप्त झाले. आिण
जेवून झाल्यानतंर उरलेले गोळा करण्यात आले तेव्हा त्या तुकड्यांच्या
बारा टोपल्या भरल्या.

ययेेशशू ूहाहा िख्रस्तिख्रस्त आहआहेे
(मत्तय 16:13-19; माकर्  8:27-29)

18 मग असे झाले की एकदा येशू एकटाच प्राथर्ना करीत असताना,
त्याचे िशष्य त्याच्याबरोबर होते. त्याने त्यांना िवचारले, “मी कोण आहे
याबद्दल लोक काय म्हणतात?”

19 ते म्हणाले, “बािप्तस्मा करणारा योहान, इतर काही एलीया आिण
काहीजण म्हणतात की, फार पूवीर् होऊन गेलेल्या संदेष्ट्यांपकैी कोणी
तरी उठला आहे.”

20 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?”
पेत्राने उत्तर िदले, “देवाचा िख्रस्त.”
21 तेव्हा ताकीद देऊन त्याने त्यांना सूचना िदली की, हे कोणालाही

सांगू नका.

ययेेशशू ूम्हणतोम्हणतो कीकी त्यानत्यानेे ममेेललेेचच पािहजपािहजेे
(मत्तय 16:21-28; माकर्  8:31-9:1)

22 येशू म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राला पुष्कळ द:ुख सोसणे आवश्यक
आहे, आिण विडलांनी, मुख्य याजकांनी, िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी
नाकारावे व त्यांच्याकडून मारले जावे व पुन्हा ितसऱ्या िदवशी उठावे हे
आवश्यक आहे.”

23 नतंर तो त्या सवार्ंना म्हणाला, “जर कोणा व्यक्तीला माझ्या मागे
यायचे असेल तर त्याने स्वतःला नाकारले पािहजे. व दररोज स्वतःचा
वधस्तभं उचलून माझ्या मागे आले पािहजे. 24 जो कोणी स्वतःचा जीव
वाचवू पाहतो, तो त्याला मुकेल, पण जो कोणी माझ्यासाठी िजवाला
मुकेल तो त्याला बाचवील. 25 कोणी सवर् जग िमळिवले परतंु स्वतःचा
नाश करुन घेतला िंकवा स्वतःला गमािवले तर त्याला काय लाभ? 26

जो कोणी माझी व माझ्या वचनांची लाज धरतो तर मनुष्याचा पुत्र जेव्हा
त्याच्या वभैवाने, िपत्याच्या आिण पिवत्र दतूांच्या गौरवाने येईल तेव्हा
तोही त्याची लाज धरील. 27 परतंु मी तुम्हांला खर ेसांगतो येथे उभे
रािहलेल्यांमध्ये असे काही आहेत की, स्वागार्चे राज्य पािहल्यािशवाय
त्यांना मरणाचा अनुभव येणारच नाही.”

मोशमोशेे, एलीयाएलीया आिणआिण िख्रस्तिख्रस्त
(मत्तय 17:1-8; माकर्  9:2-8)

28 मग असे झाले की, तो असे बोलल्यावर साधारणपणे आठ
िदवसांनतंर, आपल्याबरोबर पेत्र, योहान व याकोब यांना घेऊन
डोंगरावर प्राथर्ना करण्यास गेला. 29 मग असे घडले की, तो प्राथर्ना
करीत असताना त्याच्या चेहऱ्याचे रुप पालटले व त्याचे कपडे डोळे
िदपिवण्याएवढे पांढरशेुभ्र झाले. 30 आिण तेथे दोघे जण त्याच्याबरोबर
बोलत होते. ते एलीया व मोशे होते. ते गौरवामध्ये प्रगट झाले होते, 31

आिण ते येशूच्या मरणािवषयी, जे तो यरुशलेमामध्ये पूणर् करणार होता,
त्यािवषयी बोलत होते. 32 पण पेत्र व त्याच्याबरोबर असलेले सवर् झोपी
गेले होते, जेव्हा ते जागे झाले, त्यांनी येशूचे गौरव पािहले, आिण दोन
मनुष्यांना त्याच्याबरोबर उभे असलेले पािहले. 33 मग असे झाले की, ते
दोघे जण येशूपासून िवभक्त होत असताना, पेत्र येशूला म्हणाला,
“गुरुजी, आम्ही येथे आहोत ते चांगले झाले. आपण तीन मडंप तयार
करु या, एक तुमच्यासाठी, एक मोशेसाठी व एक एलीयासाठी.” (तो काय
बोलत होता हे त्याचे त्याला कळत नव्हते.)

34 पण तो या गोष्टी सांगत असता एक मेघ खाली आला आिण त्याने
छायेने झाकून टाकले. त्यांनी मेघामध्ये प्रवेश केल्यानतंर ते घाबरले. 35

आिण त्यानां वेढलेल्या ढगातून एक वाणी ऐकू आली; ती म्हणाली, “हा
माझा पुत्र आहे; तो माझा िनवडलेला आहे, त्याचे ऐका.”

36 जेव्हा वाणी झाली तेव्हा येशू एकटाच तेथे होता. आिण यािवषयी
ते गप्प रािहले. त्यांनी त्यावेळी जे काही पािहले होते त्यािवषयी
कोणालाही काही सांिगतले नाही.

ययेेशशू ूभूतग्रस्तभूतग्रस्त मुलालामुलाला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 17:14-18; माकर्  9:14-27)

37 नतंर दसुऱ्या िदवशी असे झाले की, जेव्हा ते डोंगरावरुन खाली
आले तेव्हा मोठा जमाव येशूला भेटण्यासाठी आला. 38 आिण
त्याचवेळी जमावातील एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “गुरुजी,
मी तुम्हांला िवनिंत करतो, माझ्या मुलाकडे पाहा, कारण तो माझा
एकुलता एक मुलगा आहे. 39 एकाएकी त्याला अशुद्ध आत्मा धरतो व
तो अचानक िंकचाळतो, आिण तो त्याला झटके देईपयर्ंत िपळतो,
त्यामुळे त्याच्या तोंडाला फेस येतो, तो त्याला सोडीत नाही व त्याला
गिलतगात्र करतो. 40 मी तुमच्या िशष्यांना तो अशुद्ध आत्मा काढण्याची
िवनिंत केली, पण त्यांना ते शक्य झाले नाही.”

41 येशू म्हणाला अहो, “अिवश्वासू व चुकलेल्या लोकांनो! मी
तुमच्याबरोबर िकती काळ राहू व िकती काळ तुमचे सोसू? त्या मुलाला
इकडे आणा.”

42 परतंु तो येत असतानाच भुताने त्याला पाडले आिण िपळवटले.
येशूने अशुद्ध आत्म्याला धमकावले. त्याने मुलाला बर ेकेले आिण त्याला
त्याच्या विडलांजवळ परत िदले. 43 देवाचा मिहमा पाहून ते सवर् फार
आश्चयर्चिकत झाले.

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या मरणािवषयीमरणािवषयी सांगतोसांगतो
(मत्तय 17:22-23; माकर्  9:30-32)

पण सवर् लोक येशूने जे केले त्यािवषयी आश्चयर् व्यक्त करीत असताना,
तो त्याच्या िशष्यांना म्हणाला. 44 “मी तुमच्याजवळ ज्या गोष्टी सांगतो
त्याकडे काळजीपूवर्क लक्षा द्या. मनुष्याच्या पुत्राला लोकांच्या हाती
देण्यात येईल.” 45 पण िशष्यांना त्याचे बोलणे समजले नाही. ते
त्यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आले होते. यासाठी की ते त्यांना समजू
नये. आिण या बोलण्यािवषयी त्याला िवचारण्याची त्यांना भीित वाटत
होती.

अितमहत्त्वाचीअितमहत्त्वाची व्यक्तीव्यक्ती
(मत्तय 18:1-5; माकर्  9:33-37)

46 आपणांमध्ये सवार्ंत मोठा कोण असा िशष्यांमध्ये वाद सुरु झाला.
47 पण येशूला त्यांच्या मनातले िवचार समजले, तेव्हा त्याने एका लहान
बालकाला घेतले व त्याच्याजवळ त्याला उभे केले. 48 येशू त्यानां
म्हणाला, “जो कोणी ह्या लहान बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो तो
मला स्वीकारतो आिण जो मला स्वीकारतो तो ज्याने मला पाठिवले
त्याला स्वीकारतो. कारण जो कोणी तुम्हा मध्ये सवार्ंत लहान बनेल तो
सवार्ंत मोठा आहे.”

जीजी व्यिक्तव्यिक्त तुमच्यािवरुद्धतुमच्यािवरुद्ध नाहीनाही तीती तुम्हांलातुम्हांला अनुकअनुकूूलल आहआहेे
(माकर्  9:38-40)

49 परतंु योहानाने उत्तर िदले, “गुरुजी, आम्ही कोणाला तरी तुमच्या
नावाने भुते काढताना पािहले, व आम्ही त्याला मना केले, कारण आम्ही
जे तुम्हांला अनुसरतो त्यापकैी तो नाही.”

50 परतंु येशू योहानाला म्हणाला, “त्याला मना करु नका, कारण जो
तुमच्यािवरुद्ध नाही तो तुम्हांला अनुकूल आहे.”

शोमरोननगरशोमरोननगर

51 आता असे घडले की, जेव्हा त्याला स्वगार्त घेण्याची वेळ आली,
त्याने यरुशलेमाला जाण्याचे ठरिवले. 52 त्याने आपणांपुढे िनरोपे
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पाठिवले. ते गेले आिण येशूच्या येण्यािवषयीच्या तयारीसाठी एका
शोमरोनी खेड्यात गेले. 53 पण शोमरोन्यांनी येशूचा स्वीकार केला
नाही, कारण तो यरुशलेमाकडे िनघाला होता. 54 जेव्हा याकोब व
योहान या िशष्यांनी पािहले, तेव्हा ते म्हणाले, “प्रभु, स्वगार्तील अग्नीने
येऊन त्यांचा नाश करावा यासाठी आम्ही आज्ञा करावी असे तुला वाटते
काय?”

55 तेव्हा त्याने वळून त्यांना धमकावले. 56 आिण ते दसुऱ्या
खेड्यात िनघून गेले.

ययेेशूलाशूला अनुसरणअनुसरणेे
(मत्तय 8:19-22)

57 ते रस्त्याने चातल जात असता कोणी तरी त्याला म्हणाले, “तू
जेथे कोठे जाशील तेथे मी तुझ्यामागे येईन.”

58 तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “कोल्ह्यांना िबळे आहेत, आिण
आकाशातील पक्ष्यांना घरटी आहेत, पण मनुष्याच्या पुत्राला डोकेसुध्दा
टेकावयास जागा नाही.”

59 तो दसुऱ्या एकाला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.”
पण तो मनुष्य म्हणाला, “पिहल्यांदा मला जाऊ दे आिण माझ्या

विडलांना पुरु दे.”
60 पण येशू त्याला म्हणाला, “मेलेल्यांना त्यांच्या मेलेल्यांना पुरु दे.

तू जा आिण देवाच्या राज्याची घोषणा कर.”
61 दसुरा म्हणाला, “मी तुला अनुसरने, प्रभु पण अगोदर मला माझ्या

घरातील लोकांचा िनरोप घेऊ दे.”
62 पण येशू त्यांस म्हणाला, “जो कोणी नांगराला हात घालतो व मागे

पाहतो तो देवाच्या राज्यासाठी योग्य नाही.”

ययेेशशू ूबहात्तरबहात्तर पुरुषांनापुरुषांना कामिगरीवरकामिगरीवर पाठिवतोपाठिवतो

या घटनांनतंर प्रभुने इतर बहात्तर जणांची नेमणूक केली.
आिण येशूने त्यांना जोडीजोडीने पाठिवले. त्याला ज्या
िठकाणी जायचे होते त्या प्रत्येक गावात व िठकाणी त्याने

त्यांना पाठिवले. 2 तो त्यांना म्हणाला, “पीक फार आहे पण कामकरी
थोडे आहेत. यास्तव िपकाच्या धन्याने त्याच्या िपकासाठी कामकरी
पाठवावेत यासाठी प्राथर्ना करा.

3 “जा! आिण लक्षात ठेवा, लांडग्यात जशी कोंकर ेतसे मी तुम्हास या
जगात पाठवीत आहे. 4 थलैी, िपशवी िंकवा वहाणा बरोबर घेऊ नका, व
रस्त्याने जाताना कोणाला सलाम करु नका. 5 कोणत्याही घरात तुम्ही
प्रवेश कराल तेव्हा पिहल्यांदा असे म्हणा, ‘या घरास शांित असो!’ 6 जर
तेथे शांितिप्रय मनुष्य असेल तर तुमची शांित त्याच्यावर राहील, परतंु तो
मनुष्य शांितिप्रय नसेल तर तुमची शांित तुमच्याकडे परत येईल. 7 त्या
घरात तुम्हांला जे देतील ते खातपीत राहा. कारण कामकरी हा त्याच्या
मजुरीस पात्र आहे. या घरातून त्या घरात असे घर बदलू नका.

8 “कोणत्याही नगरात तुम्ही प्रवेश कराल तेव्हा आिण जेव्हा ते तुमचे
स्वागत करतील तेव्हा, तुमच्यासमोर जे वाढलेले असेल ते खा. 9

तेथील रोग्यांना बर ेकरा आिण नतंर त्यांना सांगा की, ‘देवाचे राज्य
लवकरच तुमच्याकडे येत आहे!’

10 “परतंु तुम्ही एखाद्या गावात प्रवेश कराल आिण त्यांनी जर तुमचे
स्वागत केले नाही तर रस्त्यात जा आिण म्हणा. 11 ‘आमच्या पायाला
लागलेली तुमच्या गावाची धूळदेखील आम्ही तुम्हांिवरुद्ध झटकून
टाकीत आहोत! तरीही हे लक्षात असू द्या की, देवाचे राज्य लवकरच
तुमच्याकडे येत आहे.!’ 12 मी तुम्हांला सांगतो, त्या िदवशी त्या
गावापेक्षा सदोमातील लोकांना सोपे जाईल.

जजेे िवश्वासिवश्वास ठठेेवीतवीत नाहीतनाहीत त्यांनात्यांना ययेेशशू ूइशाराइशारा ददेेतोतो
(मत्तय 11:20-24)

13 “खोरािजना तुझ्यासाठी हे वाईट होईल! बेथसदैा तुझ्यासाठी हे
वाईट होइल! कारण जे चमत्कार तुम्हांमध्ये घडले ते जर सोर व
िसदोनमध्ये घडले असते तर त्यांनी फार पूवीर्च गोणपाट नेसून राखेत
बसून पश्चात्ताप केला असता. 14 तरीसुद्धा सोर व िसदोन यांना

न्यायाच्या वेळी तुमच्यापेक्षा सोपे जाईल. 15 आिण कफणर्हूमा, तुला
स्वगार्पयर्ंत चढवले जाईल काय? तू तर अधोलोकातच जाशील.

16 “जो िशष्यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो आिण जो िशष्यांना नाकारतो
तो मला नाकारतो. आिण जो मला नाकारतो तो ज्याने मला पाठिवले
त्याला नाकारतो.”

ससैतैानाचतानाचेे पतनपतन

17 ते बहात्तर लोक आनदंाने परतले आिण म्हणाले, “प्रभु, तुझ्या
नावाने भुतेसुद्धा आम्हांला वश होतात!”

18 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “मी सतैानाला आकाशातून िवजेसारखे
पडताना पािहले! 19 ऐका मी तुम्हांला साप आिण िंवचू यांना
तुडिवण्याचा अिधकार िदला आहे. व मी तुम्हांला शत्रूच्या सवर्
सामथ्यार्वर अिधकार िदला आहे. आिण कशानेच तुम्हांला अपाय होणार
नाही. 20 तथािप तुम्हांला भुते वश होतात याचा आनदं मानू नका तर
तुमची नावे स्वागार्त िलिहली आहेत याचा आनदं माना.”

ययेेशशू ूिपत्यालािपत्याला प्राथप्राथर्र्नाना करतोकरतो
(मत्तय 11:25-27; 13:16-17)

21 त्या क्षणी तो पिवत्र आत्म्यात उल्हािसत झाला, आिण म्हणाला,
“हे िपत्या, स्वागार्च्या आिण पृथ्वीच्या प्रभु मी तुझी स्तुित करतो, कारण
तू या गोष्टी ज्ञानी आिण बुिद्धमान लोकांपासून लपवून ठेवून त्या लहान
बाळकांस प्रकट केल्या आहेस. होय, िपत्या कारण तुला जे बर ेवाटले ते
तू केलेस.

22 “माइया िपत्याने सवर् गोष्टी माझ्यासाठी िदल्या होत्या. आिण पुत्र
कोण आहे हे िपत्यािशवाय कोणालाच ठाऊक नाही. आिण पुत्रािशवाय
कोणालाही िपता कोण आहे हे माहीत नाही व ज्या कोणाला ते प्रगट
करण्याची पुत्राची इच्छा असेल त्यालाच फक्त माहीत आहे.”

23 आिण िशष्यांकडे वळून तो एकांतात बोलला, “तुम्ही जे पाहता ते
पाहणार ेडोळे धन्य. 24 मी तुम्हांस सांगतो, अनेक राजांनी व
संदेष्ट्यांनी तुम्ही जे पाहता ते पाहण्याची इच्छ बाळगली, परतंु त्यांनी ते
पािहले नाही आिण तुम्ही जे ऐकता ते ऐकण्याची इच्छा बाळगली, परतंु
त्यांनी ते ऐकले नाही.”

चांगलाचांगला शोमरोनीशोमरोनी

25 नतंर एक िनयमशास्त्राचा िशक्षक उभा रािहला आिण त्याने येशूची
परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न केला, तो म्हणाला, “गुरुजी, अनतंकाळचे
जीवन िमळण्यासाठी मी काय करावे?”

26 तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “िनयमशास्त्रात काय िलिहले आहे? तू
त्यांत काय वाचतोस?”

27 तो म्हणाला, “‘तू तुझा देव प्रभु याच्यावर पूणर् अतंःकरणाने, पूणर्
आत्म्याने, पूणर् शिक्तने प्रीित कर.’ व ‘स्वतःवर जशी प्रीित करतोस तशी
तू आपल्या शेजाऱ्यावरही प्रीित कर.’”

28 तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “तू बरोबर उत्तर िदलेस, हेच कर
म्हणजे तू िचरकाल राहशील.”

29 पण आपण योग्य प्रश्न िवचारला आहे हे इतरांना दाखवून
देण्यासाठी त्याने येशूला िवचारले, “मग माझा शेजारी कोण?”

30 येशूने उत्तर िदले, “एक मनुष्य यरुशलेमाहून यरीहोस िनघाला
होता. आिण तो लुटारंुच्या हाती सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढून
घेतले. त्यांनी त्याला मारले, आिण त्याला अधर्मेला टाकून ते िनघून
गेले.

31 “तेव्हा त्याचवेळी एक याजक त्या रस्त्याने जात होता. याजकाने
त्याला पािहले, पण तो रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजूने िनघून गेला. 32 त्याच
मागार्ने एक लेवी त्या िठकाणी आला. लेव्याने त्याला पािहले. व तो
सुध्दा रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजूने िनघून गेला.

33 “नतंर एक शोमरोनी त्याच रस्त्याने प्रवास करीत तेथे आला.
जेव्हा त्याने त्या मनुष्याला पािहले, तेव्हा त्याला त्याच्यािवषयी कळवळा
आला 34 तो त्याच्याजवळ आला त्याच्या जखमांवर तेल व द्राक्षारस
ओतून त्या बांधल्या. नतंर त्या शोमरोन्याने त्याला आपल्या गाढवावर
बसिवले व त्याला उतारशाळेत आणले, व त्याची देखभाल केली. 35
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दसुऱ्या िदवशी त्याने दोन दीनार। (सुमार ेवीस रुपये) काढले आिण
उतारशाळेच्या मालकाला िदले व म्हणाला, ‘याची चांगली देखभाल कर
म्हणजे यापेक्षा जे तू अिधक खचर् करशील ते मी परत आल्यावर तुला
देईन.’”

36 लुटारंुच्या तावडीत जो मनुष्य सापडला होता, “त्याचा त्या
ितघांपकैी कोण खरा शेजारी होता असे तुला वाटते?”

37 तो िनयमशास्त्राचा िशक्षक म्हणाला, “ज्याने त्या गरजू जखमी
प्रवाशावर दया मनापासून केली तो.”
तेव्हा येशू त्याला म्हणाला, “जा आिण तूही तसेच कर.”

मरीयामरीया आिणआिण माथार्माथार्

38 मग येशू आिण त्याचे िशष्य त्याच्या मागार्ने जात असता, तो एका
खेड्यात आला. तेथे माथार् नावाच्या स्त्रीने त्याचे स्वागत करुन
आदराितथ्य केले. 39 ितला मरीया नावाची एक बहीण होती, ती
प्रभूच्या पायाजवळ बसली व तो काय बोलतो हे ऐकत रािहली. 40 पण
माथेर्ची अित कामामुळे तारांबळ झाली. ती येशूकडे आली आिण
म्हणाली, “प्रभु, माझ्या बिहणीने सवर् काम माइयावर टाकले याची तुला
काळजी नाही काय? तेव्हा मला मदत करायला ितला सांग.”

41 प्रभूने उत्तर िदले, “माथार्, माथार्, तू पुष्कळ गोष्टीिवषयी दगदग
करतेस. 42 पण एक गोष्ट आवश्यक आहे. हे मी सांगतो कारण मरीयेने
ितच्यासाठी चांगला कायर्भाग िनवडला आहे. तो ितच्यापासून काढून
घेतला जाणार नाही.”

ययेेशशू ूप्राथप्राथर्र्ननेे िवषयीिवषयी िशकिवतोिशकिवतो
(मत्तय 6:9-15)

मग असे झाले की, तो एका िठकाणी प्राथर्ना करीत होता.
प्राथर्ना संपल्यावर िशष्यांपकैी एक जण त्याला म्हणाला,
“प्रभु, योहानाने जशी त्याच्या िशष्यांना प्राथर्ना िशकवली:

त्याचप्रमाणे आम्ही प्राथर्ना कशी करावी ते आम्हास िशकवा.”
2 मग तो त्यांना म्हणाला, “जेव्हा तुम्ही प्राथर्ना करता तेव्हा असे

म्हणा:
‘िपत्या, तुझे नाव पिवत्र राखले जावो.
तुझे राज्य येवो,

3 आम्हाला रोज लागणारी भाकर आज आम्हांला दे,
4 आिण आमच्या पापांची आम्हांला क्षमा कर,
कारण आम्ही सुद्धा जे आमचे वाईट करतात त्यांची क्षमा करतो.
आिण आम्हांला परीके्षत आणू नकोस तर आम्हास वाइटापासून
सोडीव.’”

मागतमागत राहाराहा
(मत्तय 7:7-11)

5 मग येशू त्यास म्हणाला, “समजा तुमच्यापकैी कोणाला तरी एक
िमत्र होता. आिण तो त्याच्याकडे मध्यरात्री गेला व त्याला म्हणाला,
‘िमत्रा, मला तीन भाकरी उसन्या दे, कारण माझा िमत्र नुकताच प्रवास
करुन माझ्याकडे आला आहे. आिण त्याला वाढायला माझ्याजवळ
काहीही नाही.’ 7 आिण समजा तो मनुष्य आतून म्हणाला, ‘मला त्रास
देऊ नको! अगोदरच दार लावलेले आहे. आिण माझी मुले माझ्याजवळ
झोपलेली आहेत. मी तुला देण्यासाठी उठू शकत नाही.’ 8 मी तुम्हाला
सांगतो जरी तो उठून त्याला कांही देण्याची टाळटाळ करील तरी
त्याच्या िमत्राच्या आग्रही वृत्तीमुळे तो खात्रीने उठून त्याला पािहजे ते
देईल. 9 आिण म्हणून मी तुम्हांला सांगतो, मागा म्हणजे तुम्हांला िदले
जाईल. शोधा म्हणजे तुम्हांस सापडेल आिण ठोठवा म्हणजे तुम्हांसाठी
उघडले जाईल. 10 कारण जो कोणी मागतो त्याला िमळेल. जो शोधतो
त्याला सापडेल आिण जो कोणी ठोठावतो त्याच्यासाठी दार उघडले
जाईल. 11 तुम्हांमध्ये असा कोण िपता आहे की, त्याच्या मुलाने त्याला
मासा मािगतला असता त्यास माशाऐवजी साप देईल? 12 िंकवा जर
मुलाने अडें मािगतले तर कोणता िपता त्याला िंवचू देईल? 13 जर तुम्ही
इतके वाईट असताना तुम्हांला तुमच्या मुलांना चांगल्या देणग्या देण्याचे

समजते, तर जे त्याच्याकडे मागतात त्यांना स्वगार्तील िपता िकती तरी
अिधक पिवत्र आत्मा देईल?”

ययेेशूचशूचेे सामथ्यसामथ्यर्र् ददेेवापासूनवापासून आहआहेे
(मत्तय 12:22-30; माकर्  3:20-27)

14 येशू एक भूत काढीत होता. ते मुके होते. मग असे झाले की, जो
मनुष्य बोलू शकत नव्हता तो, भूत बाहेर आल्यावर, बोलू लागला व
लोकांचा जमाव चिकत झाला. 15 परतंु त्यांच्यातील काही लोक
म्हणाले की, “भुतांचा प्रमुख जो बालजबूल याच्या साहाय्याने तो भुते
काढतो.”

16 काहींनी त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी स्वगार्तून िचन्ह मािगतले. 17

पण त्यांच्या मनात काय होत हे त्याला माहीत होते आिण तो त्यांना
म्हणाला, “आपसात फूट पडलेले प्रत्येक राज्य ओसाड पडते आिण
एखाद्या घरात एकमेकांिवरुद्ध भांडतात तेव्हा त्या घराचे तुकडे होतात.
18 आिण तुम्ही म्हणता तशी जर भुतांमध्येही फूट पडली तर त्याचे
राज्य कसे िटकेल? मी तुम्हांला हे िवचारतो, कारण तुम्ही म्हणता मी
बालजबूलच्या साहाय्याने भुते काढतो.. 19 पण जर मी बालजबूलच्या
साहाय्याने भुते काढतो, तर तुमचे अनुयायी (तुमची मुले) कोणाच्या
साहाय्याने भुते काढतात? म्हणून तेच तुमचा न्याय करतील. 20 परतंु
जर मी देवाच्या साहाय्याने भुते काढतो, तर मग हे स्पष्ट आहे की, देवाचे
राज्य तुमच्याकडे आले आहे.

21 “जेव्हा एखादा बलवान मनुष्य आपल्या सुरिक्षततेसाठी पूणर्
शस्त्रसामग्री बाळगतो आिण स्वतःचे रक्षण करतो तेव्हा त्याची मालमता
सुरिक्षत राहते. 22 परतंु कोणी त्याच्याहीपेक्षा अिधक बलवान
त्याच्यावर हल्ला करुन त्याचा पराभव करतो, तेव्हा ज्या शस्त्रसामग्रीवर
त्यांने भरवंसा ठेवला होता, ती तो घेऊन जातो व त्याला िमळालेली लूट
आपल्या िमत्रांना वाटतो.

23 “जो माझ्या पक्षाचा नाही, तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो
माझ्याबरोबरीने गोळा करीत नाही, तर तो उधळून टाकतो.

िरकामािरकामा मनुष्यमनुष्य
(मत्तय 12:43-45)

24 “जेव्हा भूत माणसाबाहेर येते व ते िवसावा घेण्यासाठी िनजर्ल
प्रदेशात जागा शोधते. पण त्याला ती िवश्रांित िमळत नाही. तेव्हा तो
म्हणतो, ‘मी ज्या घरातून बाहेर आलो त्या घरात परत जाईन.’ 25 तो
जातो आिण त्याला ते घर झाडून नीटनेटके केलेले आढळते. 26 नतंर
तो जातो आिण आपणापेक्षा अिधक बळकट व दषु्ट असे सात आत्मे
िमळिवतो, आिण ते आत जातात आिण तेथेच राहतात. तेव्हा त्या
मनुष्याची शेवटची अवस्था पिहल्यापेक्षा वाईट होते.”

खरखरे ेधन्यधन्य लोकलोक

27 असे घडले की, तो या गोष्टी बोलला तेव्हा गदीर्तील एक स्त्री
मोठ्याने ओरडून त्याला म्हणाली, “धन्य ते गभार्शय, ज्याने तुझा भार
वािहला व धन्य ती स्तने जी तू चोखलीस!”

28 परतंु तो म्हणाला, “जे देवाचे वचन ऐकतात व पाळतात ते धन्य!”

आम्हांलाआम्हांला पुरावापुरावा ददेे
(मत्तय 12:38-42; माकर्  8:12)

29 जसजसा लोकसमुदाय वाढू लागला, तेव्हा तो बोलू लागला, “ही
िपढी दषु्ट िपढी आहे. ती िचन्ह मागत आहे, आिण योनाच्या िचन्हािशवाय
कोणतेही िचन्ह ितला िदले जाणार नाही. 30 कारण जसा योना
िननवेच्या लोकांकिरता िचन्ह होता तसा मनुष्याचा पुत्रही या िपढीसाठी
िचन्ह होईल.

31 “दिक्षणेकडची राणी न्यायाच्या िदवशी या िपढीिवरुद्ध उठेल आिण
ती त्यांचा िधक्कार करील. कारण ती पृथ्वीच्या दिक्षण टोकाकडून
शलमोनाचे शहाणपण ऐकण्यासाठी आली, आिण आता तर
शलमोनापेक्षाही थोर असा कोणी एक येथे आहे.

लूक 10:36 665 लूक 11:31
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32 “न्यायाच्या िदवशी िननवेचे लोक या िपढीबरोबर उभे राहतील व
त्यांचा िधक्कार करतील. कारण योनाचा उपदेश ऐकून त्यांनी पश्चात्ताप
केला पण आता योनापेक्षाही थोर असा कोणी येथे आहे.

जगासाठीजगासाठी प्रकाशप्रकाश असअसेे व्हाव्हा
(मत्तय 5:15; 6:22-23)

33 “कोणी िदवा लावून तळघरात िंकवा भांड्याखाली ठेवत नाहीत,
उलट तो िदवठणीवर ठेवतात. यासाठी की जे कोणी आत येतात त्यांना
प्रकाश िदसणे शक्य व्हावे. 34 डोळा हा तुमच्या शरीराचा िदवा आहे.
जर तुमचे डोळे चांगले आहेत, तर तुमचे शरीरही प्रकाशाने भरलेले आहे.
35 पण ते जर वाईट आहेत तर तुमचे शरीर अधंकारमय आहेत
तुमच्यातला प्रकाश हा अधंार तर नाही ना, याची काळजी घ्या. 36 जर
तुमचे सवर् शरीर प्रकाश आहे आिण जर त्याचा एकही भाग अधंार नाही
तर, जशी िदव्याची प्रकाशिकरणे तुझ्यावर प्रकाशतात, तसे ते पूणर्पणे
प्रकाशतील.”

ययेेशशू ूपरुश्यांवरपरुश्यांवर टीकाटीका करतोकरतो
(मत्तय 23:1-36; माकर्  12:38-40; लूक 20:45-47)

37 जेव्हा येशूने आपले बोलणे संपिवले तेव्हा एका परुश्याने त्याला
आपलल्याबरोबर जेवायला बोलािवले. तो आत गेला आिण आपल्या
जागी रलेून बसला. 38 परतंु त्याने जेवणापूवीर् हात धुतले नाहीत हे
पाहून परुश्याला फार आश्चयर् वाटले. 39 तेव्हा प्रभु त्याला म्हणाला,
“तुम्ही परुशी प्याला व ताट बाहेरुन स्वच्छ करता पण तुम्ही आतून
अधाशीपणाने व फसवणकुीच्या दषु्टतेने भरले आहात. 40 तुम्ही मूखर्
लोक! ज्याने बाहेरील बाजू बनवली तो आतली बाजू बनवणार नाही का?
41 पण जे आतमध्ये आहे, ते गरीबांना द्या. आिण नतंर सवर् काही
तुमच्यासाठी स्वच्छ होईल.

42 “परुश्यांनो तुम्हाला िधक्कार असो कारण तुम्ही पश्चात्ताप करता व
पुिदन्याचा व प्रत्येक वनस्पतीचा दशांश देता. परतंु तुम्ही न्याय आिण
देवािवषयीचे प्रेम याकडे दलुर्क्ष करता. तुम्ही या गोष्टी प्रथम काराव्यात व
मुख्य गोष्टींकडे दलुर्क्ष करु नये.

43 “परुश्यांनो तुमचा िधक्कार असो, कारण तुम्हांला सभास्थानातील
महत्त्वाच्या जागी बसणे आिण बाजारात नमस्कार घेणे आवडते. 44

तुमचा िधक्कार असो कारण तुम्ही खणुा न केलेल्या कबरांसारखे आहात,
अशा कबरांवर लोक नकळत पाय देऊन चालतात.”

45 िनयमशास्त्राचा एक िशक्षक येशूला म्हणाला, “गुरुजी, तुम्ही असे
बोलता तेव्हा तुम्ही आमचासुद्धा अपमान करता.”

46 तेव्हा येशू म्हणाला, “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो तुमचाही िधक्कार
असो, कारण तुम्ही लोकांना वाहण्यास कठीण असे ओझे लादता व ते
उचलण्यास तुमच्या एका बोटानेसुद्धा मदत करीत नाही. 47 तुमचा
िधक्कार असो, कारण तुमच्या पूवर्जांनी ठार केलेल्या भिवष्यवाद्यांसाठी
तुम्ही कबरा बांधता. 48 अशा प्रकार ेतुमच्या पूवर्जांनी केलेल्या कृत्यांचे
समथर्न करता. 49 यामुळे देवाचे ज्ञानसुद्धा असे म्हणाले, ‘मी प्रेिषत व
संदेष्टे त्यांच्याकडे पाठवीन. त्यांपकैी काही जणांना ते ठार मारतील व
काही जणांचा ते छळ करतील!’

50 “तेव्हा या िपढीस भिवष्यवाद्यांचे जे रक्त जगाच्या प्रारभंापासून
सांडले गेले त्याबद्दल दडं भरुन द्यावा लागेल. 51 म्हणजे हाबेलाच्या
रक्तापासून ते जखऱ्या जो देवाचे मिंदर व वेदी यांच्यामध्ये मराला गेला.
खरोखर मी तुम्हांस सांगतो या िपिढला ते भरुन द्यावे लागेल.

52 “िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो तुमचा िधक्कार असो. कारण तुम्ही
ज्ञानाची िकल्ली काढून घेतली आहे. तुम्ही स्वतःही आत गेला नाहीत
आिण जे आत जाण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांनाही जाऊ िदले नाही.”

53 येशू तेथून िनघून जात असता िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परुशी
फार िवरोध करु लागले व त्याला अनेक गोष्टीिवषयी प्रश्न िवचारु लागले.
54 तो जे बोलेल त्यामध्ये त्याला एखाद्या सावजाप्रमाणे पकडण्यासाठी
टपून बसले.

परुश्यांसारखपरुश्यांसारखेे होऊहोऊ नकानका

आिण म्हणून हजारो लोकांचा समुदाय जमला होता. इतके
लोक जमले होते की, ते एकमेकांना तुडवू लागले, तेव्हा येशू
प्रथम आपल्या िशष्यांशी बोलला: “परुश्यांच्या

खिमरािवषयी जपा, म्हणजे जे ढोंग आहे त्यािवषयी जपा. 2 उघड केले
जाणार नाही असे काहीच झाकलेले नाही व जे कळणार नाही असे
काहीच गुप्त नाही. 3 यास्तव जे काही तुम्ही अधंारत बोलाल ते उजेडात
ऐकले जाईल आिण जे काही तुम्ही कोणाच्या कानात एकांतात सांगाल
ते घराच्या छपरावरुन घोिषत केले जाईल.”

फक्तफक्त ददेेवाचीवाची भीितभीित बाळगाबाळगा
(मत्तय 10:28-31)

4 “परतंु माझ्या िमत्रांनो, मी तुम्हांला सांगतो, जे शरीराला मारतात
त्यांना तुम्ही िभऊ नये, कारण त्यानतंर त्यापेक्षा जास्त त्यांना काही
करता येत नाही. 5 तुम्ही कोणाची भीित बाळगावी हे मी तुम्हांला
सांगतो. तुम्हांला ठार मारल्यांनतर तुम्हांस नरकात टाकून देण्यास जो
समथर् आहे, त्याची भीित धरा. होय, मी तुम्हांस सांगतो त्यालाच भ्या.

6 “पाच िचमण्या दोन पशैांना िवकतात की नाही? आिण त्यातील
एकीचाही देवाला िवसर पडत नाही. 7 पण तुमच्या डोक्यावरील सवर्
केसदेखील त्याने मोजलेले आहेत. िभऊ नका. पुष्कळ िचमण्यांपेक्षा
तुम्ही मूल्यवान आहात.”

ययेेशूचीशूची लाजलाज बाळगूबाळग ूनकानका
(मत्तय 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “प्रत्येक जण जो मला इतर लोकांसमोर स्वीकारतो, त्या मनुष्याला
देवाच्या दतूासमोर मनुष्याचा पुत्रही स्वीकारील. 9 परतंु जो मला इतर
लोकांसमोर नाकारतो, तो देवदतूांसमोरही नाकारला जाईल.

10 “प्रत्येक मनुष्य जो मनुष्याच्या पुत्रािवरुद्ध बोलतो, त्याला क्षमा
केली जाईल. परतंु जो पिवत्र आत्म्यािवरुद्ध दभुार्षण करतो त्याला क्षमा
केली जाणार नाही.

11 “जेव्हा ते तुम्हांला सभास्थान, सरकार, अिधकारी यांच्यासमोर
आणतील तेव्हा तुम्ही काय बोलावे िंकवा स्वतःचा बचाव कसा करावा
यािवषयी आधीच िंचता करीत बसू नका. 12 कारण तुम्ही काय बोलावे
हे पिवत्र आत्मा त्यावेळी तुम्हांला िशकवील.”

ययेेशशू ूस्वाथार्स्वाथार् िवरुद्धिवरुद्ध सूचनासूचना ददेेतोतो
13 नतंर लोकसमुदायातील एक जण त्याला म्हणाला, “गुरुजी,

माझ्या भावाला वतन िवभागून माझे मला द्यायला सांगा!”
14 परतंु येशू त्याला म्हणाला, “मनुष्या, मला तुमच्यावर मध्यस्थ

िंकवा न्यायाधीश म्हणून कोणी नेमले?” 15 मग येशू त्यांना म्हणाला,
“सांभाळा आिण सवर् प्रकारच्या लोभापासून स्वतःला दरू ठेवा. कारण
जेव्हा एखाद्या माणसाजवळ त्याच्या गरजेपेक्षा अिधक असते तेव्हा ती
संपत्ती म्हणजे त्याचे जीवन असे होत नाही.”

16 नतंर त्याने त्यास एक बोधकथा सांिगतली: “कोणा एका धनवान
मनुष्याच्या जिमनीत फार उत्तम पीक आले. 17 तो स्वतःशी िवचार
करुन असे म्हणाला, ‘मी काय करु, कारण धान्य साठवायला माझ्याकडे
जागा नाही?’

18 “मग तो म्हणाला, ‘मी असे करीन की धान्याची कोठार ेपाडून
मोठी बांधीन, मी माझे सवर् धान्य व माल तेथे साठवीन. 19 आिण मी
माझ्या िजवाला म्हणेन, िजवा, तुझ्यासाठी पुष्कळ चांगल्या गोष्टी अनेक
वषेर् पुरतील इतक्या आहेत. आराम कर, खा, पी आिण मजा कर.’

20 “पण देव त्याला म्हणतो, ‘मूखार्, जर आज तू मेलास तर तू
िमळिवलेल्या गोष्टी कोणाला िमळतील?’

21 “जो कोणी स्वतःसाठी संपत्ती जमा करतो परतंु देवाच्या दृष्टीने जो
धनवान नाही, अशा मनुष्यासारखे हे आहे.”

लूक 11:32 666 लूक 12:21
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ददेेवाच्यावाच्या राज्यालाराज्याला प्रभमप्रभम स्थानस्थान ददेेणणेे
(मत्तय 6:25-34, 19-21)

22 मग येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “म्हणून मी तुम्हांस सांगतो,
स्वतःच्या जीवनािवषयी िंकवा तुम्ही काय खावे यािवषयी िंचता करु
नका. िंकवा तुमच्या शरीरािवषयी म्हणजे कोणते कपडे घालावेत
यािवषयी िंचता करु नका. 23 कारण अन्नापेक्षा जीव आिण कपड्यापेक्षा
शरीर महत्त्वाचे आहे. 24 कावळ्यांचा िवचार करा. ते पेरीत नाहीत व
कापणीही करीत नाहीत. त्यांना कोठार नाही व कणगीही नाही. तरीही
देव त्याचे पोषण करतो. पक्ष्यांपेक्षा तुम्ही िकतीतरी मोलवान आहात! 25

िंचता करुन तुम्हांपकैी कोण स्वतःच्या आयषु्यात एका तासाची भर घालू
शकेल? 26 ज्याअथीर् तुम्ही ही लहान गोष्ट करु शकत नाही, तर इतर
गोष्टीिवषयी िंचता का करता?

27 “रानफुले कशी वाढतात याचा िवचार करा. ते कष्ट करीत नाहीत
व कातीत नाहीत. तरी मी तुम्हांला सांगतो शलमोनानेसुद्धा आपल्या सवर्
वभैवात त्यांच्यातील एकासारखाही पोशाख घातला नव्हता. 28 जर
देवाने जे आज आहे व उद्या भट्टीत टाकले जाईल अशा त्या रानातील
गवताला असा पोशाख घातला आहे, तर तुम्ही जे अल्पिवश्वासू त्या
तुम्हांला तो िकतीतरी अिधक (चांगला) पोशाख घालणार नाही काय!

29 “आिण तुम्ही काय खावे व काय प्यावे यािवषयी खटपट करु
नका. या गोष्टीिवषयी िंचता करु नका. 30 कारण जगातील सवर् लोक हे
िमळिवण्याची खटपट करतात पण या गोष्टींची गरज तुम्हांला आहे, हे
तुमच्या िपत्याला माहीत आहे. 31 त्याऐवजी प्रथम त्याचे राज्य
िमळिवण्यासाठी झटा म्हणजे याही गोष्टी तुम्हांला िदल्या जातील.

धनावरधनावर िवश्वासिवश्वास ठठेेववू ूनकानका

32 “लहान कळपा िभऊ नको, कारण तुम्हांला त्याचे राज्य द्यावे हे
दयाळू िपत्याला समधानाचे वाटते. 33 तुमच्याकडे असलेले सवर् िवका
आिण गिरबांना पसेै द्या. जुन्या न होणाऱ्या व स्वगार्तही न संपणाऱ्या
अशा थलै्या स्वतःसाठी करा. जेथे चोर जाऊ शकणार नाही व कसरही
त्याचा नाश करु शकणार नाही. 34 कारण जेथे तुमचे धन आहे तेथे
तुमचे मनही लागेल.

सदसदैवैव तयारतयार असाअसा
(मत्तय 24:42-44)

35 “तुमच्या कंबरा बांधलेल्या आिण िदवे लागलेले असू द्या. 36

लग्नाच्या मेजवानीवरुन त्यांचा मालक परत येईल अशी वाट पाहणाऱ्या
लोकांसारखे व्हा. यासाठी की जेव्हा तो येतो व दार ठोठावतो तेव्हा
त्याच्यासाठी ते ताबडतोब दार उघडतील. 37 धन्य ते नोकर जे त्यांचा
मालक परत आल्यावर त्याला जागे व तयारीत असलेले आढळतील. मी
तुम्हांला खर ेसांगतो, तो स्वतः त्यांची सेवा करण्यासाठी कंबर कसेल,
त्यांना मेजावर बसायला सांगून त्यांची सेवा करील. 38 तो मध्यरात्री
येवो अगर त्यांनतर येवो. जर ते त्याला असे तयारीत आढळतील तर ते
धन्य.

39 “परतंु यािवषयी खात्री बाळगा; जर घराच्या मालकाला चोर केव्हा
येणार हे माहीत असते तर त्याचे घर त्याने फोडू िदले नसते. 40 तुम्हीही
तयार असा कारण तुम्ही अपेक्षा करणार नाही अशा कोणत्याही क्षणी
मनुष्याचा पुत्र येईल.”

िवश्वासूिवश्वास ूनोकरनोकर कोणकोण आहआहेे
(मत्तय 24:45-51)

41 मग पेत्र म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही ही बोधकथा आम्हांलाच सांगत
आहात की सवार्ंना?”

42 तेव्ह प्रभु म्हणाला, “असा कोण शहाणा व िवश्वासू कारभारी आहे
की, ज्याला प्रभु त्याच्या नोकरांना त्याचे धान्य योग्य वेळी देण्यासाठी
त्याची नेमणूक करील? 43 त्याचा मालक येईल त्यावेळी असे करताना
जो नोकर आढळेल तो धन्य. 44 मी तुम्हांला खर ेसांगतो, मालक त्या
नोकराला त्याच्या सवर् मालमत्तेवर अिधकारी म्हणून नेमील.

45 “पण जर तो नोकर मनात म्हणतो, ‘माझा मालक येण्यास फार
िवलबं लावतो.’ व तो त्याच्या स्त्री व पुरुष नोकरांना मारहाण करतो व
खाण्यािपण्यास सुरुवात करतो. 46 ज्या िदवसाची तो वाट पाहत नाही
त्या िदवशी त्या नोकराचा मालक येईल व अशा वेळी येईल की ती वेळ
त्याला माहीत असणार नाही. आिण तो त्याचे वाभाडे वाभाडे काढील व
तो त्याला अिवश्वासू लोकांबरोबर ठेवील.

47 “ज्या नोकराला आपल्या मालकाची इच्छा माहीत असते व जो
तयार राहत नाही, िंकवा जो आपल्या मालकाच्या इच्छेप्रमाणे करीत
नाही, त्या नोकराला खूप मार िमळेल. 48 परतंु कसलाही वाईट हेतू न
बाळगता मालकाला न आवडणार ेजर त्याने केले असेल तर त्याला कमी
मार बसेल. ज्या कोणाला पुष्कळ िदले आहे त्याच्याकडून पुष्कळाची
अपेक्षा केली जाईल. ज्यांच्याजवळ जास्त ठेवले आहे त्यांच्याकडून
जास्त मािगतले जाईल.

लोकलोक ययेेशूिवषयीशूिवषयी सहमतसहमत होणारहोणार नाहीतनाहीत
(मत्तय 10:34-36)

49 “मी पृथ्वीवर आग लावण्यास आलो आहे. मला असे वाटते की ती
अगोदरच पेटली असती तर िकती बर ेझाले असते. 50 माझ्याकडे
बािप्तस्मा आहे व तो मला घ्यावयाचा आहे. आिण तो होईपयर्ंत मी िकती
अस्वस्थ आहे! 51 तुम्हांला असे वाटते का की मी पृथ्वीवर शांतता
प्रस्थािपत करण्यास आलो आहे? नाही, मी तुम्हांला सांगतो मी
तुमच्यात फूट पाडण्यासाठी आलो आहे. 52 मी असे म्हणतो कारण
आतापासून घरातील पाच जणात एकमेकािवरुद्ध फूट पडेल. ितघे
दोघांिवरुद्ध व दोघे ितघांिवरुद्ध अशी फूट पडेल.

53 त्यांच्यात िपत्यािवरुद्ध मुलगा
व मुलािवरुद्ध िपता अशी फूट पडेल,
आईिवरुद्ध मुलगी
व मुलीिवरुद्ध आई अशी फूट पडेल,
सासूिवरुद्ध सून
व सुनेिवरुद्ध सासू अशी त्यांच्यात फूट पडेल.”

समयसमय ओळखणओळखणेे
(मत्तय 16:2-3)

54 तो लोकसमुदायाला म्हणाला, “तुम्ही जेव्हा पिश्चमेकडून ढग
येताना पाहता तेव्हा तुम्ही लगेच म्हणता की, ‘पाऊस पडेल’ आिण तेच
घडते. 55 जेव्हा दिक्षणेकडचा वारा वाहतो, तेव्हा तुम्ही म्हणता ‘उकाडा
होईल’ आिण तसे घडते. 56 अहो ढोंग्यांने! तुम्ही पृथ्वीवरील व
आकाशातील िस्थत्यतंर ेपाहून अनुमान काढता, पण सध्याच्या काळाचा
अथर् तुम्हांला का काढता येत नाही?

तुमच्यातुमच्या समस्यासमस्या सोडवासोडवा
(मत्तय 5:25-26)

57 “आिण काय योग्य आहे हे तुमचे तुम्ही स्वतःच का ठरवीत नाही?
58 तुम्ही तुमच्या वाद्याबरोबर न्यायालयात जात असता वाटेतच
त्यांच्याशी समेट करा नाही तर तो तुम्हांला न्यायाधीशासमोर नेईल,
आिण न्यायाधीश तुम्हांला दडंािधकाऱ्याच्या स्वाधीन करील. आिण
अिधकारी तुम्हांला तुरंुगात टाकील. 59 मी तुम्हांला सांगतो, तुम्ही प ैन
प ैदेईपयर्ंत तेथून बाहेर पडू शाकणार नाही.”

तुमचीतुमची अअंतंःकरणतःकरणेे बदलाबदला

त्यावेळी तेथे काही लोक उपिस्थत होते. त्यांनी येशूला
गालीलातील त्या लोकांिवषयी सांिगतले, ज्यांचे रक्त
िपलाताने आधीच असलेल्या यज्ञपशंूच्या रक्तात िमसळले

होते. 2 त्याने त्यांना उत्तर िदले, “तुम्हांला वाटते का की, ह्या
गालीलकरांनी जे भोगले त्यावरुन ते इतर गालीलकरांपेक्षा जास्त पापी
होते? 3 नाही, मी तुम्हांस सांगतो, जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर ते
जसे मेले तसे तुम्हीही मराल. 4 िंकवा त्या अठरा जणांचे काय?
ज्यांच्यावर िशलोहाचा बुरुज पडला व ते मारले गेले? तुम्हांला वाटते का

लूक 12:22 667 लूक 13:4
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की, यरुशलेम येथे राहणाऱ्या सवर् लोकांपेक्षा ते अिधक दोषी होते? 5

नाही, मी तुम्हांला सांगतो जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर तुम्ही सवर्
जण त्यांच्यासारखे मराल.”

िनरुपयोगीिनरुपयोगी झाडझाड

6 नतंर त्याने ही बोधकथा सांिगतली, “एका माणसाने त्याच्या बागेत
अिंजराचे झाड लावले होते, त्यावर फळ असेल म्हणून तो पाहावयास
आला परतंु त्याला काहीही आढळले नाही. 7 म्हणून तो माळयाला
म्हणाला, ‘पाहा, या अिंजराच्या झाडावर फळ पाहण्यासाठी मी गेल्या
तीन वषार्ंपासून येत आहे, परतंु मला त्यावर काहीही आढळले नाही.
तेव्हा ते तोडून टाक. त्याचा उगीच भुईला भार कशाला?’ 8 माळयाने
उत्तर िदले, ‘मालक, या एका वषार्साठी ते राहू द्या. मग मी त्याच्याभोवती
खणून त्याला खत घालीन. 9 मग येत्या वषार्त फळ आले तर छानच!
जर आले नाही तर मग आपण ते तोडून टाकावे.’”

ययेेशशू ूएकाएका स्त्रीलास्त्रीला शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी बरबरे ेकरतोकरतो

10 शब्बाथ िदवशी येशू एका सभास्थानात िशकवीत होता. 11 तेथे
एक स्त्री होती, ितला अशुद्ध आत्म्याने अठरा वषेर् पांगळे केले होते. ती
कुबडी होती व ितला सरळ उभे राहता येत नव्हते. 12 येशूने ितला
पािहले, त्याने ितला बोलावले आिण तो ितला म्हणाला, “बाई, तुझ्या
आजारापासून तू मुक्त झाली आहेस!” 13 नतंर त्याने आपले हात
ितच्यावर ठेवले आिण ती तत्काळ सरळ झाली. आिण ती देवाची स्तुित
करु लागली.

14 नतंर सभास्थानाचा अिधकारी रागावला, कारण येशूने शब्बाथ
िदवशी ितला बर ेकेले होते. तो लोकांना म्हणाला, “काम करण्यासाठी
सहा िदवस आहेत म्हणून या सहा िदवसांमध्ये या व बर ेव्हा. पण शब्बाथ
िदवशी येऊन बर ेहोऊ नका.”

15 येशूने त्याला उत्तर िदले, आिण म्हणाला. “ढोंग्यांनो, तुम्हांपकैी
प्रत्येक जण त्याच्या बलैाला वा गाढवाला शब्बाथ िदवशी त्याच्या
िठकाणाहून सोडून पाणी पाजायला घेऊन जात नाही का? 16 ही तर
अब्राहामाची कन्या आहे. सतैानाने िहला अठरा वषेर् बांधून ठेवले होते.
ज्या बधंनात ती होती त्यापासून ितला शब्बाथ िदवशी सोडिवणे चूक
होते काय?” 17 तो असे म्हणाल्यावर जे त्याचा िवरोध करीत होते
त्यांना लाज वाटली व त्याने ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या होत्या त्यामुळे
सगळा समुदाय आनदं करु लागला.

ददेेवाचवाचेे राज्यराज्य कशासारखकशासारखेे आहआहेे?
(मत्तय 13:31-33; माकर्  4:30-32)

18 मग तो म्हणाला, “देवाचे राज्य कशासारखे आहे? आिण मी त्याची
कशाबरोबर तुलना करु 19 देवाचे राज्य एका मोहरीच्या दाण्यासारखे
आहे. तो मोहरीचा दाणा एका मनुष्याने घेतला व आपल्या बागेत
लावला, तो वाढला आिण त्याचे झाडे झाले. आकाशातील पाखरांनी
त्याच्या फांद्यांवर घरटी बांधली.”

20 तो पुन्हा म्हणाला, “मी देवाच्या राज्याची तुलना कोणाबरोबर करु
21 ते खिमरासारखे आहे. एका स्त्रीने तीन मापे िपठात खिमर िमसळले
आिण ते सवर् खिमरामुळे फुगले.”

अरुअरंंुदद दरवाजादरवाजा
(मत्तय 7:13-14, 21-23)

22 येशू गावागावांतून आिण खेड्यापाड्यांतून जात असता व
यरुशलेमाच्या िदशेने वाटचाल करीत असता तो लोकांना िशकवीत
होता. 23 कोणीतरी त्याला िवचारले, “प्रभु, फक्त थोड्या लोकांचेच
तारण होईल का?”
तो त्यांना म्हणाला, 24 “अरंुद दरवाजाने आत जाण्याचा प्रयत्न करा,

कारण मी तुम्हांला सांगतो की, पुष्कळ जण आत येण्याचा प्रयत्न
करतील, पण त्यांना ते शक्य होणार नाही. 25 जेव्हा घराचा मालक
उठून दार बदं करील, तेव्हा तुम्ही बाहेर उभे राहाल व दार ठोठवाल.
आिण म्हणाल, ‘प्रभु, आम्हांसाठी दार उघडा!’ परतंु तो तुम्हांला उत्तर

देईल, ‘तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही.’ 26 नतंर तुम्ही
म्हणाल, ‘आम्ही तुमच्याबरोबर जेवलो, आम्ही तुमच्याबरोबर प्यालो,
आमच्या रस्त्यावर तुम्ही िशक्षण िदले!’ 27 आिण तो तुम्हांला म्हणेल,
‘तुम्ही कोठून आलात हे मला माहीत नाही, जे तुम्ही दषु्टपणा करता ते
सवर् माझ्यापासून िनघून जा.’

28 “तेथे रडणे व दात खाणे चालेल, तेव्हा तुम्ही अब्राहामाला, आिण
इसहाकाला आिण याकोबाला आिण सवर् संदेष्ट्यांना देवाच्या
राज्यामध्ये पाहाल, पण तुम्ही स्वतः मात्र बाहेर फेकलेले असाल. 29

आिण लोक पूवेर्कडून, पिश्चमेकडून, उत्तरकेडून व दिक्षणेकडून येतील व
देवाच्या राज्यात मेजासभोवती आपापल्या जागेवर बसतील. 30 लक्षात
ठेवा की, जे शेवटचे आहेत ते पिहले होतील, व जे पिहले आहेत ते
शेवटचे होतील.”

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेमामध्यमामध्येे मरणमरण पावपावेेलल
(मत्तय 23:37-39)

31 त्यावेळी काही परुशी येशूकडे आले. आिण ते त्याला म्हणाले,
“येथून िनघा व दसुरीकडे कुठे तरी जा, कारण हेरोद तुम्हांला ठार
मारणार आहे.”

32 येशू त्यांना म्हणाला, “जा आिण त्या कोल्ह्याला सांगा, ‘ऐक, मी
लोकांतून भुते काढीन, आज व उद्या रोग बर ेकरीन आिण ितसऱ्या
िदवशी माझे काम संपवीन.’ 33 तरीही आज, उद्या आिण परवा मला पुढे
गेले पािहजे कारण संदेष्टयांनी यरुशलेमाबाहेर मरणे ह्याचा िवचार करणे
चूक आहे.

34 “यरुशलेमे, यरुशलेमे, जी तू संदेष्टयांना मारतेस व देवाने
पाठिवलेल्यांवर दगडमार करतेस! िकतीतरी वेळा कोंबडी जशी िपलांना
आपल्या पखंाखाली एकवटते तसे तुम्हा लोकांना एकवटण्याची माझी
इच्छा होती, पण तुमची तशी इच्छा नव्हती. 35 पाहा, देवाने तुमच्या
घराचा त्याग केला आहे. मी तुम्हांला सांगतो, ‘देवाच्या नावाने येणारा
धन्यवािदत असो असे म्हणण्याची वेळ येईपयर्ंत तुम्ही मला पाहणार
नाही.’”

शब्बाथशब्बाथ िदवशीिदवशी रोगरोग बरबरे ेकरणकरणेे योग्ययोग्य आहआहेे कायकाय?

एका शब्बाथ िदवशी तो प्रमुख परुश्यांपकैी एकाच्या घरी
जेवावयास गेला, तेव्हा तेथे असणार ेलोक येशूवर बारकाईने
नजर ठेवीत होते. 2 आिण तेथे त्याच्यासमोर जलोदर

झालेला एक मनुष्य होता. 3 येशूने िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांना व
परुश्यांना िवचारले, “शब्बाथ िदवशी बर ेकरणे िनयमशास्त्राला धरुन
आहे की कसे?” 4 पण ते गप्प रािहले. तेव्हा येशूने त्या आजारी
माणसाला धरुन त्याला बर ेकेले व त्याला पाठवून िदले. 5 मग तो
त्यांना म्हणाला, “जर तुमच्यापकैी एखाद्याला एक मुलगा िंकवा एक बलै
आहे व तो िवहीरीत पडला, तर शब्बाथ िदवशी तुम्ही त्याला ताबडतोब
बाहेर काढणार नाही काय?” 6 आिण ह्या प्रश्नाला उत्तर देणे त्यांना
जमले नाही.

स्वतःलास्वतःला महत्त्वमहत्त्व ददेेऊऊ नकानका

7 मग त्याने पाहुण्यांना एक बोधकथा सांिगतली, कारण त्याने पािहले
की, ते त्यांच्यासाठी मानाच्या जागा शोधीत होते. तो त्यांना म्हणाला, 8

“जेव्हा एखादा तुम्हांला लग्नाच्या मेजवानीला आमिंत्रत करील, तेव्हा
मानाच्या आसनावर बसू नका. कारण तुमच्यापेक्षा अिधक महत्त्वाच्या
माणसाला त्याने कदािचत आमतं्रण िदले असेल. 9 मग ज्याने तुम्हा
दोघांना आमिंत्रत केले आहे तो येईल, आिण तुम्हांला म्हणेल, ‘या
माणसाला तुझी जागा दे.’ मग खजील होऊन तुम्हांला खालच्या जागी
बसावे लागेल.

10 “पण जेव्हा तुम्हांला आमिंत्रत केलेले असेल, तेव्हा जा आिण
अगदी खालच्या (शेवटच्या) जागी जाऊन बसा. यासाठी की, जेव्हा
यजमान येईल, तेव्हा तो तुम्हांला म्हणेल, ‘िमत्रा, वरच्या आसनावर
येऊन बसै.’ तेव्हा तुझ्या पाहुण्यांसमोर तुझा मान होईल. 11 कारण जो
कोणी स्वतःला उच्च किरतो त्याला लीन केले जाईल व जो स्वतःला
लीन करील त्याला उच्च केले जाईल.”
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तुम्हांलातुम्हांला बक्षीसबक्षीस िदलिदलेे जाईलजाईल

12 मग ज्याने आमतं्रण िदले होते त्याला तो म्हणाला, “तू जेव्हा दपुारी
िंकवा संध्याकाळी भोजनास बोलावशील तेव्हा तुझ्या िमत्रांना, भावांना,
िंकवा तुझ्या नातेवाईकांना वा श्रीमतं शेजाऱ्यांना बोलावू नको, कारण
तेही तुला परत आमतं्रण देतील व अशा रीतीने तुझ्या आमतं्रणाची
परतफेड केली जाईल. 13 पण जेव्हा तू मेजवानी देशील, तेव्हा गरीब,
लगंडे, पांगळे, आंधळे यांना आमतं्रण दे. 14 आिण तुला आशीवार्द
िमळतील, कारण तुझी परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही
असणार नाही. कारण नीतीमानांच्या पुनरुत्थानाच्या वेळी तुझी परतफेड
होईल.”

मोठ्यामोठ्या ममेेजवानीिवषयीचीजवानीिवषयीची गोष्टगोष्ट
(मत्तय 22:1-10)

15 आता जेव्हा मेजाभोवती बसलेल्यांपकैी एकाने हे ऐकले, तेव्हा तो
येशूला म्हणाला, “देवाच्या राज्यात जेवतो, तो प्रत्येक जण धन्य!”

16 मग येशू त्याला म्हणाला, “एक मनुष्य एका मोठ्या मेजवानीची
तयारी करीत होता. त्याने पुष्कळ लोकांना आमतं्रण िदले. 17

भोजनाच्या वेळी ज्यांना आमतं्रण िदले होते त्यांना ‘या, कारण सवर् तयार
आहे’ हे सांगण्यासाठी नोकराला पाठिवले. 18 ते सवर्जण सबब सांगू
लागले. पिहला त्याला म्हणाला, ‘मी शेत िवकत घेतले आहे आिण मला
जाऊन ते पािहले पािहजे. कृपा करुन मला क्षमा कर.’ 19 दसुरा
म्हणाला, ‘मी बलैाच्या पाच जोड्या िवकत घेतल्या आहेत व त्या कशा
आहेत हे बघण्यासाठी मी चाललो आहे, कृपा करुन मला क्षमा कर.’ 20

आणखी ितसरा म्हणाला, ‘मी लग्न केले आहे, व त्यामुळे मी येऊ शकणार
नाही.’

21 “म्हणून जेव्हा तो नोकर परत आला, तेव्हा त्याने आपल्या
मालकाला या गोष्टी सांिगतल्या. मग घराचा मालक रागावला आिण
नोकराला म्हणाला, ‘लवकर बाहेर रस्त्यावर आिण नगारातल्या
गल्ल्यांमध्ये जा व गरीब, आंधळे, असहाय्य, लगंडे यांना घेऊन इकडे
ये!’

22 “नोकर म्हणाला, ‘आपल्या आजे्ञप्रमाणे केले आहे. आिण तरीही
जागा आहे.’ 23 मालक नोकराला म्हणाला, ‘रस्त्यावर जा, कंुपणाजवळ
जा आिण तेथे असलेल्या लोकांना आग्रहाने आत येण्यास सांग म्हणजे
माझे घर भरुन जाईल. 24 कारण मी तुम्हांस सांगतो की, त्या आमिंत्रत
केलेल्या कोणालाही माझ्या मेजवानीतली चव पाहायला िमळणार
नाही.’”

प्रथमप्रथम तुम्हीतुम्ही योजनायोजना आखाआखा
(मत्तय 10:37-38)

25 मोठ्या संख्येने लोक येशूबरोबर चालत होते. तो त्यांच्याकडे
वळाला व म्हणाला, 26 “जर कोणी माझ्याकडे येतो आिण आपले
वडील, आई, पत्नी, मुले, भाऊ, बिहणी एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या
िजवाचासुद्धा द्धेष करीत नाही, तर तो माझा िशष्य होऊ शकत नाही.
27 जो कोणी स्वतःचा वधस्तभं घेऊन माझ्यामागे येणार नाही, तो
माझा िशष्य होऊ शकणार नाही.

28 “जर तुम्हांपकैी कोणाला बुरुज बांधायचा असेल तर तो अगोदर
बसून खचार्चा अदंाज करुन तो पूणर् करावयास त्याच्याजवळ पुरसेे आहे
की नाही हे पाहणार नाही काय? 29 नाहीतर कदािचत तो पाया घालील
आिण पूणर् करु शकणार नाही. आिण जे पाहणार ेआहेत ते त्याची थट्टा
करतील आिण म्हणतील, 30 ‘या मनुष्याने बांधण्यास सुरुवात केली
पण पूणर् करु शकला नाही!’

31 “िंकवा एक राजा दसुऱ्या राजाबरोबर लढाई करण्यास िनघाला,
तर तो अगोदर बसून याचा िवचार करणार नाही का की, त्याच्या दहा
हजार मनुष्यांिनशी त्याच्या शत्रूशी, जो वीस हजार सनै्यािनशी चालून
येत आहे, त्याला मुकाबला करता येणे शक्य आहे काय? 32 जर तो
त्याला तोंड देऊ शकणार नसेल, तर त्याचा शत्रु दरू अतंरावर
असतानाच तो िशष्टमडंळ पाठवून शांततेसाठी तहअटींची िवचारणा
करील.

33 “त्याच प्रकार ेतुमच्यापकैी जो कोणी सवर्स्वाचा त्याग करीत नाही
त्याला माझा िशष्य होता येणार नाही.

तुमचातुमचा प्रभावप्रभाव गमावूगमाव ूनकानका
(मत्तय 5:13; माकर्  9:50)

34 “मीठ चांगले आहे, पण िमठाची जर चव गेली, तर त्याला
खारटपणा कशाने येईल? 35 ते पूणर्पणे िनरुपयोगी ठरले व लोक ते
फेकून देतील.

“ज्याला ऐकायला कान आहेत तो ऐको!”

स्वगार्तीलस्वगार्तील आनआनंदंद
(मत्तय 18:12-14)

सवर् पापी लोक त्याचे ऐकायला त्याच्याकडे येत होते. 2

तेव्हा परुशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक कुरकुर करु लागले. ते
म्हणू लागले, “हा पाप्यांचे स्वागत करतो आिण

त्यांच्याबरोबर जेवतो!”
3 मग येशूने त्यांना ही गोष्टी सांिगतली. 4 “जर तुमच्यापकैी कोणा

एकाजवळ शभंर मेंढर ेअसून त्यातील एक हरवले, तर तो नव्याण्णव
रानांत सोडून हरवलेल्या मेंढरामागे ते सापडेपयर्ंत जाणार नाही काय? 5

आिण जेव्हा त्याला ते सापडते तेव्हा तो आनदंाने ते खांद्यांवर घेतो. 6

आिण घरी येतो, तेव्हा िमत्रांना आिण शेजाऱ्याना एकत्र करुन म्हणतो,
‘माझ्याबरोबर आनदं करा कारण माझे हरवलेले मेंढरु सापडले आहे.’ 7

मी तुम्हांस सांगतो, त्याचप्रमाणे ज्यांना पश्चात्तापाची गरज नाही अशा
नव्याण्णव नीितमानांपेक्षा पश्चात्ताप करणाऱ्या एका पाप्याबद्दल स्वगार्त
अिधक आनदं होईल.

8 “समजा एका बाईजवळ चांदीची दहा नाणी आहेत. जर ितचे एक
नाणे हरवले तर ती िदवा लावून घर झाडून ते िमळेपयर्ंत काळजीपूवर्क
शोधणार नाही काय? 9 आिण जेव्हा ितला ते नाणे सापडते तेव्हा ती
मिैत्रणींना आिण शेजाऱ्याना बोलािवते आिण म्हणते, ‘माझ्याबरोबर
आनदं करा कारण माझे हरवलेले नाणे सापडले आहे.’ 10 त्याचप्रमाणे
पश्चात्ताप करणाऱ्या एका पाप्याबद्दल देवाच्या दतूासमोर आनदं होतो हे
मी तुम्हांस सांगतो.”

घरघर सोडसोडूूनन गगेेललेेलाला मुलगामुलगा

11 मग येशू म्हणाला, “एका मनुष्याला दोन मुलगे होते. 12 त्यापकैी
धाकटा म्हणाला, ‘बाबा, मालमत्तेचा माझा वाटा मला द्या.’ आिण
विडलांनी आपली संपत्ती दोघा मुलांमध्ये िवभागली.

13 “नतंर फार िदवस झाले नाहीत तोच धाकट्या मुलाने आपले सवर्
गोळा केले आिण तो दरूदेशी िनघून गेला. तेथे त्याने सवर् संपत्ती चनैीचे
जीवन जगून उधळून टाकली. 14 त्याने सवर् पसेै खचर् केल्यावर, त्या
देशांत भयकंर दषु्काळ पडला व त्याला गरज भासू लागली. 15 मग तो
गेला आिण त्या देशातील एका नागिरकाजवळ नोकरी करु लागला. त्या
नागिरकाने त्याला डुकर ेचारावयास पाठिवले. 16 तेव्हा डुकर ेखातात
त्या शेंगा तरी खाव्यात अशी त्याला इच्छा होई, पण कोणी त्याला
काहीही िदले नाही.

17 “नतंर तो शुद्धीवर आला आिण म्हणाला, ‘माझ्या िपत्याच्या घरी
िकती तरी मजुरांना पुरुन उरले इतके अन्न आहे आिण येथे मी भुकेने
मरतो आहे! 18 मी उठून आपल्या विडलांकडे जाईन आिण त्यांना
म्हणेन, बाबा, मी स्वागार्िवरुद्ध (देवािवरुद्ध) आिण तुमच्यािवरुद्ध पाप
केले आहे. 19 तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्यास मी योग्य नाही. मला
आपल्या रोजदंारीवरील मजुरांसारखे ठेवा.’ 20 मग तो उठला आिण
आपल्या िपत्याकडे गेला.

मुलगामुलगा परततोपरततो

“तो दरू असतानाच िपत्याने त्याला पािहले आिण त्याला त्याचा
कळवळा आला. वडील पळत गेले आिण त्याच्या गळ्यात पडले आिण
त्याचे मुके घेतले. 21 मुलगा त्यांना म्हणाला, ‘बाबा, मी स्वागार्िवरुद्ध व

लूक 14:12 669 लूक 15:21
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तुमच्यािवरुद्ध पाप केले आहे. तुमचा मुलगा म्हणवून घेण्यास मी योग्य
नाही.’

22 “परतंु वडील आपल्या नोकरांस म्हणाले, ‘त्वरा करा, चांगला झगा
आणून त्याला घाला. त्याच्या हातात अगंठी आिण पायात जोडे घाला.
23 आिण पुष्ट वासरु आणून कापा, आपण खाऊ आिण आनदं करु! 24

कारण हा माझा मुलगा मेला होता पण िजवंत झाला आहे! तो हरवला
होता, पण आता सापडला आहे.’ व ते आनदं करु लागले.

मोठामोठा मुलगामुलगा ययेेतोतो
25 “त्याचा मोठा मुलगा शेतात होता. तो घराकडे िनघाला. जेव्हा तो

घराजवळ आला, तेव्हा त्याने गायनवादन व नाचण्याचा आवाज ऐकला.
26 त्याने एका नोकराला बोलावून िवचारले, ‘हे सवर् काय चालले आहे?’
27 तो नोकर त्याला म्हणाला. ‘तुमचा भाऊ आला आहे. तो सुखरुप
आला म्हणून तुमच्या विडलांनी पुष्ट वासरु कापले आहे.’

28 “मोठा मुलगा रागावला त्याला आत जाण्याची इच्छा होईना. तेव्हा
विडलांनी येऊन त्याची समजूत काढली. 29 परतंु त्याने विडलांना
उत्तर िदले, ‘पाहा, इतकी वषेर् मी तुमचीसेवा केली आहे व कधीही तुमची
आज्ञा मोडली नाही! िमत्रांबरोबर आनदं करण्यासाठी तुम्ही मला कधी
बकरीसुद्धा िदली नाही. 30 ज्याने तुमची सवर् संपत्ती वेश्यांसाठी
उधळली तो तुमचा मुलगा परत आला तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी पुष्ट
वासरु कापले!’

31 “वडील त्याला म्हणाले, ‘माझ्या मुला, तू नेहमीच माझ्याबरोबर
आहेस आिण जे माझे आहे ते सवर् तुझे आहे. 32 आपण आनदं आिण
उत्सव केला पािहजे कारण हा तुझा भाऊ मेला होता तो िजवंत झाला
आहे. तो हरवला होता, तो सापडला आहे.’”

खरीखरी ससंपंत्तीपत्ती

येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “एक श्रीमतं मनुष्य होता.
त्याचा एक कारभारी होता. हा कारभारी तुमचे पसेै उधळतो.
असे त्या श्रीमतं माणसाला सांगण्यात आले. 2 म्हणून त्या

श्रीमतं मनुष्याने कारभाऱ्याला आत बोलावले आिण म्हणाला, ‘हे मी
तुझ्यािवषयी काय ऐकत आहे तुझ्या कारभाराचा िहशेब दे, कारण यापुढे
कारभारी म्हणून तुला राहता येणार नाही.’

3 “तेव्हा कारभारी स्वतःशी म्हणाला, ‘मी काय करु? माझे मालक
माझे कारभाऱ्याचे काम काढून घेत आहेत. शेतात कष्ट करण्याइतका मी
बळकट नाही व भीक मागण्याची मला लाज वाटते. 4 मी काय करावे हे
मला माहीत आहे. यासाठी की जेव्हा मला कारभाऱ्याच्या कामावरुन
काढून टाकतील, लोक मला त्यांच्या घरांमध्ये घेतील.’

5 “मग त्याने त्याच्या मालकाच्या प्रत्येक कजर्दाराला बोलावले.
पिहल्याला तो म्हणाला, ‘तू माइया मालकाचे िकती देणे लागतोस?’ 6

तो म्हणाला, ‘चार हजार लीटर जतैून तेल.’ मग तो त्याला म्हणाला,
‘तुझी पावती घे बघू, खाली बस आिण लवकर त्यावर दोन हजार लीटर
िलही.’

7 “मग दसुऱ्याला तो म्हणाला, ‘आिण तुझे िकती देणे आहे?’ तो
म्हणाला, ‘तीस हजार िकलो गहू.’ तो त्याला म्हणाला, ‘तुझी िहशेबाची
पावती घे व त्यावर पचंवीस हजार िकलो िलही.’

8 “आिण मालकाने त्या अप्रामािणक कारभाऱ्याची प्रशसंा केली.
कारण तो धूतर्पणे वागला होता. या जगाचे पुत्र त्यांच्यासारख्यांशी
वागताना प्रकाशाच्या पुत्रांपेक्षा अिधक धूतर्तेने वागतात.

9 “मी तुम्हांस सांगतो, तुमच्यासाठी तुमच्या ऐिहक संपत्तीने िमत्र
िमळवा. यासाठी की, जेव्हा ते संपेल तेव्हा ते तुमचे अनतंकाळच्या घरात
स्वागत करतील. 10 ज्या कोणावर थोडा िवश्वास ठेवणे शक्य आहे
त्याच्यावर जास्त िवश्वास ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. व जो कोणी
थोडक्यािवषयी अिवश्वासू आहे तो अिधकािवषयीसुद्धा अिवश्वासू आहे.
11 “म्हणून जर तुम्ही ऐिहक संपत्तीिवषयी िवश्वासू नाही, तर मग खऱ्या
संपत्तीिवषयी तुमच्यावर कोण िवश्वास ठेवील? 12 जे दसुऱ्याचे आहे
त्यािवषयी तुम्ही िवश्वासू नसाल तर जे तुमचे आहे ते तुम्हांस कोण
देईल?

13 “कोणत्याही नोकराला दोन मालकांची सेवा करता येत नाही.
एकाचा तो द्वेष करील व दसुऱ्यावर तो प्रेम करील िंकवा एकाशी तो
प्रामािणक राहील व दसुऱ्याला तुच्छ मानील. तुम्ही एकाच वेळी देवाची व
पशैाची सेवा करु शकणार नाही.”

ददेेवाचवाचेे िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र बदलणबदलणेे शक्यशक्य नाहीनाही
(मत्तय 11:12-13)

14 मग जे परुशी धनलोभी होते, त्यांनी हे सवर् ऐकले व त्यांनी त्याचा
उपहास केला. 15 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही स्वतःला लोकांसमोर
नीितमान म्हणून िमरवता दाखिवता, पण देव तुमची अतंःकरणे
ओळखतो. जे लोकांना महत्त्वाचे वाटते ते देवाच्या दृष्टीने टाकावू आहे.

16 “िनयमशास्त्र व संदेष्टे योहानापयर्ंत होते, तेव्हापासून देवाच्या
राज्याची सुवातार् गाजिवली जात आहे. व प्रत्येक जण त्यात घुसण्याचा
जोरदार प्रयत्न करीत आहे. 17 एकवेळ आकाश व पृथ्वी नाहीशी होणे
शक्य होईल पण िनयमशास्त्राचा एक काना मात्राही नाहीसा होणार नाही.

घटस्फोटघटस्फोट आिणआिण पुनिर्ववाहपुनिर्ववाह

18 “जो कोणी आपल्या पत्नीस सूटपत्र देतो व दसुरीबरोबर लग्न
करतो तो व्यािभचार करतो आिण जो कोणी एखाद्या स्त्रीशी- िजला
ितच्या पतीने टाकलेले आहे ितच्याशी लग्न करतो तो व्यिभचार करतो.”

श्रीमश्रीमंतंत मनुष्यमनुष्य वव लाजारलाजार

19 “एक मनुष्य होता. तो श्रीमतं होता. तो जांभळी आिण तलम वस्त्रे
घालीत असे. प्रत्येक िदवस तो ऐषारामात घालवीत असे. 20 त्याच्या
फाटकाजवळ लाजार नावाचा एक गरीब मनुष्य पडून होता. त्याच्या
अगंावर फोड भरलेले होते. 21 त्या श्रीमतं मनुष्याच्या टेबलावरुन
खाली पडलेले असेल ते खाण्याची तो आतुरतेने वाट पाही. कुत्रीदेखील
येऊन त्याचे फोड चाटीत असत.

22 “मग असे झाले की, तो गरीब मनुष्य मरण पावला, व देवदतूांनी
त्याला अब्राहामाच्या उराशी नेऊन ठेवले. नतंर श्रीमतं मनुष्यही मरण
पावला व त्याला पुरले गेले. 23 आिण अधोलोकात. जेथे तो (श्रीमतं
मनुष्य) यातना भोगीत होता, तेथून त्याने वर पाहीले, व दरूवर
असलेल्या अब्राहामाला पािहले आिण लाजाराला त्याच्या शेजारी
पािहले, 24 तो मोठ्याने ओरडला, ‘िपत्या अब्राहामा, माझ्यावर दया कर
आिण लाजाराला पाठव यासाठी की तो बोटाचे टोक पाण्यात बुडवून
माझी जीभ थडं करील, कारण या अग्नीत मी भयकंर वेदना सहन करीत
आहे.!’

25 “परतंु अब्राहाम म्हणाला, ‘माझ्या मुला, लक्षात ठेव की तुझ्या
जीवनात जशा तुला चांगल्या गोष्टी िमळाल्या, तशा लाजाराला वाईट
गोष्टी िमळाल्या. पण आता येथे तो समाधानात आहे व तू द:ूखात
आहेस. 26 आिण या सगळ्यािशवाय, तुमच्या व आमच्यामध्ये एक मोठी
दरी ठेवलेली आहे, यासाठी की, येथून तुमच्याकडे ज्यांना जायचे आहे
त्यांना जाता येऊ नये व तुमच्याकडून कोणालाही आमच्याकडे येता
येऊ नये.’

27 “तो श्रीमतं मनुष्य म्हणाला, ‘मग तुला मी िवनिंत करतो की िपत्या,
लाजाराला माझ्या िपत्याच्या घरी पाठव, 28 कारण मला पाच भाऊ
आहेत. त्याला त्यांना तरी सावध करु दे. म्हणजे ते तरी या यातनेच्या
िठकाणी येणार नाहीत.’

29 “पण अब्राहाम म्हणाला, ‘त्यांच्याजवळ मोशे आिण संदेष्टये आहेत,
त्यांचे त्यांनी ऐकावे.’

30 “तो श्रीमतं मनुष्य म्हणाला, ‘नाही, िपत्या अब्राहामा, मेलेल्यातील
कोणी त्यांच्याकडे गेला तर ते पश्चात्ताप करतील.’

31 “अब्राहाम त्याला म्हणाला, ‘जर ते मोशेचे आिण संदेष्टयांचे ऐकत
नाहीत तर मेलेल्यांतून जर कोणी उठला तरी त्यांची खात्री होणार
नाही.’”

लूक 15:22 670 लूक 16:31
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पापपाप आिणआिण क्षमादानक्षमादान
(मत्तय 18:6-7, 21-22; माकर्  9:42)

येशू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “ज्या गोष्टी लोकांना
देवापासून दरू नेतात त्या येणे िनिश्चत आहे, परतंु
ज्याच्यामुळे त्या येणार त्याची वाईट दशा होवो! 2 त्याने या

लहानातील एकाला पाप करावयास लावण्यापेक्षा त्याच्या गळ्यात
जात्याची तळी बांधून त्याला समुद्रात फेकणे हे त्याच्यासाठी अिधक बरे
होईल. 3 स्वतःकडे लक्ष द्या!

“जर तुमचा भाऊ पाप करतो तर त्याला धमकावा. आिण जर तो
पश्चात्ताप करतो तर त्याची क्षमा करा. 4 जर तो तुझ्यािवरुद्ध िदवसातून
सात वेळा पाप करतो आिण सात वेळा तुमच्याकडे येतो व म्हणतो, ‘मी
पश्चात्ताप करतो,’ त्याला क्षमा करा.”

तुमचातुमचा िवश्वासिवश्वास िकतीिकती मोठामोठा आहआहेे?
5 मग िशष्य प्रभूला म्हणाले, “आमचा िवश्वास वाढव.”
6 प्रभु म्हणाला, “जर तुमचा िवश्वास मोहरीच्या दाण्याएवढा असेल

तर तुम्ही या तुतीच्या झाडाला म्हणू शकता, ‘मुळासकट उपटून समुद्रात
लावले जा.’ आिण ते तुमची आज्ञा पाळील.

चांगलचांगलेे ससेेवकवक व्हाव्हा

7 “समजा, तुमच्यापकैी एकाला एक सेवक आहे. व तो शेत नांगरीत
आहे िंकवा मेंढर ेराखीत आहे. जेव्हा तो शेतातून परत येतो, तुम्ही
त्याला, ‘ताबडतोब ये आिण जेवायला बसै’ असे म्हणाला का? 8 उलट
तुम्ही असे म्हणणार नाही का, ‘माझे भोजन तयार कर. आिण कामाचे
कपडे घालून माझे खाणेिपणे चालू असताना माझी सेवा कर. त्यानतंर तू
खाऊ िपऊ शकतोस?’ 9 ज्या गोष्टी करण्याबद्दल तुम्ही नोकराला
आज्ञा करता ते केल्याबद्दल त्याचे आभार तुम्ही मानता काय? 10

तुमच्या बाबतीतही हे तसेच आहे: जेव्हा तुम्हांला करण्यास सांिगतलेली
सवर् कामे तुम्ही केल्यावर असे म्हटले पािहजे, ‘आम्ही कोणत्याही मानास
पात्र नसलेले सेवक आहोत आम्ही फक्त आमचे कतर्व्य केले आहे.’”

ककृृतज्ञतज्ञ असाअसा

11 येशू यरुशलेमाला जात असताना त्याने शोमरोन व गालील यांच्या
सीमेवरुन प्रवास केला. 12 तो एका खेड्यात जात असताना, कुष्ठरोग
झालेले दहा पुरुष त्याला भेटले, ते दरू उभे राहीले. 13 ते मोठ्याने
ओरडून म्हणाले, “येशू, गुरुजी आम्हांवर दया करा!”

14 जेव्हा त्याने त्यांना पािहले, तेव्हा तो म्हणाला, “जा, आिण
स्वतःला याजकांना दाखवा.”
ते जात असतानाच बर ेझाले, 15 जेव्हा त्यांच्यातील एकाने पािहले

की, आपण बर ेझालो आहोत, तेव्हा तो परत आला व त्याने मोठ्या
स्वरात देवाची स्तुित केली. 16 तो येशूच्या पायाजवळ उपडा पडला.
आिण त्याने त्याचे उपकार मानले. तो शोमरोनी होता. 17 येशू त्याला
म्हणाला, “दहाजण बर ेझाले नव्हते काय? नऊजण कोठे आहेत? 18 या
िवदेशी माणासािशवाय कोणीही देवाची स्तुित करण्यासाठी परत आला
नाही काय?” 19 येशू त्याला म्हणाला, “ऊठ, आिण जा, तुझ्या
िवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे.”

ददेेवाचवाचेे राज्यराज्य तुम्हांमध्यतुम्हांमध्येे आहआहेे
(मत्तय 24:23-28, 37-41)

20 एकदा, परुश्यांनी येशूला िवचारले, देवाचे राज्य केव्हा येईल,
त्याने त्यांना उत्तर िदले, “देवाच राज्यदृश्य स्वरुपात येत नाही. लोक

असे म्हणणार नाहीत की 21 ते येथे आहे! िंकवा ते तेथे आहे! कारण
देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.”

22 पण िशष्यांना तो म्हणाला, “असे िदवस येतील की जेव्हा
मनुष्याच्या पुत्राच्या गौरवाने येण्याच्या एका िदवसाची तुम्ही उत्सुकतेने
वाट पाहाल. परतंु तो िदवस तुम्ही पाहू शकणार नाही. 23 आिण लोक

तुम्हांला म्हणतील, ‘तेथे पाहा! तेथे जाऊ नका.’ िंकवा त्यांच्यामागे जाऊ
नका.

24 “कारण जशी वीज आकाशाच्या एका बाजूपासून दसुऱ्या बाजूपयर्ंत
चमकते आिण प्रकाशते तसेच मनुष्याच्या पुत्राचे त्याच्या िदवसात
होईल. 25 पण पिहल्यांदा त्याने पुष्कळ गोष्टीिवषयी द:ुख भोगले
पािहजे. व या िपढीने त्याला नाकारले पािहजे.

26 “जसे नोहाच्या िदवसांत झाले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या
िदवसातदेखील होईल. ते खात होते, पीत होते, लग्न करीत होते. लग्न
करुन देत होते. 27 नोहा तारवात जाईपयर्ंत असे चालले होते. मग पूर
आला. व त्या सवार्ंचा नाश झाला.

28 “त्याचप्रकार ेलोटाच्या िदवसात झाले तसे होईल: ते खात होते,
पीत होते. िवकत घेत होते. िवकत देत होते. लागवड करीत होते. बांधीत
होते. 29 परतंु ज्या िदवशी लोट सदोमातून बाहेर पडला त्या िदवशी
आकाशातून अिग्न व गधंक यांचा पाऊस पडला आिण सवार्ंचा नाश
केला. 30 मनुष्याचा पुत्र प्रगट होईल तेव्हा असेच होईल.

31 “त्या िदवशी जर एखादा छपरावर असेल व त्याचे सामान घरात
असेल, त्याने ते घेण्यासाठी घरात जाऊ नये. त्याचप्रमाणे जो शेतात
असेल त्याने परत जाऊ नये. 32 लोटाच्या पत्नीची आठवण करा.

33 “जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो त्याला गमावील आिण
जो कोणी आपला जीव गमावील तो त्याला राखील. 34 मी तुम्हांला
सांगतो, त्या रात्री िबछान्यावर दोघे असतील, त्यापकैी एक घेतला
जाईल व दसुरा ठेवला जाईल. 35 दोन िस्त्रया धान्य दळत असतील,
तर त्यांपकैी एक घेतली जाईल व दसुरी ठेवली जाईल. 36 शेतात दोघे
असतील एकाला घेतले जाईल व दसुऱ्याला ठेिवले जाईल.”

37 िशष्यांनी त्याला िवचारले, “कोठे प्रभु?”
येशूने उत्तर िदले, “जेथे प्रेत असेल तेथे िगधाडे जमतील.”

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना उत्तरउत्तर ददेेईलईल

त्यांनी नेहमी आशा न सोडता प्राथर्ना करावी व ती करण्याचे
कधीच सोडू नये हे िशकिवण्यासाठी त्याने त्यांना एक
बोधकथा सांिगतली. 2 तो म्हणाला, “एका नगरात एक

न्यायाधीश होता. तो देवाला भीत नसे लोकांना मानही देत नसे. 3 त्या
नगरात एक िवधवा होती. ती वारवंार येत असे व न्यायाधीशाला म्हणत
असे, ‘माझ्या िवरोधकांिवरुद्ध मला न्याय िमळेल असे बघा!’ 4 काही
काळ त्याची इच्छा नव्हती पण शेवटी तो स्वतःशीच म्हणाला, ‘मी जरी
देवाला भीत नाही व लोकांना मान देत नाही. 5 तरीही ती िवधवा मला
त्रास देत असल्याने ितला न्याय िमळेल असे मी करतो, यासाठी की ती
वारवंार येऊन मला बेजार करणार नाही.’”

6 मग प्रभु म्हणाला, “अनीितमान न्यायाधीश काय म्हणाला त्याकडे
लक्ष द्या. 7 आिण मग जे देवाचे िनवडलेले लोक रात्रंिदवस त्याचा धावा
करतात त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय? तो त्यांना मदत करावयास
वेळ लावील काय? 8 मी तुम्हांस सांगतो, तो त्यांना न्याय देईल. तरीही
जेव्हा मनुष्याचा पुत्र येतो, तेव्हा त्याला पृथ्वीवर िवश्वास आढळेल
काय?”

ददेेवाबरोबरवाबरोबर योग्ययोग्य ततेे ससंबंबंधंध असणअसणेे

9 अशा लोकांना जे स्वतःनीितमान असल्याचा अिभमान बाळगत
होते व इतरांना कमी लेखत होते, अशा लोकांसाठी येशूने ही गोष्ट
सांिगतली. 10 “दोघे जण प्राथर्ना करावयास वर मिंदरात गेले. एक
परुशी होता व दसुरा जकातदार होता. 11 परुशी उभा रािहला व त्याने
अशी प्राथर्ना केली, ‘हे देवा, मी तुझे उपकार मानतो कारण, इतर
लोकांसारखा म्हणजे चोर, फसिवणारा, व्यिभचारी व या
जकातदारासरखा मी नाही. 12 उलट मी आठवड्यातून दोनदा उपास
करतो, व माझ्या सवर् उत्पन्नाचा दहावा भाग देतो.’

13 “परतंु जकातदार दरू अतंरावर उभा रािहला व आपले डोळे
स्वगार्कडे वर न उचलता आपली छाती बडवीत म्हणाला, ‘हे देवा, मज
पापी माणसावर दया कर!’ 14 मी तुम्हांला सांगतो हा मनुष्य, त्या
दसुऱ्या माणसापेक्षा िनतीमान ठरुन घरी गेला. कारण जो कोणी स्वतःला
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उंच करतो त्याला नीच केले जाईल आिण जो कोणी स्वतःला नीच
करतो त्याला उंच केले जाईल.”

ददेेवाच्यावाच्या राज्यातराज्यात कोणकोण प्रवप्रवेेशश करीलकरील?
(मत्तय 19:13-15 माकर्  10:13-16)

15 आिण ते आपल्या बालकांनादेखील त्याच्याकडे आणीत यासाठी
की त्याने त्यांना स्पशर् करावा. पण जेव्हा िशष्यांनी हे पािहले तेव्हा ते
त्यांना दटावू लागले. 16 पण येशूने बाळकांना त्याच्याकडे बोलािवले
आिण म्हणाला, “बालकांना मजकडे येऊ द्या. त्यांना अडवू नका. कारण
देवाचे राज्य त्यांच्यासारख्यांचेच आहे. 17 मी खरोखर तुम्हांला सांगतो,
जो कोणी देवाच्या राज्याचा बालकासारखा स्वीकार करीत नाही. त्याचा
स्वगार्त प्रवेश होणार नाही.”

एकएक श्रीमश्रीमंतंत मनुष्यमनुष्य ययेेशूलाशूला प्रश्नप्रश्न िवचारतोिवचारतो
(मत्तय 19:16-30; माकर्  10:17-31)

18 एका यहूदी पुढाऱ्याने त्याला िवचारले, “उत्तम गुरुजी,
अनतंकाळचे जीवन िमळिवण्यासाठी मी काय करु?”

19 येशू त्याला म्हणाला, “मला उत्तम का म्हणतोस? देवािशवाय
कोणीही उत्तम नाही. 20 तुला आज्ञा माहीत आहेतः ‘व्यिभचार करु
नको, खून करु नको, चोरी करु नको, खोटी साक्ष देऊ नको, तुझ्या
आईविडलांचा मान राख.’”

21 तो पुढारी म्हणाला, “या सवर् आज्ञा मी माझ्या तरुणपणापासून
पाळल्या आहेत.”

22 जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, “तुझ्यामध्ये
अजून एका गोष्टीची उणीव आहे: तुझ्याजवळचे सवर् काही िवकून ते
गिरबांना वाट, म्हणजे स्वगार्त तुला संपत्ती िमळेल. मग ये. माझ्या मागे
चल.” 23 पण जेव्हा त्या पुढाऱ्याने हे ऐकले तेव्हा तो फार द:ुखी झाला,
कारण तो फार श्रीमतं होता.

24 जेव्हा येशूने पािहले की, तो द:ुखी झाला आहे, तो म्हणाला,
“ज्यांच्याजवळ धन आहे, त्या लोकांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे
िकती कठीण आहे! 25 होय, श्रीमतं माणसाचा देवाच्या राज्यात प्रवेश
होणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या िछद्रातून जाणे सोपे आहे.”

कोणाचकोणाचेे तारणतारण होईलहोईल?
26 नतंर ज्या लोकांनी हे ऐकले, ते म्हणाले, “तर मग कोणाचे तारण

होईल?”
27 येशू म्हणाला, “ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला

शक्य आहेत.”
28 मग पेत्र म्हणाला, “पाहा, आमच्याकडे जे होते, ते सवर् सोडून

आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.”
29 येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हांस खर ेसांगतो, असा कोणीही नाही

की ज्याने देवाच्या राज्यासाठी आपले घर िंकवा पत्नी कींवा भाऊ,
िंकवा आईवडील सोडले आहेत, त्यांस या काळात व 30 येणाऱ्या
काळातील अनतंकाळात याच्यापेक्षा िकत्येक पटींनी िमळाले नाही.”

ययेेशशू ूमरणातूनमरणातून उठउठेेलल
(मत्तय 20:17-19; माकर्  10:32-34)

31 येशूने बारा प्रेिषतांना बाजूला घेतले आिण त्यांना म्हणाला, “ऐका!
आपण वर यरुशलेमास जात आहोत आिण भिवष्यवाद्यांनी मनुष्याच्या
पुत्रािवषयी जे काही िलिहले होते ते पूणर् होईल. 32 होय, त्याला
िवदेश्यांच्या हाती धरुन देण्यात येईल, त्याची कुचेष्टा होईल, त्याची िंनदा
करतील, त्याच्यावर थंुकतील. 33 ते त्याला चाबकाचे फटके मारुन
रक्तबबंाळ करुन ठार करतील. आिण तो ितसऱ्या िदवशी मरणातून
उठेल.” 34 िशष्यांना यातील काहीही कळाले नाही. कारण हे वचन
त्यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आले होते. आिण तो कशािवषयी बोलत
आहे हे त्यांना माहीत नव्हते.

ययेेशशू ूएकाएका आआंंधळ्यासधळ्यास बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 20:29-34; माकर्  10:46-52)

35 येशू यरीहोजवळ येत असताना एक आंधळा रस्त्यावर बसून भीक
मागत होता. 36 जेव्हा त्या आंधळ्या मनुष्याने जवळून जाणाऱ्या
समुदायाचा आवाज ऐकला तेव्हा त्याने िवचारले हे काय चालले आहे.

37 त्यांनी त्याला सांिगतले की, “नासरथेकर येशू जात आहे.”
38 तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “येशू दािवदाच्या पुत्रा माझ्यावर

दया कर!”
39 जे पुढे चालले होते त्यांनी त्याला गप्प राहण्यास सांिगतले. परतंु

तो आणखी मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “दािवदाचे पुत्र माझ्यावर दया
करा!”

40 येशू थांबला, आिण त्याने आंधळ्याला आपणांकडे आणण्याची
आज्ञा केली, जेव्हा आंधळा जवळ आला, तेव्हा येशूने त्याला िवचारले,
41 “तुला काय हवे?”
आंधळा मनुष्य म्हणाला, “प्रभु, मला परत दृष्टी प्राप्त व्हावी.”
42 येशू त्याला म्हणाला, “तुला दृिष्ट येवो: तुझ्या िवश्वासाने तुला बरे

केले आहे.”
43 तत्काळ त्याला दृिष्ट आली आिण देवाचे गौरव करीत तो येशूच्या

मागे गेला. सवर् लोकांनी हे पािहले आिण देवाची स्तुित केली.

जक्कयजक्कय

येशूने यरीहोत प्रवेश केला आिण यरीहोतून जात होता. 2

तेथे जक्कय या नावाचा मनुष्य होता. तो मुख्य जकातदार
होता आिण खूप श्रीमतं होता. 3 येशू कोण आहे हे

पाहण्याचा तो प्रयत्न करीत होता. परतंु गदीर्मुळे त्याला काही िदसेना,
कारण तो बुटका होता. 4 तेव्हा तो सवार्ंच्या पुढे पळत गेला आिण
त्याला पाहण्यासाठी उंबराच्या झाडावर चढला. कारण तो त्याच
रस्त्याने पुढे जाणार होता.

5 येशू जेव्हा त्या िठकाणी आला तेव्हा वर पाहून जक्कय याला
म्हणाला, “जक्कया त्वरा कर आिण खाली ये. कारण आज मला तुझ्याच
घरी राहायचे आहे.”

6 मग तो घाईघाईने खाली उतरला आिण आनदंाने त्याचे स्वागत
केले. 7 सवर् लोकांनी ते पािहले, ते कुरकूर करु लागले. व म्हणू लागले
की, “तो पापी माणसाचा पाहुणा होण्यास गेला आहे.”

8 परतंु जक्कय उभा रािहला व प्रभूला म्हणाला, “गुरुजी, जे माझे आहे
त्यातील अधेर् मी गिरबांना िदले असे समजा व मी कोणाला फसवून काही
घेतले असेल तर ते चौपट परत करीन.”

9 येशू त्याला म्हणाला, “आज या घराला तारण िमळाले आहे. कारण
हा मनुष्यसुद्धा अब्राहामाचा पुत्र आहे. 10 कारण मनुष्याचा पुत्र जे
हरवलेले ते शोधावयास व तारावयास आला आहे.”

ददेेवव तुम्हांलातुम्हांला ददेेतोतो त्यात्या गोष्टींचागोष्टींचा उपयोगउपयोग कराकरा
(मत्तय 25:14-30)

11 लोक या गोष्टी ऐकत असतानाच येशूने त्यांना आणखी एक गोष्ट
सांिगतली, कारण तो यरुशलेमाजवळ होता म्हणून त्यांनी असा िवचार
केला की, देवाचे राज्य तत्काळ प्रगट होणार आहे. 12 मग येशू म्हणाला,
“कोणी एक उच्च कुळातील मनुष्य आपली त्या भागाचा सरदार म्हणून
िनयकु्ती करुन घेण्यासाठी व पुन्हा परतण्यासाठी दरूच्या देशी गेला. 13

त्याने त्याच्या नोकरांपकैी दहा नोकरांना बोलािवले. त्यांना त्याने दहा
मोहरा िदल्या. आिण तो त्यांना म्हणाला, ‘मी परत येईपयर्ंत यावर
व्यापार करा.’ 14 परतंु त्याचे प्रजाजन त्याचा द्वेष करीत असत त्यांनी
त्याच्यामागे एक िशष्टमडंळ पाठिवले, व सांिगतले की, ‘या माणसाला
आमचा राजा करु नका.’

15 “परतंु त्याची राजा म्हणून नेमणूक झाली व तो परत आला. त्याने
ज्या नोकरांना पसेै िदले होते त्यांना बोलावणे पाठिवले. यासाठी की,
त्यांनी त्यापासून िकती फायदा िमळिवला हे पाहावे. 16 पिहला वर
आला आिण म्हणाला, ‘धनी तुम्ही िदलेल्या नाण्यावर मी आणखी दहा
नाणी िमळवली आहेत.’ 17 तेव्हा तो त्याला म्हणाला, ‘चांगल्या दासा,
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छान केलेस, तू थोडक्यांिवषयी िवश्वासू झालास, म्हणून तू दहा नगरांवर
अिधकारी होशील.’

18 “मग दसुरा (नोकर) आला व म्हणाला, ‘तुमच्या पाच नाण्यांवर मी
पाच नाणी आणखी िमळवली.’ 19 आिण तो त्याला म्हणाला, ‘तू पाच
नगरांवर अिधकारी असशील.’

20 “मग दसुरा नोकर आला आिण म्हणाला, ‘धनी, आपण िदलेले
नाणे मी हातरुमालात बांधून ठेवले होते. 21 आपण कठोर आहात, मला
तुमची भीित वाटत होती. जे आपण ठेवले नाही, ते आपण काढता,
आिण जे पेिरले नाही, ते कापता.’

22 “धनी त्यास म्हणाला, ‘दषु्ट माणसा, तुझ्याच शब्दांनी मी तुझा
न्याय करतो. तुला ठाऊक होते की मी कडक िशस्तीचा माणूस आहे. मी
जे िदले नाही ते घेतो आिण जे पेरले नाही त्याची कापणी करतो, 23 तर
तू माझा पसैा पेढीवर का ठेवला नाहीस? मग जेव्हा मी परत आलो
असतो तेव्हा ते मला व्याजासह िमळाले असते.’ 24 त्याच्याजवळ उभे
राहणाऱ्यांना तो म्हणाला, ‘त्याच्याजवळून ते नाणे घ्या आिण
ज्याच्याजवळ दहा नाणी आहेत, त्याला द्या.’

25 “ते त्याला म्हणाले, ‘धनी, त्याच्याजवळ दहा नाणी आहेत.’
26 “धन्याने उत्तर िदले, ‘मी तुम्हांला सांगतो, ज्याच्याजवळ आहे,

त्याला अिधक िदले जाईल आिण ज्याच्याजवळ नाही, ज्याच्याकडे जे
काही असेल ते सुद्धा काढून घेतले जाईल. 27 परतंु मी राज्य करु नये
अशी इच्छा करणाऱ्या माझ्या शत्रूंना येथे आणा आिण माझ्यासमोर ठार
मारा.’”

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेममेेतत प्रवप्रवेेशश करतोकरतो
(मत्तय 21:1-11; माकर्  11:1-11; योहान 12:12-19)

28 येशूने या गोष्टी सांिगतल्यावर तो वर यरुशलेमापयर्ंत गेला. 29

जेव्हा तो वर जातच रािहला तेव्हा तो जतैून डोंगर म्हटलेल्या
टेकडीनिजक असलेल्या बेथफगे आिण बेथानीजवळ आला तेव्हा त्याने
आपल्या दोन िशष्यांना असे सांगून पाठिवले की, 30 “तुमच्यासमोर
असलेल्या खेड्यात जा. तुम्ही प्रवेश करताच, ज्यावर कोणी बसले नाही
असे िंशगरु तुम्हास आढळेल. ते सोडून येथे आणा. 31 जर तुम्हांला
कोणी िवचारले की, तुम्ही ते का सोडता? तर म्हणा की, ‘प्रभूला याची
गरज आहे.’”

32 ज्यांना पाठिवले होते, ते गेले आिण त्याने सांिगतल्याप्रमाणे त्यांस
आढळले. 33 ते सोडीत असता त्याचा मालक त्यांना म्हणाला, “तुम्ही
िंशगरु का सोडता?”

34 ते म्हणाले, “प्रभूला याची गरज आहे.” 35 त्यांनी ते येशूकडे
आणले. त्यांनी आपले झगे िंशगरावर घातले आिण येशूला त्याच्यावर
बसिवले. 36 येशू रस्त्यावरुन जात असता लोक आपली वस्त्रे रस्त्यावर
पसरीत होते.

37 जेव्हा तो जतैून डोंगराच्या उतरणीवर आला तेव्हा सवर्
जनसमुदाय, त्यांनी जे चमत्कार पािहले होते त्याबद्दल मोठ्या आनदंाने
देवाची स्तुित करु लागले. 38 ते म्हणाले,
“‘प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवािदत असो!’

स्तोत्र. 118:26
स्वगार्त शांित आिण उध्वर्लोकी देवाला गौरव!”

39 जमावातील काही परुशी येशूला म्हणाले, “गुरुजी, आपल्या
िशष्यांना दटावा.”

40 त्याने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला सांगतो, जर ते शांत बसतील तर
हे धोंडे ओरडतील!”

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेमासाठीमासाठी रडतोरडतो

41 जेव्हा तो जवळ आला व त्याने शहर पािहले, तेव्हा तो त्यासाठी
रडला. आिण म्हणाला, 42 “जर आज कोणत्या गोष्टी तुला शांित देतील
हे माहीत असते तर! परतंु आता ते तुझ्या नजरपेासून लपवून ठेवण्यात
आले आहे. 43 तुझ्यावर असे िदवस येतील की, तुझे शत्रु तुझ्याभोवती
कोट उभारतील. तुला वेढीतील, आिण सवर् बाजंूनी तुला कोंडीत
पकडतील. 44 ते तुला, तुझ्या मुलांना तुझ्या िंभतीच्या आत धुळीस

िमळवतील. व दगडावर दगड राहू देणार नाही. कारण देवाचा तुझ्याकडे
येण्याचा समय तू ओळखला नाही.”

ययेेशूचाशूचा ममंिंदरातिदरात प्रवप्रवेेशश
(मत्तय 21:12-17; माकर्  11:15-19 योहान 2:13-22)

45 येशूने मिंदरात प्रवेश केला व जे िवक्री करीत होते, त्यांना बाहेर
हाकलू लागला. 46 तो त्यांस म्हणाला, “असे िलिहले आहे की, ‘माझे
घर प्राथर्नेचे घर होईल!’ पण तुम्ही ते ‘लुटारुची गुहा केली आहे.’”

47 तो दररोज मिंदरात िशकवीत असे. मुख्य याजक, िनयमशास्त्राचे
िशक्षक, लोकांचे पुढारी त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत होते. 48

पण तसे करण्यासाठी त्यांना काही मागर् सापडत नव्हता. कारण सवर्
लोक त्याच्या शब्दांनी िखळून गेले होते.

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला एकएक प्रश्नप्रश्न िवचारतातिवचारतात
(मत्तय 21:23-27; माकर्  11:27-33)

एके िदवशी येशू मिंदरात लोकांना िशक्षण देत असताना व
सुवातार् सांगत असताना एकदा एक मुख्य याजक आिण
िनयमशास्त्राचे िशक्षक, वडीलजनांसह एकत्र वर त्याच्याकडे

आले. 2 ते त्याला म्हणाले, “आम्हांला सांग, कोणत्या अिधकाराने तू या
गोष्टी करत आहेस! तुला हा अिधकार कुणी िदला?”

3 तेव्हा त्याने त्यास उत्तर िदले, “मी सुद्धा तुम्हांला एक प्रश्न
िवचारीन, तुम्ही मला सांगा: 4 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्पासून होता की
मनुष्यापासून?”

5 त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणाले, “जर आपण
स्वगार्पासून म्हणावे, तर तो म्हणेल, तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास का ठेवला
नाही? 6 पण जर आपण मनुष्यांकडून म्हणावे, तर सवर् लोक आपणांस
दगडमार करतील कारण त्यांची खात्री होती की, योहान संदेष्टा होता.” 7

म्हणून त्यांनी असे उत्तर िदले की, तो कोणापासून होता हे त्यांना माहीत
नाही.

8 मग येशू त्यांस म्हणाला, “मग मी या गोष्टी कोणत्या अिधकाराने
करतो हे तुम्हांला मी सुध्दा सांगणार नाही.”

ददेेवव आपलाआपला पुत्रपुत्र पाठिवतोपाठिवतो
(मत्तय 21:33-46; माकर्  12:1-12)

9 मग तो लोकांना ही गोष्ट सांगू लागला: “एका मनुष्याने द्राक्षमळा
लावला. व तो काही शेतकऱ्यांना मोलाने देऊन बऱ्याच िदवसांसाठी दरू
गेला. 10 हगंामाच्या वेळी त्याने नोकराला शेतकऱ्यांकडे पाठिवले.
यासाठी की, त्यांनी द्राक्षमळ्यातील काही फळे द्यािवत. पण शेतकऱ्यांनी
त्या नोकराला मारले व िरकाम्या हाताने परत पाठिवले. 11 नतंर त्याने
दसुऱ्या नोकराला पाठिवले, पण त्यालासुद्धा त्यांनी मारले. त्या
नोकराला त्यांनी लज्जास्पद वागणूक िदली. आिण िरकाम्या हाताने परत
पाठिवले. 12 तेव्हा त्याने ितसऱ्या नोकराला पाठिवले. पण त्यालाही
त्यांनी जखमी करुन बाहेर फेकून िदले.

13 “द्राक्षमळ्याचा मालक म्हणाला, ‘मी काय करु? मी माझा स्वतःचा
िप्रय पुत्र पाठवतो. कदािचत ते त्याला मान देतील.’ 14 पण जेव्हा
शेतकऱ्यांनी मुलाला पािहले, तेव्हा त्यांनी आपसात चचार् केली आिण
म्हणाले, ‘हा तर वारस आहे, आपण त्याला ठार मारु, म्हणजे वतन
आपले होईल.’ 15 त्यांनी त्याला द्राक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व ठार
मारले.

“तर मग द्राक्षमळ्याचा मालक काय करील? 16 तो येईल आिण त्या
शेतकऱ्यांना ठार मारील व तो द्राक्षमळा दसुऱ्यांना सोपवून देईल.”
त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते म्हणाले, “असे कधीही न होवो.” 17 येशूने

त्यांच्याकडे पािहले व म्हटले,
“‘तर मग जो दगड बांधणाऱ्यांनी नाकारला
तोच कोनिशला झाला?’

स्तोत्र. 118:22
असे जे िलिहले आहे त्याचा अथर् काय? 18 जो कोणी त्याच्यावर पडेल
त्याचे तुकडे होतील परतंु ज्या कोणावर तो पडेल त्याचा चुराडा होईल.”

लूक 19:18 673 लूक 20:18
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19 िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण मुख्य याजक यांनी त्याचवेळी त्याला
अटक करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना लोकांची भीित वाटत होती.
त्यांना त्याला अटक करायचे होते, कारण त्यांना माहीत होते की, हा
दाखला त्याने त्यांनाच उद्देशून सांिगतला होता.

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला फसिवण्याचाफसिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात
(मत्तय 22:15-22; माकर्  12:13-17)

20 तेव्हा त्यानी त्याच्यावर पाळत ठेवली. आिण आपण प्रामािणक
आहोत असे भासिवणार ेहेर पाठिवले. त्यांची अशी योजना होती की,
त्याच्या बोलण्यात त्याला पकडावे म्हणजे त्यांना त्याला राज्यपालाच्या
ताब्यात देऊन त्यांच्या अिधकाराच्या कके्षत आणता आले असते.
अिधकारामध्ये सुपूतर् करता आले असते. 21 म्हणून त्या हेरांनी त्याला
प्रश्न िवचारला. ते म्हणाले, “गुरुजी, आम्हांला माहीत आहे की, जे योग्य
ते तुम्ही बोलता व िशकिवता आिण तुम्ही पक्षपात करीत नाही. तर
सत्याने देवाचा मागर् िशकिवता. 22 आम्ही कैसराला कर द्यावा हे योग्य
आहे िंकवा नाही?”

23 ते धूतर्पणे आपल्याला फसवू पाहत आहेत याची येशूला कल्पना
होती. 24 “मला एक नाणे दाखवा. त्यावर कोणाचा मुखवटा व िशक्का
आहे?”
ते म्हणाले, “कैसराचा.”
25 तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “कैसराचे ते कैसराला आिण देवाचे ते

देवाला द्या.”
26 तेव्हा लोकांसमोर तो जे बोलला त्यात त्याला धरणे त्यांना शक्य

झाले नाही. त्याच्या उत्तराने ते आश्चयर्चिकत झाले. आिण शांत झाले.

काहीकाही सदसदूकूीकी ययेेशूलाशूला फसिवण्याचाफसिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात
(मत्तय 22:23-33; माकर्  12:18-27)

27 मग पुनरुत्थान नाही असे म्हणणार ेकाही सदकूी त्याच्याकडे
आले. त्यांनी त्याला प्रश्न िवचारला. ते म्हणाले, 28 “गुरुजी मोशेने
आमच्यासाठी िलहून ठेवले आहे की जर एखाद्याचा भाऊ मेला, व त्या
भावाला पत्नी आहे पण मूल नाही, तर त्याच्या भावाने त्या िवधवेशी लग्न
करावे आिण भावासाठी त्याला मुले व्हावीत. 29 सात भाऊ होते.
पािहल्या भावाने लग्न केले व तो मूल न होता मेला. 30 नतंर दसुऱ्या
भावाने ितच्याशी लग्न केले. 31 नतंर ितसऱ्याने ितच्याशी लग्न केले.
सातही भावांबरोबर तीच गोष्ट घडली. कोणालाही मुले न होता ते मरण
पावले. 32 नतंर ती स्त्रीही मरण पावली. 33 तर मग पुनरुत्थानाच्या
वेळी ती कोणाची पत्नी होईल? कारण त्या सातांनीही ितच्याबरोबर लग्न
केले होते.”

34 तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “या यगुातले लोक लग्न करुन घेतात व
लग्न करुन देतात. 35 परतंु जे लोक त्या येणाऱ्या यगुामध्ये व मृतांच्या
पुनरुत्थानामध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र ठरतील, ते लग्न करुन घेणार
नाहीत, आिण लग्न करुन देणार नाहीत 36 आिण ते मरणार नाहीत,
कारण ते देवदतूासारखे आहेत. ते पुनरुत्थानाचे पुत्र असल्यामुळे ते
देवाचे पुत्रही आहेत. 37 जळत्या झुडुपािवषयी मोशेने िलिहले, तेव्हा
त्याने परमेश्वराला अब्राहामाचा देव, इसहाकाचा देव आिण याकोबाचा देव
असे म्हटले व मेलेलेसुद्धा उठिवले जातात हे दाखवून िदले. 38 देव
मेलेल्यांचा नाही तर िजवंतांचा देव आहे. सवर् लोक जे त्याचे आहेत ते
िजवंत आहेत.”

39 काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणाले, “गुरुजी, उत्तम बोललात!”
40 तेव्हा त्याला आणखी प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.

िख्रस्तिख्रस्त दावीदाचादावीदाचा पुत्रपुत्र असअसेेलल कायकाय?
(मत्तय 22:41-46; माकर्  12:35-37)

41 परतंु तो त्यांना म्हणाला, “िख्रस्त दावीदाचा पुत्र आहे असे ते कसे
म्हणतात? 42 कारण दावीद स्वतः स्तोत्राच्या पुस्तकात म्हणतो,
‘प्रभु माझ्या प्रभूला म्हणाला:
तू माझ्या उजवीकडे बसै,

43 जोपयर्ंत मी तुझ्या शत्रूला तुझ्या पायाखालचे आसन करीत नाही
तोपयर्ंत.’

स्तोत्र. 110:1
44 अशा रीितने दावीद त्याला ‘प्रभु’ म्हणतो, तर मग िख्रस्त दावीदाचा
पुत्र कसा?”

िनयमशास्त्रातीलिनयमशास्त्रातील िशक्षकांिवरुद्धिशक्षकांिवरुद्ध इशाराइशारा
(मत्तय 23:1-36; माकर्  12:38-40; लूक 11:37-54)

45 सवर् लोक हे ऐकत असताना तो िशष्यांना म्हणाला,
“िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांिवषयी सावध असा, त्यांना लांब झगे घालून
िफरणे आवडते, 46 त्यांना बाजारात नमस्कार घेण्यास, सभास्थानात
महत्त्वाच्या आसनावर व मेजवानीच्या वेळी मानाच्या जागी बसणे
आवडते. 47 ते िवधवांची घर ेखाऊन फस्त करतात आिण
देखाव्यासाठी लांब लांब प्राथर्ना करतात. या माणसांना अत्यतं वाईट
िशक्षा होईल.”

खरखरे ेदानदान
(माकर्  12:41-44)

येशूने वर पािहले व श्रीमतं लोकांना दानपेटीत दाने
टाकताना न्याहाळले. 2 त्याने एका गरीब िवधवेलाही
तांब्याची दोन नाणी टाकताना पािहले. 3 तेव्हा तो म्हणाला,

“मी तुम्हांला खर ेसांगतो, या गरीब िवधवेने इतर सवार्ंपेक्षा अिधक
टाकले. (मी असे म्हणतो) 4 कारण या सवर् लोकांनी आपल्या भरपूर
संपत्तीमधून काही भाग दान म्हणून टाकले. परतंु ितने गरीब असून
आपल्या उपजीिवकेतील सवर्च टाकले.”

ममंिंदराचािदराचा नाशनाश
(मत्तय 24:1-14; माकर्  13:1-13)

5 िशष्यातील काही जण मिंदरािवषयी असे बोलत होते की, ते संुदर
पाषाणांनी आिण नवसाच्या अपर्णांनी सुशोिभत केले आहे.

6 येशू म्हणाला, “या गोष्टी तुम्ही पाहताना असे िदवस येतील की,
एकावर एक असा एकही दगड ठेवला जाणार नाही. ते सवर् पाडले
जातील.”

7 त्यांनी त्याला प्रश्न िवचारला आिण ते म्हणाले, “गुरुजी या गोष्टी
केव्हा घडतील? व या गोष्टी घडणार आहेत यासंबधंी कोणते िचन्ह
असेल?”

8 आिण तो म्हणाला, “तुम्हांला कोणी फसवू नये म्हणून सावध राहा.
कारण माझ्या नावाने पुष्कळ येतील आिण तो ‘मी आहे’ असे म्हणतील.
आिण ते म्हणतील, ‘वेळ जवळ आली आहे.’ त्यांच्यामागे जाऊ नका! 9

जेव्हा तुम्ही लढाया व दगें यािवषयी ऐकाल तेव्हा घाबरु नका. कारण या
गोष्टी घडल्याच पािहजेत. पण एवढ्यात शेवट होणार नाही.”

10 मग तो त्यांना म्हणाला, “एक राष्ट्र  दसुऱ्या राष्ट्र ावर उठेल, एक
राज्य दसुऱ्या राज्यावर उठेल. 11 मोठे भंूकप होतील, दषु्काळ पडतील,
आिण वेगवेगळ्या िठकाणी पीडा उद्भवतील, िभतीदायक घटना घडतील.
आिण आकाशात मोठी िचन्हे घडतील.

12 “परतंु हे सवर् होण्यापूवीर् ते तुम्हांला अटक करतील. ते तुमचा छळ
करतील. चौकशीसाठी ते तुम्हांस सभास्थानांसमोर उभे करतील आिण
तुरंुगात टाकतील. माझ्या नावासाठी ते तुम्हांला राजे व राज्यपाल
यांच्यासमोर नेतील. 13 यामुळे तुम्हांला माझ्यािवषयी साक्ष देण्याची
संधी िमळेल. 14 आपला स्वतःचा बचाव कसा करायचा यािवषयी
काळजी करायची नाही अशी मनाची तयारी करा, 15 कारण मी तुम्हांला
असे शब्द व अशी बुद्धी देईन की ज्यामुळे त्यांना तुमचा िवरोध करायला
िंकवा तुमच्यािवरुद्ध बोलायला मुळीच जमणार नाही. 16 परतंु
आईवडील, भाऊ, नातेवाईक आिण िमत्र तुमचा िवश्वासघात करतील
आिण तुम्हांपकैी काही जणांना ठार मारतील. 17 माझ्या नावामुळे सवर्
जण तुमचा द्वेष करतील. 18 परतंु तुमच्या डोक्यावरील एक केसही
नाहीसा होणार नाही. 19 आपल्या सहनशीलतेने तुम्ही िजवाचे रक्षण
कराल.
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यरुशलयरुशलेेममेेचाचा नाशनाश
(मत्तय 24:15-21; माकर्  13:14-19)

20 “जेव्हा तुम्ही यरुशलेमाला सनै्यानी वेढा घातलेला पाहाल, तेव्हा
तुम्हांला कळून येईल की, ितचा नाश होण्याची वेळ आली आहे. 21 जे
यहूदीयात आहेत त्यांनी डोंगरांमध्ये पळून गेले पािहजे. जे रानात आहेत
त्यांनी शहरात जाऊ नये. 22 ज्या सवर् गोष्टी िलिहलेल्या आहेत त्या पूणर्
होण्यासाठी हे िशके्षचे िदवस आहेत. 23 त्या िदवसांत ज्या गरोदरिस्त्रया
आहेत, व ज्या बाळाचे पोषण करणाऱ्या िस्त्रया आहेत, त्यांच्यासाठी ते
िकती भयकंर होईल. अशा िस्त्रयांची खरोखर ददुर्शा होईल. मी असे
म्हणतो कारण देशावर मोठे संकट येईल आिण लोकांवर देवाचा कोप
ओढवेल. 24 ते तरवारीच्या धारनेे पडतील आिण त्यांना बदंीवान करुन
राष्ट्र ांत नेतील आिण यहूदीतर लोकांचा काळ संपेपयर्ंत यहूदीतर राष्ट्र े
यरुशलेम पायाखाली तुडवतील.

िभऊिभऊ नकानका
(मत्तय 24:29-31; माकर्  13:24-27)

25 “सूयर्, चंद्र, तार ेयांच्यात िचन्हे होतील, पृथ्वीवरील राष्ट्र े हतबल
होतील व समुद्राच्या गजर्णाऱ्या लाटांनी ते घाबरुन जातील. 26

भीतीमुळे लोक बेशुद्ध होतील आिण जगात काय घडणार आहे ह्या
धास्तीमुळे व भीितमुळे लोक दबुर्ल होतील. आकाशातील सामथ्येर्
डळमळीत होतील. 27 नतंर ते मनुष्याच्या पुत्राला सामथ्यार्ने आिण
वभैवाने मेघात येताना पाहतील. 28 मग या गोष्टी घडण्यास आरभं
होईल, तेव्हा सरळ उभे राहा. आिण तुमचे मस्तक वर करा, कारण
तुमच्या सुटकेची वेळ जवळ येत आहे.”

माझीमाझी वचनवचनेे सवसवर्र्काळकाळ िटकतीलिटकतील
(मत्तय 24:32-35; माकर्  13:28-31)

29 नतंर त्याने त्यांस एक बोधकथा सांिगतली: “अिंजराच्या झाडाकडे
व इतर दसुऱ्या सवर् झाडांकडे पाहा. 30 त्यांना पालवी येऊ लागली की,
तुमचे तुम्हीच समजता की, उन्हाळा अगदी जवळ आला आहे. 31

त्याचप्रमाणे या गोष्टी घडताना तुम्ही पाहाल तेव्हा ओळखा की देवाचे
राज्य जवळ आले आहे.

32 “मी तुम्हांस खर ेसांगतो की, ह्या सवर् गोष्टी घडून येईपयर्ंत ही िपढी
नाहीशी होणार नाही. 33 आकाश व पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी
वचने नाहीशी होणार नाहीत.

सवसवर्र्दादा तयारतयार राहाराहा

34 “सावध राहा, दारुबाजी आिण अधाशीपणात तुमचा वेळ घालवू
नका, िंकवा ऐिहक गोष्टींमध्ये मग्न राहू नका. जर तुम्ही तसे कराल, तर
तुम्ही व्यविस्थत िवचार करु शकणार नाही, व तुम्ही तयार नसताना तो
िदवस (शेवट) अकस्मात तुमच्यावर येईल. 35 खरोखर, तो पृथ्वीवर
असणाऱ्या सवर् िजवंतांवर येईल. 36 सवर् समयी जागृत राहा. होणाऱ्या
सवर् गोष्टींपासून िजवंत राहण्यासाठी आिण िवश्वासाने मनुष्याच्या
पुत्रासमोर उभे राहणे शक्य व्हावे यासाठी प्राथर्ना करा.”

37 दर िदवशी तो मिंदरात िशक्षण देत असे. परतंु रात्री मात्र तो
जतैूनाचा डोंगर म्हटलेल्या टेकडीवर जात असे. 38 सवर् लोक मिंदरात
जाण्यासाठी व त्याचे ऐकण्यासाठी पहाटेस उठून त्याच्याकडे जात.

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला ठारठार मारावयासमारावयास टपतातटपतात
(मत्तय 26:1-5, 14-16; माकर्  14:1-2, 10-11; योहान 11:45-53)

नतंर बेखमीर भाकरीचा सण ज्याला वल्हांडण म्हणतात, तो
समय जवळ येत होता. 2 आिण मुख्य याजक,
िनयमशास्त्राचे िशक्षक, येशूला कसे मारता येईल हे बघत

होते. कारण त्यांना लोकांची भीित वाटत होती.

यहयहूूदादा ययेेशूचाशूचा शत्रुशत्र ुहोतोहोतो
(मत्तय 26:14-16; माकर्  14:10-11)

3 नतंर सतैान यहूदामध्ये, ज्याला इस्कयोर्त म्हणत, व जो बारा
जणांपकैी एक होता, त्याच्यात िशरला. 4 यहूदा मुख्य याजक व
मिंदराचे अिधकारी यांच्याकडे गेला आिण येशूला त्यांच्या हाती कसे
धरुन देता येईल यािवषयी त्याने बोलणी केली. 5 त्यांना फार आनदं
झाला व त्यांनी त्याला पसेै देण्याचे मान्य केले. 6 म्हणून त्याने संमित
दशर्िवली आिण तो येशूला गदीर् नसेल तेव्हा धरुन त्यांच्या हाती देण्याची
संिध शोधू लागला.

वल्हांडणवल्हांडण सणाच्यासणाच्या भोजनाचीभोजनाची तयारीतयारी
(मत्तय 26:17-25; माकर्  14:12-21; योहान 13:21-30)

7 बेखमीर भाकरीचा सण, ज्या िदवशी वल्हांडणाचे कोकरु
मारावयाचे तो िदवस आला. 8 तेव्हा त्याने पेत्र व योहान यांना सांगून
पाठिवले की, “जा आिण आपणांसाठी वल्हांडण सणाचे भोजन तयार
करा म्हणजे आपण ते खाऊ.”

9 पेत्र व योहान येशूला म्हणाले, “आम्ही ते कोठे करावे अशी तुमची
इच्छा आहे?”

10 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही नगरात प्रवेश कराल तेव्हा पाण्याचे
भांडे घेऊन जाणारा एक मनुष्य तुम्हांला भेटेल. तो ज्या घरात जाईल
तेथे जा. 11 आिण घरमालकांस सांगा, ‘गुरुजींनी तुम्हांला िवचारले आहे
की, माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण सणाचे भोजन करता येईल ती
पाहुण्यांची खोली कोठे आहे?’ 12 तो मनुष्य तुम्हांला माडीवरील
सजिवलेली खोली दाखवील. तेथे तयारी करा.”

13 तेव्हा पेत्र व योहान तेथून िनघाले. जसे येशूने सांिगतले तसेच सवर्
घडले तेव्हा त्यांनी वल्हांडणाच्या भोजनाची तयारी केली.

प्रभुप्रभ ुभोजनभोजन
(मत्तय 26:26-30; माकर्  14:22-26; 1 किंरथकरांस 11:23-25)

14 वेळ झाली तेव्हा येशू त्याच्या िशष्यांसह भोजनास बसला. 15 तो
त्यांना म्हणाला, “मी द:ुख भोगण्यापूवीर् तुमच्याबरोबर वल्हांडण सणाचे
भोजन घ्यावे अशी माझी फार इच्छा होती. 16 कारण मी तुम्हांस सांगतो
की, देवाच्या राज्यात हे पिरपूणर् होईपयर्ंत मी पुन्हा हे भोजन करणार
नाही.”

17 नतंर त्याने पेला घेतला आिण उपकार मानले. तो म्हणाला, “हे
घ्या, आिण आपसात वाटून घ्या. 18 कारण मी तुम्हांस सांगतो की,
देवाचे राज्य येईपयर्ंत यापुढे मी द्राक्षफळांचा रस घेणार नाही.”

19 नतंर त्याने भाकर घेतली आिण उपकार मानले. त्याने ती मोडली
आिण त्यांना िदली व म्हणाला, “हे माझे शरीर आहे जे तुम्हांसाठी िदले
आहे. माझ्या आठवणीसाठी हे करा.” 20 त्याचप्रमाणे त्यांचे भोजन
झाल्यावर त्याने प्याला घेतला आिण म्हणाला, “हा प्याला माझ्या रक्तात
नवा करार आहे, जो तुमच्यासाठी ओतला जात आहे.”

ययेेशशू ूिवरुद्धिवरुद्ध कोणकोण जाईलजाईल?
21 “परतंु पाहा! माझा िवश्वासघात करणाऱ्याचा हात माझ्याबरोबरच

मेजावर आहे. 22 कारण मनुष्याचा पुत्र जसे िनिश्चत केले आहे,
त्याप्रमाणे मरावयास जाईल. परतंु ज्याने त्याचा िवश्वासघात केला आहे,
त्याचा िधक्कार असो.”

23 आिण ते आपापसात एकमेकाला प्रश्न िवचारु लागले, “हे करणारा
आपणापकैी कोण असावा?”

ससेेवकासारखवकासारखेे व्हाव्हा

24 तसेच, त्यांच्यामध्ये अशासंबधंी वाद िनमार्ण झाला की,
त्यांच्यामध्ये सवार्ंत शे्रष्ठ कोण आहे. 25 पण येशू त्यांना म्हणाला,
“िवदेश्यांचे राजे त्यांच्या लोकांवर (प्रजेवर) सत्ता गाजिवतात. इतर
लोकांवर अिधकार असणारी माणसे लोकांनी त्यांना लोकांचे उपकारकतेर्
म्हणण्यास भाग पाडतात. (स्वतःला उपकारकतेर् म्हणवून घेतात.) 26
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परतंु तुम्ही तसे नाही. त्याऐवजी तुमच्यातील सवार्ंत मोठा असलेल्याने
सवार्ंत लहान व्हावे व जो अिधकारी आहे त्याने सेवक व्हावे. 27 तेव्हा
मोठा कोण: जो मेजावर बसतो तो की जो सेवा करतो तो? जो मेजावर
बसतो तो नाही का? परतंु मी तुम्हांमध्ये सेवा करणारासारखा आहे.

28 “परतंु माझ्या परीके्षमध्ये माझ्या पाठीशी उभे रािहलेले असे
तुम्हीच आहात. 29 ज्याप्रमाणे माझ्या िपत्याने माझी िनयिुक्त केली तशी
मी तुमची िनयिुक्त राज्यावर करतो. 30 म्हणून तुम्ही माझ्या राज्यात
माझ्या मेजावर खावे व प्यावे आिण आसनावर बसून इस्राएलाच्या बारा
वंशाचा न्याय करावा.

तुमचातुमचा िवश्वासिवश्वास ढळढळूू ददेेऊऊ नकानका
(मत्तय 26:31-35; माकर्  14:27-31; योहान 13:36-38)

31 “िशमोना, िशमोना, ऐक! सतैानाने तुम्हांला गव्हासारखे चाळावे
म्हणून मािगतले आहे. 32 परतंु िशमोना, तुझा िवश्वास ढळू नये, म्हणून
मी तुझ्यासाठी प्राथर्ना कसून केली आहे आिण तू पुन्हा माझ्याकडे
वळलास म्हणजे तुझ्या भावांस िस्थर कर.”

33 परतंु िशमोन पेत्र त्याला म्हणाला, “प्रभु, मी तुझ्याबरोबर तुरंुगात
जाण्यासाठी व मरण्यासाठी तयार आहे.”

34 पण येशू म्हणाला, “पेत्रा, मी तुला सांगतो, तू मला ओळखतोस हे
तीन वेळा नाकारीपयर्ंत आज कोंबडा आरवणार नाही.”

ससंकंटासाठीकटासाठी तयारतयार राहाराहा

35 येशू िशष्यांना म्हणाला, “जेव्हा मी तुम्हांला थलैी, िपशवी व
वहाणांिशवाय पाठिवले, तेव्हा तुम्हांस काही कमी पडले का?”
ते म्हणाले, “काहीही नाही.”
36 तो त्यांना म्हणाला, “पण आता, ज्याच्याजवळ थलैी आहे त्याने

ती घ्यावी व त्याने िपशवीसुद्धा घ्यावी. आिण ज्याच्याजवळ तलवार
नाही त्याने आपला झगा िवकावा आिण एक िवकत घ्यावी. 37 कारण
मी तुम्हांस सांगतो, हा शास्त्रभाग माझ्यामध्ये पिरपूणर् झालाच पािहजे:
‘आिण तो अपराधी असा गणला गेला.’

यशया 53:12
होय, हा माझ्यािवषयीचा संदभर् पूणर् होत आहे.”

38 ते म्हणाले, “प्रभु, पहा, येथे दोन तरवारी आहेत.”
तो त्यांना म्हणाला, “तेवढे पुर!े”

ययेेशशू ूप्रेिषतांनाप्रेिषतांना प्राथप्राथर्र्नाना करण्यासकरण्यास सांगतोसांगतो
(मत्तय 26:36-46; माकर्  14:32-42)

39 तो िनघाला आिण नेहमीप्रमाणे जतैूनाच्या डोंगराकडे गेला व
िशष्यही त्याच्या मागोमाग गेले. तो त्या िठकाणी आला तेव्हा त्यांना
म्हणाला, “तुम्ही मोहात पडू नये म्हणून प्राथर्ना करा.”

41 तो त्यांच्यापासून दगडाच्या टप्प्याइतका दरू गेल्यानतंर त्याने
गुडघे टेकले. आिण अशी प्राथर्ना केली, 42 “िपत्या, जर तुझी इच्छा
असेल तर हा प्याला माइयाकडून घे. तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर
तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे.” 43 स्वगार्तून एक देवदतू आला व तो त्याला
सामथ्यर् देत रािहला 44 द;ुखाने ग्रासलेला असतानासुद्धा त्याने अिधक
काकुळतीने प्राथर्ना केली. आिण त्याचा घाम रक्ताच्या थेंबासारखा
जिमनीवर पडत होता. 45 आिण जेव्हा प्राथर्ना करुन तो उठला आिण
िशष्यांकडे आला तेव्हा ते त्यांच्या द:ुखामुळे थकून जाऊन झोपी गेलेले
आढळले. 46 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही का झोपत आहात? उठा,
आिण मोहात पडू नये म्हणून प्राथर्ना करा.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक
(मत्तय 26:47-56; माकर्  14:43-50; योहान 18:3-11)

47 तो बोलत असता लोकांचा जमाव आला. आिण बारा िशष्यातील
यहूदा इस्कयोर्त म्हटलेला एक जण त्यांच्यापुढे चालत होता. येशूचे चंुबन
घेण्यासाठी तो त्याच्याजवळ आला.

48 परतंु येशू त्यास म्हणाला, “यहूदा, चंुबन घेऊन मनुष्याच्या पुत्राचा
तू िवश्वासघात करतोस काय?” 49 त्याच्याभोवती जे होते ते काय होणार

हे पाहून म्हणाले, “प्रभु. आम्ही तलवारीने मारावे काय?” 50

त्यांच्यापकैी एकाने मुख्य याजकाच्या नोकरावर वार केला आिण त्याचा
उजवा कान कापला.

51 येशूने उत्तर िदले, “असे काही करु नका.” त्याने त्याच्या कानाला
स्पशर् केला व त्याला बर ेकेले.

52 नतंर येशू मुख्य याजक, मिंदराचे मुख्य अिधकारी आिण वडील जे
त्याच्यावर चालून आले होते, त्यांना म्हणाला, “तुम्ही तलवारी आिण
सोटे घेऊन माझ्यावर चालून आलात, जसा काय मी लुटारु आहे. 53

मी तर तुम्हांबरबेर दररोज मिंदरात असे आिण तुम्ही माझ्यावर हात
टाकला नाही. परतंु ही तुमची आिण अधंाराची राज्य करण्याची वेळ
आहे.”

मीमी ययेेशूलाशूला ओळखतोओळखतो असअसेे म्हणण्याचीम्हणण्याची पपेेत्रालात्राला भीितभीित वाटतवाटतेे
(मत्तय 26:57-58, 69-75; माकर्  14:53-54, 66-72; योहान 18:12-18, 25-27)

54 त्यांनी त्याला अटक केली व ते त्याला मुख्य याजकाच्या घरी
घेऊन गेले. पण पेत्र दरुुन त्यांच्या मागे चालला. 55 त्यांनी अगंणाच्या
मध्यभागी िवस्तव पेटिवला, आिण त्याच्याभोवती बसले. पेत्रही
त्यांच्यात बसला. 56 एका दासीने तेथे त्याला िवस्तवाच्या उजेडात
बसलेले पािहले. ितने त्याच्याकडे िनरखून पािहले आिण ती म्हणाली,
“हा मनुष्यही त्याच्याबरोबर होता.”

57 पेत्र ते नाकारुन म्हणाला, “बाई, मी त्याला ओळखत नाही!” 58

थोड्या वेळानतंर दसुऱ्या मनुष्याने त्याला पािहले आिण म्हणाला, “तू
सुद्धा त्यांच्यापकैी एक आहेस!”
पण पेत्र म्हणाला, “गृहस्था, मी नाही!”
59 नतंर सुमार ेएक तास झाल्यावर आणखी एक जण ठामपणे

म्हणाला, “खात्रीने हा मनुष्यसुद्धा त्याच्याबरोबर होता, कारण हा
गालीलाचा आहे.”

60 परतंु पेत्र म्हणाला, “गृहस्था तू काय बोलतोस ते मला कळत
नाही!”
तो बोलत असताना त्याच क्षणी कोंबडा आरवला. 61 आिण प्रभुने

वळून पेत्राकडे पािहले. पेत्राला प्रभूने उच्चारलेले वाक्य आठवले. “आज
कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू तीन वेळा मला नाकारशील,” असे सांिगतलेले
त्याला आठवले. 62 मग तो बाहेर गेला आिण अितद:ुखाने रडला.

लोकलोक ययेेशूचाशूचा उपहासउपहास करतातकरतात
(मत्तय 26:67-68; माकर्  14:65)

63 येशूवर पहारा देणाऱ्या लोकांनी त्याचा उपहास करायला व त्याला
मारायला सुरुवात केली. 64 त्यांनी त्याचे डोळे बांधले, व त्याला प्रश्न
िवचारु लागले. ते म्हणाले, “ओळख बघू! तुला कोणी मारले?” 65 आिण
ते त्याचा अपमान करण्यासाठी आणखी पुष्कळ काही बोलले.

यहयहूूदीदी पुढांऱ्यांसमोरपुढांऱ्यांसमोर ययेेशशूू
(मत्तय 26:59-66; माकर्  14:55-64; योहान 18:19-24)

66 िदवस उगवला तेव्हा वडील लोकांची म्हणजे त्यात दोन्ही प्रकारचे
लोक, मुख्य याजक, व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांची सभा भरली. आिण
ते त्याला त्यांच्या सभेत घेऊन गेले. 67 ते म्हणाले, “जर तू िख्रस्त
आहेस तर आम्हांला सांग.”
येशू त्यांना म्हणाला, “जरी मी तुम्हांला सािगतले तरी तुम्ही माझ्यावर

िवश्वास ठेवणार नाही. 68 आिण जरी मी तुम्हांला प्रश्न िवचारला तरी
तुम्ही उत्तर देणार नाही. 69 पण आतापासून मनुष्याचा पुत्र सवर्समथर्
देवाच्या उजवीकडे बसलेला असेल.”

70 ते सवर् म्हणाले, “तर मग तू देवाचा पुत्र आहेस काय?” त्याने त्यांना
उत्तर िदले, “मी आहे असे तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे.”

71 मग ते म्हणाले, “आता आपल्याला आणखी साक्षीची काय गरज
आहे? आपण स्वतः त्याच्या तोंडचे शब्द ऐकले आहेत.”
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राज्यापालराज्यापाल िपलातिपलात ययेेशूलाशूला प्रश्नप्रश्न िवचारतोिवचारतो
(मत्तय 27:1-2, 11-14; माकर्  15:1-5; योहान 18:28-38)

मग त्यांचा सवर् समुदाय उठला, व त्यांनी त्याला (येशूला)
िपलाताकडे नेले. 2 व ते त्याच्यावर आरोप करु लागले. ते
म्हणाले, “आम्ही या माणसाला लोकांची िदशाभूल करताना

पकडले. तो कैसराला कर देण्यासाठी िवरोध करतो आिण म्हणतो की,
तो स्वतः िख्रस्त, एक राजा आहे.”

3 मग िपलाताने येशूला िवचारले, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?”
येशू म्हणाला, “मी आहे हे तू म्हणतोस ते बरोबर आहे.”
4 मग िपलात मुख्य याजकांना आिण जमावाला म्हणाला, “या

माणसावर दोष ठेवण्यास मला काही कारण आढळत नाही.”
5 पण त्यांनी आग्रह धरला. ते म्हणाले, “यहूदीयातील सवर् लोकांना

तो आपल्या िशकवणीने भडकावीत आहे, त्याने गालीलापासून सुरुवात
केली आिण येथपयर्ंत आला आहे.”

िपलातिपलात ययेेशूलाशूला हहेेरोदाकडरोदाकडेे पाठिवतोपाठिवतो

6 िपलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने िवचारले की, “हा मनुष्य गालीलाचा
आहे काय?” 7 जेव्हा त्याला समजले की, येशू हेरोदाच्या अमंलाखाली
येतो. तेव्हा त्याने त्याला हेरोदाकडे पाठिवले. तो त्या िदवसांत
यरुशलेमामध्येच होता.

8 हेरोदाने येशूला पािहले तेव्हा त्याला फार आनदं झाला, कारण
त्याने त्याजिवषयी ऐकले होते, व त्याला असे वाटत होते की, तो एखादा
चमत्कार करील व आपल्याला तो बघायला िमळेल 9 त्याने येशूला
अनेक प्रश्न िवचारले, पण येशूने त्याला उत्तर िदले नाही. 10 मुख्य
याजक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक तेथे उभे होते. ते त्याच्यािवरुद्ध
जोरदारपणे आरोप करीत होते. 11 हेरोदाने त्याच्या िशपायांसह येशूला
अपमानास्पद वागणूक िदली, त्याची थट्टा केली. त्यांनी त्याच्यावर एक
तलम झगा घातला व त्याला िपलाताकडे परत पाठिवले. 12 त्याच
िदवशी हेरोद आिण िपलात एकमेकांचे िमत्र बनले. त्यापूवीर् ते एकमेकांचे
वरैी होते.

ययेेशशू ूममेेलाचलाच पािहजपािहजेे
(मत्तय 27:15-26; माकर्  15:6-15; योहान 18:39-19:16)

13 िपलाताने मुख्य याजक, पुढारी आिण लोकांना एकत्र बोलावले.
14 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही या माणसाला तो लोकांना भडकावीत
होता म्हणून आणले, आता मी त्याची तुमच्यासमोर चौकशी केली आहे
आिण तुम्ही त्याच्यािवरुद्ध जे आरोप करीत आहात त्यासाठी मला
काहीही आधार सापडत नाही. 15 हेरोदालाही आरोपािवषयी काहीही
आधार सापडला नाही. कारण त्याने त्याला परत आमच्याकडे आणले
आहे. तुम्हीही पाहू शकता की, मरणाची िशक्षा देण्यास योग्य असे त्याने
काहीही केलेले नाही. 16 म्हणून मी याला फटके मारुन सोडून देतो.”
17

18 पण ते सवर् एकत्र मोठ्याने ओरडले, “या माणसाला ठार करा!
आिण आम्हांसाठी बरब्बाला सोडा!” 19 (बरब्बाने शहरात खळबळ
माजवली होती. त्याने काही लोकांना ठारही केले होते, त्यामुळे त्याला
तुरंुगात टाकले होते.)

20 पुन्हा िपलात त्यांच्याशी बोलला, कारण येशूला सोडण्याची त्याची
इच्छा होती. 21 पण ते ओरडतच रािहले, “त्याला वधस्तभंावर िखळा,
त्याला वधस्तभंावर िखळा!”

22 ितसऱ्यांदा िपलात त्यांना म्हणाला, “परतंु या माणसाने असा
कोणता गुन्हा केला आहे? मरणाची िशक्षा देण्यायोग्य असे मला
याच्यािवरुद्ध काहीही आढळले नाही. यास्तव मी याला फटक्याची िशक्षा
सांगून सोडून देतो.”

23 परतंु ते मोठ्याने ओरडतच रािहले आिण त्याला वधस्तभंावर
िखळण्याची मागणी करु लागले. आिण त्यांच्या ओरडण्याचा िवजय
झाला. 24 िपलाताने त्यांची मागणी मान्य करण्याचे ठरिवले. 25 जो
मनुष्य दगंा आिण खून यासाठी तुरंुगात टाकला गेला होता, व ज्याची

त्यांनी मागणी केली होती त्याला त्याने सोडून िदले. िपलाताने त्यांच्या
इच्छे प्रमाणे करण्यासाठी येशूला त्यांच्या हाती िदले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळिखळूूनन ठारठार मारलमारलेे
(मत्तय 27:32-44; माकर्  15:21-32; योहान 19:17-19)

26 ते त्याला घेऊन जात असताना, कुरनेे येथील िशमोन नावाच्या
मनुष्याला त्यांनी धरले. तो शेताकडून येत होता. त्यांनी वधस्तभं
त्याच्यावर ठेवला व त्यांनी त्याला तो वधस्तभं येशूच्या मागे वाहावयास
लावला.

27 लोकांचा मोठा समुदाय त्याच्यामागे चालला होता. त्यामध्ये
त्याच्यासाठी शोक करणाऱ्या आिण रडणाऱ्या काही िस्त्रयांचाही समावेश
होता. 28 येशू त्यांच्याकडे वळून म्हणाला, “यरुशलेमच्या कन्यांनो,
माझ्यासाठी रडू नका, तर आपल्या स्वतःसाठी आिण आपल्या
मुलांबाळांसाठी रडा. 29 कारण असे िदवस येत आहेत, जेव्हा लोक
म्हणतील, ‘धन्य त्या िस्त्रया ज्या वांझ आहेत, आिण धन्य ती गभार्शये,
ज्यांनी जन्मिदले नाहीत, व धन्य ती स्तने, ज्यांनी कधी पाजले नाही.’
30 तेव्हा ते पवर्तास म्हणतील, ‘आम्हांवर पडा!’ आिण ते टेकड्यांस
म्हणतील. ‘आम्हांला झाका!’ 31 जर लोक असे करतात जेव्हा झाड
िहरवे असते, तर झाड सुकल्यावर काय होईल?”

32 दोन दसुरी माणसे जी दोघेही गुन्हेगार होती, त्यांनाही मृत्यदुडंाच्या
िशके्षची अमंलबजावणी करण्यासाठी नेत होते. 33 आिण जेव्हा ते
गुन्हेगारांसमवेत “कवटी” म्हटलेल्या िठकाणी आले, तेथे त्यांनी त्याला
वधस्तभंी गुन्हेगारांमध्ये िखळले. एका गुन्हेगारला त्यांनी उजवीकडे
ठेवले व दसुऱ्याला डावीकडे ठेवले.

34 नतंर येशू म्हणाला, “हे बापा, त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय
करतात हे त्यांना समजत नाही.”
त्यांनी िचठ्या टाकून त्याचे कपडे वाटून घेतले. 35 लोक तेथे पाहात

उभे होते. आिण पुढारी थट्टा करुन म्हणाले, “त्याने दसुऱ्यांना वाचिवले,
जर तो िख्रस्त, देवाचा िनवडलेला असेल तर त्याने स्वतःला वाचवावे!”

36 िशपायांनीही त्याची थट्टा केली. ते त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी
त्याला आंब िदली. 37 आिण ते म्हणाले, “जर तू यहूद्यांचा राजा आहेस
तर स्वतःला वाचव!” 38 त्याच्यावर असे िलिहले होते: “हा यहूदी
लोकांचा राजा आहे.”

39 तेथे िखळलेल्या एका गुन्हेगाराने त्याचा अपमान केला. तो
म्हणाला, “तू िख्रस्त नाहीस काय? स्वतःला व आम्हालाही वाचव!”

40 पण दसुऱ्या गुन्हेगाराने त्याला दटावले आिण म्हणाला, “तुला
देवाचे भय नाही का? तुलाही तीच िशक्षा झाली आहे. 41 पण आपली
िशक्षा योग्य आहे. कारण आपण जे केले त्याचे योग्य फळ आपणांस
िमळत आहे. पण या माणसाने काहीही अयोग्य केले नाही.” 42 नतंर तो
म्हणाला, “येशू, तू आपल्या राज्यािधकाराने येशील तेव्हा माझी आठवण
कर.”

43 येशू त्याला म्हणाला, “मी तुला खर ेसांगतो, आज तू मजबरोबर
सुखलोकात असशील.”

ययेेशूचाशूचा मृत्यमृत्यूू
(मत्तय 27:45-56; माकर्  15:33-41; योहान 19:28-30)

44 त्यावेळी जवळजवळ दपुारचे बारा वाजले होते आिण तीन
वाजेपयर्ंत सवर् प्रदेशावर अधंार पडला. त्यादरम्यान सूयर् प्रकाशला नाही.
45 आिण मिंदरातील पडदा फाटला आिण त्याचे दोन भाग झाले. 46

येशू मोठ्या आवाजात ओरडला, “िपत्या, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती
सोपवून देतो.” असे म्हटल्यानतंर तो मेला.

47 जेव्हा रोमी सेवािधकाऱ्याने काय घडले ते पािहले तेव्हा त्याने
देवाचे गौरव केले आिण म्हणाला, “खरोखर हा नीितमान मनुष्य होता.”

48 हे दृष्य पाहण्यासाठी जमलेल्या लोकांनी घडलेल्या गोष्टी
पािहल्या, तेव्हा ते छाती बडवीत परत गेले. 49 परतंु त्याच्या ओळखीचे
सवर्जण हे पाहण्यासाठी दरू उभे रािहले. त्यामध्ये गालीलाहून
त्याच्यामागे आलेल्या िस्त्रयाही होत्या.

लूक 23:2 677 लूक 23:49
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योसयोसेेफफ अिरमथाईकरअिरमथाईकर
(मत्तय 27:57-61; माकर्  15:42-47; योहान 19:38-42)

50 तेथे एक योसेफ नावाचा मनुष्य होता. तो यहूदी सभेचा सभासद
होता. तो चांगला आिण धािर्मक मनुष्य होता.तो सभेच्या िनणर्याशी व
कृतीशी सहमत नव्हता. तो यहूदीयातील अिरमथाई नगराचा होता. तो
देवाच्या राज्याची वाट पाहत होता. 52 हा मनुष्य िपलाताकडे गेला
आिण त्याने येशूचे शरीर मािगतले. 53 ते त्याने वधस्तभंावरुन खाली
काढले आिण तागाच्या वस्त्रात गंुडाळले. नतंर ते खडकात खोदलेल्या
कबरते ठेवले. ही कबर अशी होती की, िजच्यात तोपयर्ंत कोणाला ही
ठेवले नव्हते. 54 तो शुक्रवार (तयारीचा िदवस) होता, आिण शब्बाथ
सुरु होणार होता.

55 गालीलाहून येशूबरोबर आलेल्या िस्त्रया योसेफाच्या मागे गेल्या.
त्यांनी ती कबर व ितच्यामध्ये ते शरीर कसे ठेवले ते पािहले. 56 नतंर
त्या घरी गेल्या व त्यांनी सुगधंी मसाले आिण लेप तयार केले.
शब्बाथ िदवशी त्यांनी आजे्ञप्रमाणे िवसावा घेतला.

ययेेशशू ूमरणातूनमरणातून उठलाउठला आहआहेे
(मत्तय 28:1-10; माकर्  16:1-8; योहान 20:1-10)

आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी त्या िस्त्रया अगदी पहाटेस
कबरकेडे आल्या, आिण त्यांनी स्वतः तयार केलेले मसाले
आणले. 2 त्यांना दगड कबरवेरुन लोटलेला आढळला. 3

त्या आत गेल्या, परतंु त्यांना प्रभु येशूचे शरीर सापडले नाही. 4 यामुळे
त्या अवाक् झाल्या असतानाच, अचानक लखलखीत कपडे घातलेले
दोन पुरुष त्यांच्या बाजूला उभे रािहले. 5 अितशय भयभीत होऊन
त्यांनी आपले चेहर ेजिमनीकडे वळिवले. ते दोन पुरुष त्यांना म्हणाले,
“जो िजवंत आहे त्याचा शोध तुम्ही मेलेल्यांमध्ये का करता? 6 तो येथे
नाही; तो उठला आहे! तो गलीलात असताना त्याने तुम्हांला काय
सांिगतले याची आठवण करा. 7 तो असे म्हणाला की, मनुष्याच्या
पुत्राला धरुन पापी लोकांच्या हाती द्यावे, त्याला वधस्तभंावर िखळावे
आिण ितसऱ्या िदवशी त्याने उठावे.” 8 नतंर िस्त्रयांना येशूच्या शब्दाची
आठवण झाली.

9 त्या कबरपेासून परतल्या आिण त्यांनी या सवर् गोष्टींचे वतर्मान
अकरा प्रेिषतांना व इतर सवार्ंना सांिगतले. 10 त्या िस्त्रया मरीया
मग्दािलया, योहान्न, आिण याकोबाची आई मरीया ह्या होत्या. त्या आिण
इतर िस्त्रयांसुद्धा ज्या त्यांच्याबरोबर होत्या, प्रेिषतांना या गोष्टी सांगत
होत्या. 11 पण प्रेिषतांना त्यांचे सांगणे मूखर्पणाचे वाटले. आिण त्यांनी
त्यांच्यावर िवश्वास ठेवला नाही. 12 पण पेत्र उठला आिण कबरकेडे
पळाला. त्याने खाली वाकून पािहले पण त्याला तागाच्या गंुडाळण्याच्या
वस्त्रािशवाय काही आढळले नाही. जे घडले त्यािवषयी तो स्वतःशीच
आश्चयर् करीत दरू गेला.

अम्माऊसच्याअम्माऊसच्या वाटवाटेेवरवर
(माकर्  16:12-13)

13 त्याच िदवशी त्यांच्यातील दोघे िशष्य यरुशलेमापासून सुमार ेदहा
िकलोमीटर अतंरावर असलेल्या अम्माऊस नावाच्या गावाला चालले
होते. 14 ते एकमेकांशी या घडलेल्या सवर् गोष्टीिवषयी बोलत होते. 15

ते बोलत असताना आिण या गोष्टींची चचार् करीत असताना येशू स्वतः
आला आिण त्यांच्याबरोबर चालू लागला. 16 पण त्यांचे डोळे त्याला
ओळखण्यापासून बदं करण्यात आले होते. 17 येशू त्यांना म्हणाला,
“चालत असताना तुम्ही एकमेकांबरोबर बोलत आहात त्या गोष्टी
कोणत्या आहेत?”
चालता चालता ते थांबले. ते अितशय द:ुखी िदसले. 18 त्यांच्यातील

एकजण ज्याचे नाव क्लयपा होते, तो त्याला म्हणाला, “ह्या िदवसांमध्ये
घडलेल्या गोष्टी माहीत नसलेले असे यरुशलेमात राहणार ेतुम्ही एकटेच
आहात काय?”

19 येशू त्यांना म्हणाला, “तुमच्या मते कोणत्या गोष्टी?”
ते त्याला म्हणाले, “नासरथेकर येशूिवषयीच्या सवर् गोष्टी. हाच तो

मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी आिण शब्दांनी देवासमोर आिण

मनुष्यांसमोर एक महान संदेष्टा झाला. 20 आिण आम्ही चचार् करीत
होतो की, कसे आमच्या प्रमुख याजकांनी आिण अिधकाऱ्यांनी त्याला
मरणदडं भोगण्यासाठी स्वाधीन केले. आिण त्यांनी त्याला वधस्तभंी
िखळले. 21 आम्ही अशी आशा केली होती की, तोच एक आहे जो
इस्राएलाची मुक्तता करील.

“आिण या सगळ्यािशवाय हे सवर् घडून गेलेल्या गोष्टीला आज तीन
िदवस झालेत. 22 आिण आमच्या पिरवारातील काही िस्त्रयांनी
आम्हांला थक्क केले आहे: आज अगदी पहाटे त्या कबरकेडे गेल्या, परतंु
त्यांना त्याचे शरीर सापडले नाही. 23 त्यांनी येऊन आम्हांला सांिगतले
की, त्यांना देवदतूांचा दृष्टांत घडला आिण देवदतूांनी सांिगतले की, तो
िजवंत आहे. 24 तेव्हा आमच्यातील काही कबरकेडे गेले, आिण
िस्त्रयांनी जसे सांिगतले होते, तसेच त्यांना आढळले, पण त्यांनी त्याला
पािहले नाही.”

25 मग येशू त्यांना म्हणाला, “संदेष्ट्यांनी सांिगतलेल्या सवर् गोष्टींवर
िवश्वास ठेवण्यास तुम्ही अित मूखर् आिण मदं आहात. 26 िख्रस्तासाठी
या सवर् गोष्टी सहन करणे आिण त्याच्या गौरवात जाणे आवश्यक नव्हते
काय?” 27 आिण म्हणून त्याने मोशेपासून सुरुवात करुन आिण सवर्
संदेष्ट्यापयर्ंत सांगून, पिवत्र शास्त्रात त्याच्यािवषयी काय िलिहले आहे
ते सवर् त्याने त्यांना स्पष्ट करुन सांिगतले.

28 ज्या खेड्याकडे ते जात होते, त्याच्याजवळ ते आले आिण येशूने
असा बहाणा केला की, जणू काय तो पुढे जाणार आहे. 29 परतंु जास्त
आग्रह करुन ते म्हणाले, “आमच्या बरोबर राहा. कारण जवळजवळ
संध्याकाळ झालीच आहे. आिण िदवसही जवळजवळ मावळला आहे.”
मग तो त्यांच्याबरोबर राहावयास आत गेला.

30 जेव्हा तो त्यांच्याबोरबर जेवायला मेजासभोवती बसला, त्याने
भाकर घेतली आिण उपकार मानले. नतंर त्याने ती मोडली व ती त्यांना
तो देऊ लागला. 31 तेव्हा त्यांचे डोळे उघडले आिण त्यांनी त्याला
ओळखले. पण तो त्यांच्यातून अदृश्य झाला. 32 मग ते एकमेकांना म्हणू
लागले, “तो वाटेवर आपणाशी बोलत असताना व पिवत्र शास्त्र
आपल्याला स्पष्ट करुन सांगत असताना आपली अतंःकरणे आतल्या
आत उकळत नव्हती काय?”

33 मग ते लगेच उठले, व यरुशलेमेस परत गेले. तेव्हा त्यांना अकरा
प्रेिषत व त्यांच्याबरोबर असलेले इतर एकत्र जमलेले आढळले. 34

प्रेिषत आिण इतरजण म्हणाले, “खरोखर प्रभु उठला आहे! आिण
िशमोनाला िदसला आहे.”

35 नतंर त्या दोन िशष्यांनी वाटेत काय घडले ते त्याला सांिगतले
आिण तो भाकर मोडत असताना त्यांनी त्याला कसे ओळखले ते
सांिगतले.

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या अनुयायांनाअनुयायांना दशदशर्र्नन ददेेतोतो
(मत्तय 28:16-20; माकर्  16:14-18; योहान 20:19-23; प्रेिषतांचीं कृत्यें 1:6-8)

36 ते या गोष्टी त्यांना सांगत असतानाच येशू त्यांच्यामध्ये उभा
रािहला आिण त्यांस म्हणाला, “तुम्हांस शांित असो.”

37 ते दचकले आिण भयभीत झाले. त्यांना असे वाटले की, ते भूत
पाहत आहेत. 38 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही असे अस्वस्थ का
झालात? तुमच्या मनात शकंा का िनमार्ण झाल्या? 39 माझे हात व पाय
पाहा. तुम्हाला मी िदसतो तोच मी आहे. मला स्पशर् करा आिण पाहा की,
मला आहे तसे हाडमांस भुताला नसते.”

40 असे बोलून त्याने त्यांस आपले हातपाय दाखवले. तरीही त्यांच्या
आनदंामुळे त्यांना ते खर ेवाटेना. 41 ते आश्चयर्चिकत झाले तेव्हा येशू
त्यांना म्हणाला, “येथे तुमच्याजवळ खाण्यासाठी काय आहे?” 42 खरे
त्यांनी त्याला भाजलेला माशाचा तुकडा िदला. 43 त्याने तो घेतला व
त्यांच्यासमोर खाल्ला.

44 तो त्यांना म्हणाला, “ह्याच त्या गोष्टी ज्या मी तुम्हांबरोबर
असताना सांिगतल्या होत्या की, मोशेचे िनयमशास्त्र, भिवष्यवादी आिण
स्तोत्रे ह्यात माझ्यािवषयी जे सांिगतले आहे ते सवर् पूणर् झालेच पािहजे.”

45 नतंर पिवत्र शास्त्र समजण्यासाठी त्याने त्यांची मने उघडली. 46

मग तो त्यांना म्हणाला, “असे िलिहले आहे की, िख्रस्ताने द:ुख भोगावे
आिण मेलेल्यांतून ितसऱ्या िदवशी उठावे. 47 आिण यरुशलेमापासून

लूक 23:50 678 लूक 24:47



सुरुवात करुन सवर् राष्ट्र ांस माझ्या िपत्याने जे वचन िदले आहे ते
पाठवीन. पापक्षमेसाठी पश्चात्तापाची घोषणा करावी. 48 या गोष्टींचे तुम्ही
साक्षी आहात. 49 आता मी तुम्हांला माझ्या िपत्याने जे वचन िदले आहे
ते पाठिवन. परतंु जोपयर्ंत तुम्ही स्वगीर्य सामथ्यार्ने भरले जात नाही
तोपयर्ंत तुम्ही या शहरातच राहा.”

ययेेशशू ूपरतपरत स्वगार्तस्वगार्त जातोजातो
(माकर्  16:19-20; प्रेिषतांचीं कृत्यें 1:9-11)

50 नतंर तो त्यांना बाहेर दरूवर बेथानीपयर्ंत घेऊन गेला आिण त्याने
हात वर करुन आशीवार्द िदला. 51 तो त्यांना आशीवार्द देत असतानाच
तो त्यांना सोडून गेला. आिण त्याला स्वगार्त घेण्यात आले. 52 नतंर
त्यांनी त्याची उपासना केली व ते मोठ्या आनदंाने यरुशलेमाला परतले.
53 आिण देवाची सतत स्तुित करीत ते मिंदरात रािहले.
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1

योहानयोहान

ययेेशशू ूजगातजगात ययेेतोतो

जगाची उत्पित्त होण्यापूवीर् शब्द अिस्तत्वात होता, तो शब्द
देवाबरोबर होता. आिण शब्द देव होता. 2 तो शब्द
सुरूवातीपासूनच देवाबरोबर होता. 3 त्याच्याद्वार े(शब्दाच्या)

सवर् काही िनमार्ण करण्यात आले त्याच्यािशवाय काहीच िनमार्ण
करण्यात आले नाही. 4 त्याच्यामध्ये जीवन होते. ते जीवन जगातील
लोकांसाठी प्रकाश (समजबुद्धी, चांगुलपण) असे होते. 5 हा प्रकाश
अधंारात प्रकाशतो. पण त्या प्रकाशाला अधंाराने पराभूत केले नाही.

6 योहान नावाचा एक मनुष्य होता. देवाने त्याला पाठिवले. 7 तो
लोकांना प्रकाशािवषयी (िख्रस्तािवषयी) सांगण्यासाठी आला. यासाठी
की, योहानाकडून प्रकाश िवषयी ऐकून लोकांनी िवश्वास ठेवावा. 8

योहान तो प्रकाश नव्हता, परतंु लोकांना प्रकाशािवषयी सांगण्यासाठी
योहान आला. 9 खरा प्रकाश जगात येणार होता. हा प्रकाश सवर्
लोकांना प्रकाश देतो.

10 शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारचे जग िनमार्ण झाले. परतंु
जगाने त्याला ओळखले नाही. 11 तो जगात आला, जे त्याचे स्वतःचे
होते त्या लोकांकडे आला, परतंु त्याच्या स्वतःच्याच लोकांनी त्याला
आपले मानले नाही. 12 काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. िवश्वास ठेवणाऱ्या सवार्ंना त्याने देवाची मुले
होण्याचा हक्क िदला. 13 ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली
नाहीत. त्यांचा जन्म आईविडलांच्या इच्छेने िंकवा योजनेमुळे झाला
नाही, तर त्यांचा जन्म देवाकडून झाला.

14 शब्द मनुष्य झाला आिण आमच्यामध्ये रािहला. आम्ही त्याचे
गौरव पािहले. ते देविपत्याच्या एकमेव अशा पुत्राचे गौरव िख्रस्तािशवाय
दसुर ेअसू शकत नाही. तो शब्द कृपा (दयाळूपणा) आिण सत्य यांनी
पूणर्पणे भरला होता. 15 योहानाने त्याच्यािवषयी लोकांना सांिगतले.
योहान म्हणाला, “ज्याच्यािवषयी मी सांगत आहे तो हाच. मी म्हणालो,
माझ्यानतंर येणारा माझ्याहून थोर आहे, तो माझ्या अगोदरपासुन आहे.”

16 शब्द (िख्रस्त) हा कृपा (दयाळूपणा) व सत्य यांनी पूणर्पणे भरला
होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर आशीवार्द िमळाले. 17 मोशेद्वारे
िनयमशास्त्र िदले, पण दया व सत्याचा मागर् ही येशू िख्रस्ताद्वार ेप्राप्त
झाली. 18 कोणाही मनुष्याने आतापयर्ंत देवाला कधी पािहले नाही.
परतंु एकमेव देव (येशू) जो बापाच्या उराशी आहे, तो पुत्राद्वार ेआम्हांला
प्रकट झाला आहे.

योहानयोहान ययेेशूिवषयीशूिवषयी लोकांनालोकांना सांगतोसांगतो
(मत्तय 3:1-12; माकर्  1:1-8; लूक 3:1-9, 15-17)

19 यरूशलेम येथील यहूदी लोकांनी योहानाकडे काही याजक व लेवी
ह्यांना पाठिवले. “तू कोण आहेस?” हे िवचारण्यासाठी यहूदी लोकांनी
त्यांना पाठिवले. 20 योहान अगदी मोकळेपणाने बोलला. त्याने उत्तर
देण्यास नकार िदला नाही. तो स्पष्टपणे म्हणाला, “मी िख्रस्त नाही.”
योहानाने लोकांना तेच सांिगतले.

21 यहूदी लोकांनी योहानाला िवचारले, “तर मग तू कोण आहेस? तू
एलीया आहेस काय?”
योहानाने उत्तर िदले, “नाही, मी एलीया नाही.”
यहूदी लोकांनी िवचारले, “तू संदेष्टा आहेस काय?”
योहानाने म्हटले, “नाही, मी संदेष्टा नाही.”

22 यावर यहूदी लोक म्हणाले, “तू कोण आहेस? तुझ्यािवषयी
आम्हांला सांग. ज्या लोकांनी आम्हांला पाठिवले, त्यांना आम्ही काय
उत्तर द्यावे हे तू आम्हांला सांग. तू स्वतःला कोण म्हणिवतोस?”

23 योहानाने त्यांना यशया संदेष्ट्याच्या शब्दात सांिगतले,
“मी वरैाण रानात ओरडणाऱ्या मनुष्याची वाणी आहे:
‘प्रभूसाठी सरळ मागर् तयार करा.’”

यशया 40:3
24 परूशी लोकांनी या यहूदी लोकांना पाठिवले होते. 25 हे लोक

योहानाला म्हणाले, “तू म्हणतोस की, मी िख्रस्त नाही; मी एलीया नाही
िंकवा मी संदेष्टाही नाही, मग तू लोकांचा बािप्तस्मा का करतोस?”

26 योहानाने उतर िदले, “मी लोकांचा बािप्तस्मा पाण्याने करतो. परतंु
तुम्हांला माहीत नाही असा एक मनुष्य येथे तुमच्यात आहे. 27

माझ्यानतंर येणारा तो हाच मनुष्य आहे. त्याच्या वहाणांचे बदं
सोडण्याइतकीही माझी लायकी नाही.”

28 यादेर्न नदीपलीकडील बेथानी गावात या सवर् गोष्टी घडल्या.
योहान तेथेच लोकांचा बािप्तस्मा करीत असे.

ययेेशशू ूददेेवाचावाचा कोकराकोकरा

29 दसुऱ्या िदवशी योहानाने येशूला आपणांकडे येताना पािहले.
योहान म्हणाला, “पाहा, हा देवाचा कोकरा. जगाचे पाप वाहून नेणारा.
30 याच्यािवषयी मी बोलत होतो. मी म्हणालो, ‘माझ्यानतंर एक मनुष्य
येणार आहे. परतंु तो माझ्याहून थोर आहे. तो माझ्या अगोदरपासून
आहे. तो सदाजीवी आहे.’ 31 तो कोण होता हे मलाही माहीत नव्हते.
परतंु मी पाण्याने बािप्तस्मा करीत आलो यासाठी की, येशू हाच िख्रस्त
आहे हे इस्राएलाला (यहूदी लोकांना) कळावे.”

32 नतंर योहान म्हणाला, “िख्रस्त कोण होता हे मलाही माहीत नव्हते
परतंु मी लोकांचा बािप्तस्मा पाण्याने करावा म्हणून देवाने मला पाठिवले.
आिण देवाने मला सांिगतले, ‘आत्मा खाली येऊन एका मनुष्यावर
िस्थरावताना िदसेल. तोच मनुष्य पिवत्र आत्म्याने बािप्तस्मा करील.’
योहान म्हणाला, हे होताना मी पािहले आहे. स्वगार्तून पवीत्र आत्मा
खाली उतरताना मी पािहला. आत्मा कबुतरासारखा िदसत होता. आिण
तो त्याच्यावर (येशूवर) येऊन िस्थरावला. म्हणून मी लोकांना सांगतो:
‘तो (येशू) देवाचा पुत्र आहे.’”

ययेेशूचशूचेे पिहलपिहलेे िशष्यिशष्य

35 दसुऱ्या िदवशी योहान पुन्हा तेथे आला. योहानाबरोबर त्याचे दोन
िशष्य होते. 36 योहानाने येशूला जाताना पािहले, योहान म्हणाला,
“पाहा हा देवाचा कोकरा!”

37 योहान हे बोलत असता त्या दोघा िशष्यांनी ऐकले, म्हणून ते
योहानाचे िशष्य येशूच्या मागे गेले. 38 येशूने मागे वळून पािहले तो
दोघेजण आपल्यामागे येत आहेत असे त्याला िदसले. येशूने िवचारले,
“तुम्हांला काय पािहजे?”
ते दोघे म्हणाले, “गुरूजी (रब्बी), तुम्ही कोठे राहता?”
39 येशूने उतर िदले, “माझ्याबरोबर या म्हणजे तुम्हांला िदसेल.”

तेव्हा ते दोघेजण येशूबरोबर गेले. येशू राहत होता ती जागा त्यांनी
पािहली. ते त्या िदवशी येशूबरोबर तेथे रािहले. त्यावेळी सुमार ेदपुारचे
चार वाजले होते.

40 येशूिवषयी योहानाकडून ऐकल्यावर ते दोघे जण येशूच्या मागे गेले.
त्यांच्यापकैी एकाचे नाव अिंद्रया होते. अिंद्रया हा िशमोन पेत्राचा भाऊ.
41 अिंद्रयाने पिहली गोष्ट ही केली की, आपला भाऊ िशमोन याला

योहान 1:2 680 योहान 1:41



2

3

शोधून काढले. अिंद्रया िशमोनाला म्हणाला, “आम्हांला मशीहा सापडला
आहे.”

42 िशमोनाला घेऊन अिंद्रया येशूकडे आला. िशमोनाकडे पाहून येशू
म्हणाला, “तू योहानाचा पुत्र िशमोन आहेस. तुला केफा म्हणतील.”

43 दसुऱ्या िदवशी येशूने गालील प्रांतात जाण्याचे ठरिवले. तेव्हा तो
िफिलप्पाला भेटला. येशू त्याला म्हणाला, “माझ्यामागे ये.” 44 जसे
अिंद्रया व पेत्र तसाच िफिलप्पही बेथसदैा या गावचा होता. 45 िफिलप्प
नथनेलास भेटला व म्हणाला, “मोशेने िनयमशास्त्रात जे िलिहले आहे
त्याची आठवण कर. जो येणार आहे त्या मनुष्यािवषयी मोशेने व
संदेष्ट्यांनीही िलिहले. तो आम्हांला सापडला आहे. त्याचे नाव येशू
आहे, तो योसेफाचा पुत्र असून नासरथे गावचा आहे.”

46 परतंु नथनेल िफिलप्पाला म्हणाला. “नासरथे! नासरथेमधून काही
चांगले िनघेल काय?”
िफिलप्प म्हणाला, “येऊन पहा.”
47 येशूने नथनेलाला आपल्याकडे येताना पािहले, येशू म्हणाला, “हा

येत असलेला मनुष्य खरोखर देवाच्या लोकांपकैी एक आहे. त्याच्यात
खोटे काहीच नाही.”

48 “तुम्ही मला कसे ओळखता?” नथनेलाने िवचारले.
येशूने उत्तर िदले, “तू अिंजराच्या झाडाखाली उभा होता. तेव्हाच मी

तुला पािहले. िफिलप्पने तुला माझ्यािवषयी सांगण्यापूवीर्च.”
49 मग नथनेल येशूला म्हणाला, “रब्बी (गुरूजी) तुम्ही देवाचे पुत्र

आहात. तुम्ही इस्राएलाचे राजे आहात.”
50 येशू नथनेलला म्हणाला, “तू अिंजराच्या झाडाखाली उभा

असतानाच मी तुला पािहले, असे मी सांिगतले म्हणून तुझा माझ्यावर
िवश्वास बसला. परतंु यापेक्षा मोठमोठ्या गोष्टी तू पाहशील!” 51 येशू पुढे
म्हणाला, “खर ेतेच मी तुला सांगतो. स्वगर् उघडलेला तुम्ही सवर् जण
पाहाल. देवदतू वर चढताना आिण मनुष्याच्या पुत्रावर खाली उतरताना
तुम्ही पाहाल.”

कानाकाना ययेेथीलथील लग्नलग्न

दोन िदवसांनी गलीलातील काना गावी एक लग्न होते. येशूची
आई तेथे होती. 2 येशू व त्याचे िशष्य यांनाही लग्नाला
बोलािवले होते. 3 लग्नात पुरसेा द्राक्षारस नव्हता. सगळा

द्राक्षारस संपला. तेव्हा येशूची आई त्याला म्हणाली, “त्यांच्याजवळ
द्राक्षारस नाही.”

4 येशूने उतर िदले, “आई, तू मला यात का गंुतिवतेस? माझी वेळ
अजून आलेली नाही.”

5 येशूची आई नोकरांना म्हणाली, “येशू तुम्हांला सांगेल तसे करा.”
6 त्या िठकाणी दगडाचे सहा मोठे रांजण होते, यहूदी लोक िवशेष

िवधीप्रसंगी धुण्यासाठी पािण ठेवण्यासाठी हे रांजण वापरीत असत.
प्रत्येक रांजणात वीस ते तीस बादल्या पाणी मावत असे.

7 येशू नोकरांना म्हणाला, “हे रांजण पाण्याने भरा.” मग नोकरांनी ते
रांजण काठोकाठ भरले.

8 मग येशू नोकरांना म्हणाला, “आता यातील काही पाणी काढा
आिण ते भोजनप्रमुखाकडे न्या.”
मग नोकर ते पाणी घेऊन भोजनप्रमुखाकडे गेले. 9 मग

लग्नसमारभंातील भोजनप्रमुखाने ते चाखून पािहले, तर पाण्याचा
द्राक्षारस झालेला होता. तो द्राक्षारस कोठून आला हे त्या माणसाला
माहीत नव्हते. परतंु ज्या नोकरांनी ते पाणी नेले होते त्यांना तो द्राक्षारस
कोठून आला होता हे माहीत होते. लग्नसमारभंाच्या भोजनप्रमुखाने
वराला बोलािवले. 10 तो वराला म्हणाला, “लोक नेहमी उत्तम द्राक्षारस
पिहल्यांदा वाढतात. नतंर पाहुणे भरपूर प्याले म्हणजे मग लोक हलक्या
प्रतीचा वाढतात. परतंु तू तर उत्तम द्राक्षारस अजून राखून ठेवला
आहेस.”

11 स्वगीर्य सामथ्यार्चे िचन्ह म्हणून येशूने केलेला हा पिहला चमत्कार
होता. गालीलातील काना येथे येशूने हा चमत्कार केला. आिण येशूने
आपली महानता दाखवून िदली. तेव्हा त्याच्या िशष्यांनी त्याच्यावर
िवश्वास ठेवला.

12 नतंर येशू कफणर्हूम गावी गेला. येशूची आई, भाऊ व त्याचे िशष्य
त्याच्यासोबत गेले. ते सवर् काही िदवस कफणर्हूमास रािहले.

ययेेशशू ूममंिंदरातिदरात जातोजातो
(मत्तय 21:12-13; माकर्  11:15-17; लूक 19:45-46)

13 यहूदी लोकांचा वल्हांडण सण अगदी जवळ आला होता, म्हणून
येशू यरुशलेमला गेला. 14 येशू यरुशलेम येथील मिंदरात गेला. येशूला
मिंदरात गुर,े मेंढ्या आिण कबुतर ेिवकणारी माणसे िदसली. काही माणसे
मेज मांडून बसल्याचे त्याने पािहले. ती माणसे लोकांना पसेै बदलून
देण्याचा व्यापार करीत होती. 15 येशूने दोऱ्यांचे तुकडे जोडून एक
चाबूक तयार केला. मग येशूने त्या सवार्ना तसेच मेंढ्यांना व गुरांना
मिंदरातून हाकलून िदले. लोकांच्या पशैाचा व्यापार करणाऱ्यांचे मेज
उलथेपालथे केले आिण त्यांचे पसेै िवस्कटून टाकले. 16 येशू कबुतरे
िवकणाऱ्यांना म्हणाला, “या सवर् गोष्टी येथून घेऊन जा. माझ्या िपत्याचे
घर िवकणाऱ्याची व िवकत घेणाऱ्याची बाजारपेठ बनवू नका!”

17 हे घडले तेव्हा येशूच्या िशष्यांना पिवत्र शास्त्रात जे िलिहले होते
त्याची आठवण झाली:
“तुझ्या मिंदराच्या आवेशाने मला ग्रासून टाकले जाईल”

स्तोत्र. 69:9
18 यहूदी लोक येशूला म्हणाले, “एखादा चमत्कार करुन आम्हांला

िचन्ह दाखवा. आिण या गोष्टी करण्याचा तुम्हांला अिधकार आहे हे िसद्द
करा.”

19 येशूने उत्तर िदले, “हे मिंदर नष्ट करा म्हणजे मी ते तीन िदवसांत
पुन्हा उभारीन.”

20 यहूदी लोक म्हणाले, “लोकांना हे मिंदर बांधण्यासाठी शेहेचाळीस
वषेर् लागली! आिण तुम्ही ते तीन िदवसांत बांधू शकता यावर तुमचा
खरोखरच िवश्वास आहे काय?”

21 (परतंु येशू मिंदरािवषयी म्हणजे स्वतःच्या शरीरािवषयी बोलला.
22 नतंर येशू मेलेल्यांतून पुन्हा उठिवला गेला, तेव्हा त्याच्या िशष्यांना
तो हे बोलल्याचे आठवले. आिण त्याच्या िशष्यांनी त्याच्यािवषयी
िलिहलेल्या पिवत्र शास्त्रावर आिण जे शब्द येशू बोलला त्यावर िवश्वास
ठेवला.)

23 वल्हांडण सणासाठी येशू यरुशलेमात होता. पुष्कळ लोकांनी
येशूवर िवश्वास ठेवला कारण तो करीत असलेले चमत्कार त्यांनी पािहले.
24 परतंु येशूने त्यांच्यावर भरवसा ठेवला नाही. कारण येशूला त्यांचे
िवचार माहीत होते. 25 लोकांिवषयी कोणी येशूला सांगावे याची त्याला
काहीच गरज नव्हती. लोकांच्या मनात काय आहे हे येशू जाणून होता.

ययेेशशू ूआिणआिण िनकदिनकदेेमम

िनकदेम नावाचा एक मनुष्य होता. िनकदेम परूशी लोकांपकैी
एक असून तो यहूदी लोकांचा एक महत्त्वाचा पुढारी होता. 2

एका रात्री िनकदेम येशूकडे आला आिण म्हणाला, “रब्बी,
तुम्ही देवाकडून पाठिवलेले िशक्षक आहात हे आम्हांला माहीत आहे.
कारण तुम्ही जे चमत्कार करता ते देवाच्या मदतीिशवाय कोणाही
माणसाला करता येणार नाहीत.”

3 येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो. प्रत्येक व्यक्तीचा
नव्याने जन्म झालाच पािहजे. जर एखाद्या माणसाचा नव्याने जन्म झाला
नाही, तर देवाचे राज्य पाहू शकणार नाही.”

4 िनकदेम म्हणाला. “जर एखादा माणूस म्हातारा असेल तर त्याचा
नव्याने जन्म कसा होईल? तो आपल्या आईच्या उदरात परत जाऊ
शकत नाही! म्हणून त्या व्यक्तीचा दसुऱ्यांदा जन्म होणारच नाही!”

5 येशूने उत्तर िदले. “मी तुम्हांला खर ेसांगतो: मनुष्याचा पाण्याने
आिण आत्म्याने जन्म झाला नाही तर त्याचा देवाच्या राज्यात प्रवेश
होणे शक्यच नाही. 6 मनुष्य मानवी आईविडलांच्या उदरी जन्माला
येतो. परतंु त्याच्या आित्मक जीवनाचा जन्म पिवत्र आत्म्यापासून होतो.
7 तुमचा नवीन जन्म झाला पािहजे म्हणून मी तुम्हांला सांिगतल्याबहल
आश्चयर्चिकत होऊ नका. 8 वाऱ्याला वहायला पािहजे ितकडे तो
वाहतो, वारा वाहताना तुम्हांला त्याचा आवाज ऐकू येतो. परतंु वारा
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कोठून येतो व कोठे जातो हे तुम्हांला कळत नाही. आत्म्यापासून जन्म
पावलेल्या प्रत्थेक माणसाचे असेच असते.”

9 िनकदेम म्हणाला, “हे सार ेकसे शक्य आहे?”
10 येशू म्हणाला, “तुम्ही इस्राएलाचे प्रमुख िशक्षक आहात. तरीही

तुम्हांला या गोष्टी कळत नाहीत काय? 11 मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो.
आम्हांला जे माहीत आहे त्यािवषयी आम्ही बोलतो, जे पािहले त्यािवष्यी
आम्ही सांगतो. परतंु आम्ही जे सांगतो ते तुम्ही लोक मानीत नाही. 12

मी तुम्हांला जगातील गोष्टीिवषयी सांिगतले पण तुमचा माझ्यावर िवश्वास
बसत नाही. मग जर मी तुम्हांला स्वगार्तील गोष्टीिवषयी सांिगतले तर
तुम्ही िवश्वास ठेवणारच नाही! 13 मनुष्याचा पुत्र असा एकमेव आहे जो
वर स्वगार्त जेथे होता तेथे गेला आिण स्वगार्तून उतरुन खाली आला.”

14 “मोशेने अरण्यात असताना सापाल उंच केले. मनुष्याच्या
पुत्रालाही तसेच उंच केले पािहजे. 15 अशासाठी की जो कोणी
मनुष्याच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतो त्याला अनतंकाळचे जीवन िमळू
शकते.”

16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीित केली की त्याने आपला एकुलता
एक पुत्र िदला. देवाने आपला पुत्र यासाठी िदला की, जो कोणी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतकंाळचे
जीवन िमळावे. 17 देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठिवले. जगाचा
न्याय करण्यासाठी देवाने आपला पुत्र पाठिवला नाही, तर आपल्या
पुत्राद्वार ेजगाचे तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठिवले. 18

जो कोणी देवाच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतो त्याचा न्याय (दोषी ठरिवले
जाणे) होणार नाही. परतंु जो िवश्वास ठेवीत नाही त्याचा न्याय
झाल्यासारखाच आहे. कारण त्याने देवाच्या एकुलत्या एका पुत्रावर
िवश्वास ठेवला नाही. 19 ज्या वस्तुिस्थतीच्या आधार ेलोकांचा न्याय
केला जातो ती ही जगामध्ये प्रकाश आला, परतंु लोकांना प्रकाश नको
होता. त्यांना अधंार पािहजे होता. कारण लोक वाईट कृत्ये करीत होते.
20 वाईट कृत्ये करणारा प्रत्येक जण प्रकाशाचा द्वेष करतो. तो
प्रकाशाकडे येत नाही. कारण त्याने केलेली सवर् वाईट कृत्ये तो प्रकाश
उघड करील. 21 परतंु जो सत्य मागार्ने चालतो तो प्रकाशाकडे वळतो.
आिण त्याने केलेली कामे देवाकडून झाली होती हे तो प्रकाश दाखवून
देईल.

ययेेशशू ूआिणआिण बािप्तस्माबािप्तस्मा करणाराकरणारा योहानयोहान

22 त्यानतंर येशू आिण त्याचे िशष्य यहूदीया प्रांतात गेले. तेथे येशू
आपल्या िशष्यांसह रािहला आिण लोकांचे बािप्तस्मे केले. 23 योहान हा
एनोन गावात लोकांचा बािप्तस्मा करीत असे. एनोन गाव
शािलमनगराजवळ आहे. तेथे भरपूर पाणी असल्याने योहान लोकांचा
बािप्तस्मा तेथे करीत असे. बािप्तस्मा करून घेण्यासाठी लोक तेथे येत
असत. 24 (योहान तुरंुगात जाण्याच्या अगोदर हे घडले.)

25 योहानाच्या काही िशष्यांचा दसुऱ्या यहूदी लोकांशी वादिववाद
झाला. िनयमशास्रात सांिगतलेल्या शुद्धीकरणाच्या िवधीिवषयी ते वाद
घालीत होते. 26 म्हणून ते िशष्य योहानाकडे आले व म्हणाले, रब्बी,
यादेर्न नदीच्या पलीकडे जो मनुष्य तुमच्याबरोबर होता तो आठवतो?
तुम्ही त्याच्यािवषयी साक्ष देखील िदली. तो मनुष्य लोकांना बािप्तस्मा
देत आहे, व पुष्कळजण त्याच्याकडे जात आहेत.

27 योहानाने उतर िदले, “देव जे देतो तेच माणसाला िमळते. 28 मी
हे सांगताना तुम्ही स्वतःच ऐकले आहे की, ‘मी िख्रस्त नाही.
त्याच्याकिरत मागर् तयार करण्यासाठी देवाने ज्याला पुढे पाठिवले तो मी
आहे’. 29 ज्याला वधू असते तो वर असतो, वराला मदत करणारा
वराचा िमत्र वराची वाट पाहतो आिण वेगळया आवाजामुळे त्याच्या
येण्याची चाहूल लागते काय, ते कान देऊन ऐकतो. वराची वाणी आली
म्हणजे त्याच्या िमत्राला आनदं होतो. तसाच आनदं मला वाटत आहे.
आिण माझ्या आनदंाची वेळ आता आलेली आहे. 30 तो महान व्हावा
आिण मी लहान व्हावे हे योग्यच आहे.”

स्वगार्तूनस्वगार्तून ययेेणाराणारा

31 “जो (येशू) वरुन येतो तो इतर सवार्ंहून थोर आहे. जो मनुष्य या
जगापासून आला आहे तो जगाचा आहे. तो जगातल्याच गोष्टीिवषयी

बोलतो, परतंु जो स्वगार्तून आला तो (येशू) इतर लोकांहून थोर आहे.
32 त्याने जे ऐकले व पािहले त्यािवषयी सांगतो. परतंु तो सांगातो त्या
गोष्टी कोणी स्वीकारीत नाहीत. 33 तो (येशू) जे सांगतो ते मान्य करणारा
माणूस, देव सत्य आहे याचा पुरावाच देतो. 34 देवाने त्याला (येशूला)
पाठिवले. आिण देव सांगतो त्याच गोष्टीिवषयी तो सांगतो. कारण देव
त्याला आत्म्याने पूणर्पणे भरतो. 35 िपता पुत्रावर प्रीित करतो, िपत्याने
सवर् गोष्टींवरील अिधकार पुत्राला िदलेला आहे. 36 जो कोणी पुत्रावर
िवश्वास ठेवतो त्याला अनतंकाळचे जीवन िमळते, परंतु जो पुत्राची आज्ञा
पाळीत नाही त्याला अनतंकाळचे जीवन कधीही िमळणार नाही. उलट
देवाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.”

ययेेशशू ूशोमरोनीशोमरोनी स्त्रीशीस्त्रीशी बोलतोबोलतो

परुश्यांनी हे ऐकले की, येशू योहानापेक्षा अिधक लोकांना
बािप्तस्मा देऊन िशष्य करुन घेत आहे. 2 (परतंु खर ेपहता,
येशू स्वतः बािप्तस्मा देत नसे, तर त्याचे िशष्य त्याच्या वतीने

लोकांना बािप्तस्मा देत असत.) परुश्यांनी आपणांिवषयी ऐकले आहे हे
येशूला समजले. 3 म्हणून येशू यहूदीयातून िनघून परत गालील प्रांतात
गेला. 4 गालीलाकडे जाताना येशूला शोमरोन प्रांतातून जावे लागले.

5 शोमरोनातील सूखार नावाच्या गावात येशू आला. याकोबाने
आपला मुलगा योसेफ याला िदलेल्या शेताजवळ हे गाव आहे. 6

याकोबाची िवहीर तेथे होती. लांबच्या प्रवासामुळे येशू थकला होता.
म्हणून येशू िवहीरीजवळ बसला. ती दपुारची वेळ होती. 7 तेंव्हा पाणी
नेण्यासाठी एक शोमरोनी स्त्री त्या िवहीरीवर आली. येशू ितला म्हणाला.
“मला प्यावयास पाणी दे.” 8 हे घडले तेव्हा येशूचे िशष्य अन्न िवकत
घेण्यासाठी गावात गेले होते.

9 ती शोमरोनी स्त्री म्हणाली, “तुम्ही यहूदी आहात आिण मी तर एक
शोमरोनी स्त्री आहे. तुम्ही माझ्या हातून पाणी प्यावयास मागता याचे
मला मोठे आश्चयर् वाटते.” (यहूदी लोकांचे शोमरोनी लोकांशी सलोख्याचे
संबधं नव्हते. )

10 येशूने उत्तर िदले, “देव काय दान देतो यािवषयी तुला माहीत नाही
आिण तुझ्या हातून पाणी मागणारा कोण हे देखील तुला माहीत नाही.
तुला जर या गोष्टी माहीत असत्या तर तूच माझ्याकडे मािगतले असतेस.
आिण मी तुला िजवंत पाणी िदले असते.”

11 ती म्हणाली, “महाराज, िजवंत पाणी तुम्हांला कोठून िमळणार?
िवहीर तर फार खोल आहे. आिण पाणी काढण्यासाठी तुमच्याजवळ
पोहरा वगरै ेकाही नाही. 12 आमचा िपता (पूवर्ज) याकोब याच्यापेक्षाही
तुम्ही मोठे आहात काय? याकोबानेच ही िवहीर आम्हांला िदली. ते
स्वतः या िवहीरीचे पाणी पीत असत, िशवाय त्यांची मुले व गुरढेोर ेयाच
िवहीरीचे पाणी पीत असत.”

13 येशू म्हणाला, “जो कोणी हे पाणी िपईल त्याला पुन्हा तहान
लागेल. 14 परतंु मी जे पाणी देतो ते पाणी जो िपईल त्याला कधीही
तहान लागणार नाही. मी िदलेले पाणी त्याच्या अतंयार्मी िजवंत
पाण्याच्या झऱ्यासारखे होईल. त्या पाण्यामुळे त्याला अनतंकाळचे
जीवन िमळेल.”

15 ती स्त्री येशूला म्हणाली, महाराज, “ते पाणी मला द्या, म्हणजे मला
पुन्हा तहान लागणार नाही. आिण पाणी आणण्यासाठी मला इकडे परत
यावे लागणार नाही.”

16 येशूने ितला सांिगतले. “जा, तुझ्या पतीला घेऊन इकडे ये!”
17 ती स्त्री म्हणाली, “मला पती नाही.”
येशू ितला म्हणाला, “हे तू बरोबर सांिगतलेस की, तुला नवरा नाही.

18 खर ेतर तुझे पाच पती झाले, आिण आता तू ज्याच्याबरोबर राहतेस
तो तुझा पती नाही. तेव्हा तू मला सत्यच सांिगतलेस.”

19 ती स्त्री म्हणाली, “महाराज, मला आता कळले की, तुम्ही एक
संदेष्टा आहात. 20 आमचे वाडवडील या डोंगरावर उपासना करीत.
परतंु तुम्ही यहूदी लोक म्हणता की, यरुशलेम हीच ती जागा आहे जेथे
लोकांनी उपासना केली पाहीजे.”

21 येशू म्हणाला, “बाई, माझ्यावर िवश्वास ठेव! अशी वेळ येत आहे
की, आपल्या िपत्याची (देवाची) उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला
अगर या डोंगरावर जाण्याची गरज पडणार नाही. 22 जे तुम्हांला
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समजत नाही त्याची तुम्ही शोमरोनी उपासना करता. आम्ही यहूदी लोक
कशाची उपासना करतो हे आम्हांला चांगले कळते, कारण यहूदी
लोकांकडूनच तारण येते. 23 असा काळ येत आहे की, खर ेउपासक
आत्म्याने व खरपेणाने िपत्याची उपालना करतील. तशी वेळ आता
आलेली आहे. आिण तशाच प्रकारचे उपासक िपत्याला पािहजेत. 24

देव आत्मा आहे. म्हणून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने व खरपेणाने
त्याची उपासना केली पािहजे.”

25 ती स्त्री म्हणाली, “मशीहा येणार आहे हे मला माहीत आहे. मशीहा
येईल तेव्हा तो आम्हांला प्रत्थेक गोष्ट समाजावून सांगेल.”

26 येशू म्हणाला, “ती व्यिक्त तुझ्याशी आता बोलत आहे. मीच तो
मशीहा आहे.”

27 तेवढ्यात येशूचे िशष्य गावातून परत आले. येशू एका बाईशी
बोलत आहे हे पाहून त्यांना आश्चयर् वाटले. परतंु “तुम्हांला काय
पािहजे?” अगर “तुम्ही ितच्याशी का बोलत आहात?” असे त्यांच्यापकैी
एकानेही िवचारले नाही.

28 मग ती स्त्री आपली पाण्याची घागर तशीच िविहरीवर सोडून परत
गावात गेली. ितने गावांतील लोकांना सांिगतले, 29 “एका मनुष्याने मी
आतापयर्ंत जे काही केलेले आहे ते सवर् सांिगतले. त्याला भेटायला
चला. कदािचत तो िख्रस्त असेल.” 30 मग लोक गावातून बाहेर पडले
आिण येशूला भेटायला आले.

31 ती स्त्री गावात होती तेव्हा येशूचे िशष्य त्याला िवनवणी करु
लागले, “गुरुजी, दोन घास खाऊन घ्या!”

32 परतंु येशूने उत्तर िदले. “माझ्याजवळ खावयाला जे अन्न आहे
त्यािवषयी तुम्हांला काहीच मािहती नाही.”

33 म्हणून िशष्य एकमेकांना िवचारु लागले, “येशूला कोणीतरी
अगोदरच काही खावयास आणून िदले काय?”

34 येशू म्हणाला, “ज्याने मला पाठवीले त्याच्या ईच्छेप्रमाणे करणे
हेच माझे अन्न! त्याने मला िदलेले काम पूणर् करणे हेच माझे अन्न होय.
35 जेव्हा तुम्ही पेरणी करता तेव्हा तुम्ही नेहमी म्हणता, ‘पीक गोळा
करायला अजून चार मिहने आहेत.’ परतंु मी तुम्हांला सांगतो, तुम्ही
तुमचे डोळे उघडा. लोकांकडे पाहा. पीक तयार असलेल्या शेतांसारखेच
ते आहेत. 36 आताही पीक कापणाऱ्या मजुराला मजुरी िदली जात
आहे, तो अनतंकाळासाठी पीक गोळा करीत आहे. म्हणून आता पेरणी
करणारा कापणी करणारासह आनदंी आहे. 37 ‘एक पेरणी करतो तर
दसुरा कापणी’ असे जे आपण म्हणतो ते िकती खर ेआहे. 38 ज्या
पीकासाठी तुम्ही मेहनत केली नाही, त्याची कापणी करण्यासाठी मी
तुम्हांस पाठिवले. दसुऱ्या लोकांनी काम केले आिण त्यांनी केलेल्या
श्रमाचा फायदा तुम्हांस िमळतो.”

39 त्या गावातील पुष्कळ शोमरोनी लोकांनी येशूवर िवश्वास ठेवला.
त्या स्त्रीने येशूिवषयी जे सांिगतले त्यावरुन त्यांनी िवश्वास ठेवला. ितने
त्यांना सांिगतले होते, “मी केलेली प्रत्येक गोष्ट त्याने मला सांिगतली.”
40 शोमरोनी लोक येशूकडे आले. त्यांनी येशूला त्यांच्याबरोबर
राहण्याची िवनतंी केली. म्हणून येशू तेथे दोने िदवास रािहला. 41

आणखी पुष्कळ लोकांनी येशूच्या िशक्षणामुळे िवश्वास ठेवला.
42 ते लोक त्या स्त्रीला म्हणाले, “पिहल्यांदा तू जे आम्हांला

सांिगतलेस त्यामुळे आम्ही येशूवर िवश्वास ठेवला. परतंु आता आम्ही
स्वतःच त्याचे बोलणे ऐकले त्यामुळे िवश्वास ठेवतो. आता आम्हांला
कळले की, खरोखर हाच मनुष्य जगाचे तारण करील.”

ययेेशशू ूअिधकाऱ्याच्याअिधकाऱ्याच्या मुलालामुलाला बरबरे ेकरतोकरतो
(मत्तय 8:5-13; लूक 7:1-10)

43 दोन िदवसांनी येशू तेथून िनघाला आिण गालील प्रांतात गेला. 44

(पुवीर्च येशू म्हणाला होता की, संदेष्ट्याला त्याच्या देशात मान िमळत
नाही.) 45 येशू जेव्हा गालीलात आला तेव्हा तेथील लोकांनी त्याचे
स्वागत केले. वल्हांडण सणाच्या िदवसात यरुशलेम येथे येशूने केलेली
सवर् कामे लोकांनी पािहली होती. कारण ते लोकही सणािनिमत तेथे गेले
होते.

46 येशू पुन्हा गालीलातील काना गावाला भेट देण्यास गेला. काना
गावीच येशूने पाण्याचे द्राक्षारसात रुपांतर केले होते. तेथे राजाचे जे

मुख्य आिधकारी होते त्यापकैी एक आिधकारी कफणर्हूम नगरात राहत
होता, या माणसाचा मुलगा आजारी होता. 47 येशू यहूदीयातून आला
आहे आिण आता तो गालीलातच आहे हे त्या अिधकाऱ्याने ऐकले.
म्हणून तो मनुष्य येशूकडे काना गावी गेला. येशूने कफणर्हूम तेथे येऊन
आपल्या मुलाला बर ेकरावे म्हणून त्याने याचना केली. कारण त्याचा
मुलगा जवळजवळ मेला होता. 48 येशू त्याला म्हणाला, “चमत्कार
आिण अदभुत कामे पािहली तरच तुम्ही लोक माझ्यावर िवश्वास ठेवाल.”

49 राजाचा अिधकारी म्हणाला, “महाराज, माझा लहान मुलगा
मरण्यापूवर् माझ्या घरी चला.”

50 येशूने उत्तर िदले, “जा, तुझा मुलगा वाचेल.”
येशूने सांिगतले त्यावर िवश्वास ठेवून तो मनुष्य घरी गेला. 51 तो घरी

चाललेला असताना वाटेतच त्याचे नोकर त्या माणसाला भेटले. त्यांनी
त्याला सांिगतले, “तुमचा मुलगा बरा आहे.”

52 त्या मनुष्याने िवचारले, “माझ्या मुलाला कधीपासून बर ेवाटू
लागले?”
नोकर म्हणाले, “काल दपुारी एक वाजण्याच्या सुमारास त्याचा ताप

उतरला.”
53 “तुझा मुलगा वाचेल” असे एक वाजण्याच्या सुमारासच येशूने

सांिगतले होते, हे त्या मुलाच्या विडलांना माहीत होते. म्हणून त्याने व
त्याच्या घरातील सवार्ंनी येशूवर िवश्वास ठेवला.

54 यहुदीयातून गालील प्रांतात आल्यानतंर येशूने केलेला हा दसुरा
चमत्कार.

तळ्याकाठच्यातळ्याकाठच्या रोग्यालारोग्याला ययेेशशू ूबरबरे ेकरतोकरतो

नतंर एका यहुदी सणासाठी येशू यरुशलेमला गेला. 2

यरुशलेमात एक तळे आहे. त्या तळ्याला लागून पाच पडव्या
आहेत. (होत्या) यहूिदभाषेत। त्या तळ्याला बेथेझाथा म्हणत.

हे तळे मेंढर ेनावाच्या वेशीजवळ आहे. 3 तव्व्यालगतच्या पडव्यामध्ये
अनेक रोगी पडून असत. त्यात काही आंधळे, लगंडे व काही पांगळे होते.
4 कारण की देवदतू वेळोवेळी तव्व्यात उतरुन पाणी हालवीत असे
आिण पाणी हालिवल्यानतंर प्रथम जो त्यात जाई त्याला कोणताही रोग
असला तरी तो बरा होत असे. 5 तेथे अडतीस वषेर् आजारी असलेला
एक रोगी पडून होता. 6 येशूने त्याला तेथे पडलेला पािहले, तो मनुष्य
तेथे बराच काळ पडून असावा हे येशूने ओळखले. म्हणून येशूने त्या
मनुष्याला िवचारले. “तुला बर ेव्हावयाला पािहजे का?”

7 त्या आजारी मनुष्याने उत्तर िदले, “महाराज, पाणी हालते तेव्हा
त्यात घेऊन जाण्यासाठी माझ्याजवळ कोणीच व्यिक्त नाही. सवार्ंत
अगोदर पाण्यात उतरण्यासाठी मी िनघालो की, माझ्या अगोदर दसुराच
रोगी पाण्यात उतरतो.”

8 मग येशू म्हणाला, “उठून उभा राहा! आपली खाट उचल आिण
चालू लाग.” 9 तेव्हा तो रोगी ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खाट
उचलून चालू लागला.
हे सवर् ज्या िदवशी घडले तो शब्बाथाचा िदवस होता. 10 म्हणून बऱ्या

झालेल्या त्या मनुष्याला यहुदी म्हणाले, “आज शब्बाथाचा िदवस आहे.
शब्बाथाच्या िदवशी तू आपली खाट उचलून नेणे आपल्या
िनयमशास्त्राच्या िवरुद्ध आहे.”

11 परतंु तो मनुष्य म्हणाला, “ज्याने मला बर ेकेले, त्यानेच मला
सांिगतले की, तू आपली खाट उचल आिण चालू लाग.”

12 यहुदी लोकांनी त्या मनुष्याला िवचारले. “तुला आपली खाट
उचलून चालायला कोणी सांिगतले?”

13 परतंु तो कोण होता हे त्या बऱ्या झालेल्या माणसाला माहीत
नव्हते त्या िठकाणी बरचे लोक होते, आिण येशू तेथून िनघून गेला होता.

14 त्यानतंर तो मनुष्य येशूला मिंदरात भेटला. तेव्हा येशू त्याला
म्हणाला, “पाहा, आता तू बरा झाला आहेस. पण पाप करण्याचे सोडून
दे. नाही तर तुझे अिधक वाईट होईल!”

15 नतंर तो मनुष्य तेथून िनघाला आिण त्या यहूदी लोकांकडे परत
गेला. त्याने त्यांना सांिगतले की, ज्याने त्याला बर ेकेले तो येशू आहे.

योहान 4:23 683 योहान 5:15
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16 येशू शब्बाथ िदवशी या गोष्टी करीत होता म्हणून यहूदी लोक
येशूशी दषु्टपणे वागू लागले. 17 परतंु येशू यहूदी लाकांना म्हणाला,
“माझा िपता नेहमीच काम करीत असतो व म्हणून मीही काम करतो”.

18 यावरुन यहूदी लोकांचा येशूला िजवे मारण्याचा पक्का िनश्चय
झाला. ते म्हणाले, “पिहली गोष्ट ही की, येशू शब्बाथासंबधंीचा िनयम
मोडतो. दसुर,े ‘देव माझा िपता आहे!’ असे तो म्हणाला. तो स्वतःची
देवाशी बरोबरी करतो”.

ययेेशूलाशूला ददेेवाचावाचा अिधकारअिधकार आहआहेे

19 परतंु येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो. पुत्र जरी सवर्
करु शकत असला, तरी िपत्याच्या इच्छेला डावलून एकटा काही करु
शकत नाही. िपता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करतो. 20 िपता पुत्रावर प्रीित
करतो आिण ज्या गोष्टी िपता करतो त्या सवर् तो पुत्राला दाखिवतो. हा
मनुष्य बरा झाला, परतंु यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे िपता
पुत्राला दाखवील. तेव्हा तुम्ही सवर् जण चिकत व्हाल. 21 िपता लोकांना
मेलेल्यांतून उठिवतो आिण जीवन देतो. तसेच पुत्रही त्याला, ज्यांना
द्यायला पािहजे, त्यांना जीवन देतो.

22 “यािशवाय, िपता कोणाचाही न्याय करीत नाही. परतंु न्याय
करण्याचा सवर् अिधकार िपत्याने पुत्राला िदलेला आहे. 23 देवाने हे
अशासाठी केले की, लोक जसा िपत्याचा सन्मान करतात, तसा त्यांनी
पुत्राचाही करावा. जर कोणी पुत्राचा मान राखीत नाही, तर तो िपत्याचाही
मान राखीत नाही. िपत्यानेच पुत्राला पाठिवले आहे.

24 “मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आिण ज्याने मला
पाठिवले त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो त्याला अनतंकालचे जीवन िमळेल.
त्याला दोषी ठरिवले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून िनघून जीवनात
प्रवेश केला आहे. 25 मी तुम्हांला खर ेसांगतो. अशी महत्वाची वेळ येत
आहे. ती वेळ जवळजवळ आलेलीच आहे. जे लोक पापामध्ये मृत
आहेत ते देवाच्या पुत्राची वाणी ऐकतील आिण देवाच्या पुत्राकडून
ऐकलेल्या गोष्टी जे लोक स्वीकारतील त्यांना अनतंकाळचे जीवन
िमळेल. 26 खदु्द िपत्यापासून (देवापासून) जीवनाचा लाभ होतो. म्हणून
िपत्याने पुत्रालाही जीवन देण्याची देणगी िदली आहे. 27 आिण पुत्राने
सवर् लोकांचा न्यायिनवाडा करावा असा अिधकार िपत्याने पुत्राला िदला
आहे. कारण तो पुत्र मनुष्याचाही पुत्र आहे.

28 “तुम्ही याचे आश्चयर् मानू नका. अशी वेळ येत आहे की, सवर् लोक
जे मेलेले आहेत व आपल्या कबरते आहेत ते त्याची वाणी ऐकतील. 29

मग ते आपल्या कबरतेून बाहेर येतील. ज्या लोकांनी आपल्या आयषु्यात
चांगली कामे केली, ते उठतील आिण त्यांना अनतंकाळचे जीवन िमळेल.
परतंु ज्या लोकांनी वाइट कामे केली ते िशक्षा भोगण्यासाठी उठतील.

30 “मी एकटा काहीच करु शकत नाही. मला सांिगतल्याप्रमाणेच मी
न्याय करतो, म्हणून माझा न्याय योग्य आहे. कारण मी स्वतःच्या
समाधानासाठी नाही; परतंु ज्याने मला पाठिवले त्याच्या समाधानासाठी
न्याय करतो.”

ययेेशशू ूयहयहूूदीदी लोकांशीलोकांशी बोलणबोलणेे चालूचाल ूठठेेवतोवतो

31 “जर मी स्वतःच माझ्यािवषयी लोकांना सांिगतले तर लोक त्या
गोष्टी मानणार नाहीत. 32 परतंु लोकांना यािवषयी सांगणारा दसुरा एक
जण आहे. आिण तो माझ्यािवषयी ज्या गोष्टी सांगतो त्या खऱ्या आहेत,
हे मला माहीत आहे.”

33 “तुम्ही योहानाकडे काही लोकांना पाठिवले आिण सत्यािवषयी
त्याने तुम्हांला सांिगतलेच आहे. 34 माझ्यािवषयी लोकांना सांगण्यास
मला कोणाही माणसाची गरज नाही. परतंु तुमचे तारण व्हावे म्हणून मी
या गोष्टी तुम्हांला सांगतो. 35 पेटलेला िदवा प्रकाश देतो, तसाच योहान
होता आिण तुम्हांला त्याच्या प्रकाशाकडून काही काळ आनदं िमळाला.

36 “परतंु मजजवळ माझ्यािवषयी योहानापेक्षाही मोठा पुरावा आहे.
जी कामे मी करतो तीच माझा पुरावा आहेत. या गोष्टी माझ्या िपत्याने
मला करण्यासाठी िदलेल्या आहेत. त्या गोष्टींवरुन हे िसद्ध होते की,
िपत्याने मला पाठिवले आहे. 37 आिण ज्या िपत्याने मला पाठिवले
त्याने स्वतःही माझ्यािवषयी साक्ष िदलेली आहे. परतंु तुम्ही त्याची वाणी
कधीही ऐकली नाही, तो कसा िदसतो हे तुम्ही कधी पािहले नाही. 38

िपत्याची िशकवण तुमच्यामध्ये राहात नाही. कारण िपत्याने ज्या एकाला
तुमच्याकडे पाठिवले त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवीत नाही, 39 तुम्ही
शास्त्राचा काळजीपूवर्क अभ्यास करता. त्या शास्त्राच्या द्वार ेआपल्याला
अनतंकाळचे जीवन िमळते, असे तुम्हांला वाटते, तेच शास्त्र
माझ्यािवषयी सांगते! 40 तरी तुम्ही अनतंकालचे जीवन िमळण्यासाठी
मजकडे येण्यास नकार देता.”

41 “मला माणसांकडून स्तुित नको. 42 पण मी तुम्हांला ओळखतो-
तुम्हांमध्ये देवािवषयी प्रीित नाही हे मला माहीत आहे. 43 मी माझ्या
िपत्यापासून आलो आहे- मी त्याच्यावतीने बोलतो. परतंु तरीही तुम्ही
मला स्वीकारीत नाही. पण जर दसुरा कोणी मनुष्य फक्त स्वतःिवषयी
सांगत आला, तर मात्र तुम्ही त्याचे मानाल. 44 तुम्हांला एकमेकांकडून
स्तुित करवून घ्यायला आवडते. परतंु एकाच देवाकडून होणारी स्तुित
िमळिवण्याचा प्रयत्न तुम्ही कधी करीत नाही, मग तुम्ही माझ्यावर कसा
काय िवश्वास ठेवाल? 45 मी िपत्यासमोर उभा राहून तुम्हांला दोषी
ठरवीन असे समजू नका. तुमजे चुकते असे मोशेच तुम्हांला म्हणतो,
आिण मोशे आपले तारण करील अशी तुम्हांला आशा आहे. 46 जर
तुम्ही खरोखरच मोशेवर िवश्वास ठेवला आहे, तर तुम्ही माझ्यावरही
िवश्वास ठेवाल. कारण खदु्द मोशेनेच माझ्यािवषयी िलिहले आहे. 47

परतंु मोशेने जे िलिहले आहे त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवीत नाही, तर मी
सांगतो त्या गोष्टींवर तुम्ही िवश्वास ठेवू शकणारच नाही.”

ययेेशशू ूपाचपाच हजारांहहजारांहूूनन अिधकअिधक लोकांनालोकांना खावयासखावयास ददेेतोतो
(मत्तय 14:13-21; माकर्  6:30-44; लूक 9:10-17)

नतंर येशू गालील (िंकवा ितिबयार्) सरोवराच्या पलीकडे गेला.
2 तेव्हा पुष्कळ लोक येशूच्या मागे गेले. कारण येशूने अनेक
आजारी लोकांना बर ेकेले. व िनरिनराळ्या मागार्ंनी आपले जे

सामथ्यर् दाखिवले ते लोकांनी पािहले. म्हणून ते त्याच्यामागे गेले. 3 मग
येशू टेकडीच्या वर चढून गेला. तो आपल्या िशष्यांसह तेथे बसला. 4

त्याच सुमारास यहूदी लाकांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता.
5 येशूने नजर वर करुन पािहले तो लोकांचा मोठा समुदाय

आपणांकडे येताना त्याला िदसला. येशू िफिलप्पाला म्हणाला, “आपण
या लोकांना पुरशेा भाकरी कोठून िवकत आणाव्या बर?े” 6 (िफिलप्पची
परीक्षा पाहण्यासाठी येशूने त्याला हा प्रश्न िवचारला, कारण आपण काय
करायचे याचा िवचार येशूने अगोदरच करुन ठेवला होता.)

7 िफिलप्पने उत्तर िदले, “येथील प्रत्येकाला थोडी थोडी भाकर िदली
तरी या सवार्ंना पुरशेा भाकर िवकत घेण्यासाठी आपणा सवार्ंना
मिहनाभर काम करावे लागेल.”

8 आंिद्रया नावाचा दसुरा एक िशष्य तेथे होता. आंिद्रया हा िशमोन
पेत्राचा भाऊ होता. 9 आंिद्रया म्हणाला, “येथे असलेल्या एका लहान
मुलाजवळ जवाच्या पाच भाकरी आिण दोन लहान मासे आहेत. परतंु
इतक्या लोकांना त्या पुरणार नाहीत.”

10 येशू म्हणाला, “लोकांना खाली बसण्यास सांगा.” ती बरीच
गवताळ अशी जागा होती. तेथे खाली बसलेले सुमार ेपाच हजार पुरुष
होते. 11 मग येशूने त्या भाकरी हातात घेतल्या; येशूने भाकरीबद्दल
देवाचे उपकार मानले आिण त्या तेथे बसलेल्या लोकांना िदल्या. मासे
घेऊन त्याने तसेच केले. येशूने लोकांना पािहजे िततके खाऊ िदले.

12 सवर् लोकांना खाण्यासाठी भरपूर होते. जेवण झाल्यावर येशू
त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “लोकांनी खाऊन उरलेले भाकरींचे व
माशांचे तुकडे गोळा करा. काहीही वाया जाऊ देऊ नका.” 13 म्हणून
िशष्यांनी उरलेले तुकडे जमा केले. लोकांनी जेवायाला सुरुवात केली,
तेव्हा जवाच्या फक्त पाच भाकरी तेथे होत्या. िशष्यांनी उरलेल्या
तुकड्यांच्या बारा टोपल्या भरल्या.

14 येशूने केलेला हा चमत्कार लोकांनी पािहला, तेव्हा ते म्हणाले,
“जगात येणारा संदेष्टा तो खरोखर हाच असला पािहजे.”

15 आपण राजा बनावे असे लोकांला वाटते हे येशूला माहीत होते.
येशूला आपला राजा करावे असा बेत लोकांनी केला. तेव्हा येशू तेथून
िनघून एकटाच डोंगराळ भागात गेला.

योहान 5:16 684 योहान 6:15



ययेेशशू ूपाण्यावरुनपाण्यावरुन चालतोचालतो
(मत्तय 14:22-27; माकर्  6:45-52)

16 त्या संध्याकाळी येशूचे िशष्य (गालील) सरोवराकडे गेले. 17

िशष्य एका नावेत बसून सरोवरापलीकडील कफणर्हूम नगराकडे िनघाले.
आता अधंार पडला होता आिण येशू अजून त्यांच्याकडे आलेला नव्हता.
18 वारा फारच जोराने वाहत होता आिण सरोवरात मोठमोठ्या लाटा
उसळू लागल्या होत्या. 19 त्यांनी नाव तीन ते चार मलै वल्हवीत नेली
तेव्हा त्यांना येशू नावेकडे येताना िदसला. तो सरोवराच्या पाण्यावरुन
चालत होता, तो नावेकडेच येत होता. तेव्हा िशष्य घाबरले. 20 परतंु
येशू त्यांना म्हणाला. “मी आहे, िभऊ नका.” 21 येशू असे बोलल्यावर
त्यांनी आनदंाने येशूला नावेत घेतले. आिण त्यांना जायचे होते त्या
िठकाणी नाव लगेच येऊन काठाला लागली.

लोकलोक ययेेशूलाशूला शोधतातशोधतात

22 दसुरा िदवस उजाडला. काही लोक सरोवराच्या दसुऱ्या काठावर
रािहले होते. त्या लोकांना
माहीत होते की, येशू िशष्यांबरोबर नावेतून गेलेला नव्हता, त्यांना

समजले की, येशूचे िशष्य नावेत बसून िनघून गेलेत आिण तेथे असलेली
तेवढीच एक नाव होती हेही त्यांना ठाऊक होते. 23 पण मग ितिबयार्हून
आणखी काही नावा आल्या. आदल्या िदवशी ज्या िठकाणी लोकांनी
अन्न खाल्ले त्या िठकाणी त्या नावा येऊन काठाला लागल्या. प्रभू येशूने
देवाचे उपकार मानल्यावर लोकांनी भाकरी खाल्ल्या तीच ही जागा
होती. 24 आता येशू िंकवा त्याचे िशष्य तेथे नाहीत हे लोकांनी पािहले.
म्हणून लोक नावांमध्ये बसले आिण कफणर्हूमला गेले. त्यांना येशूला
शोधायचे होते.

ययेेशशू ूजीवनाचीजीवनाची भाकरभाकर

25 लोकांना येशू सरोवराच्या दसुऱ्या काठावर भेटला. लोक म्हणाले,
“गुरुजी, तुम्ही इकडे कधी आलात?”

26 येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही माझा शोध का करता? माझे सामथ्यर्
िसद्ध करणार ेचमत्कार पािहले म्हणून तुम्ही माझा शोध करता का? मी
तुम्हांस खर ेसांगतो, तुम्ही मला शोधता, कारण तुम्ही भाकरी खाल्या
आिण तुमची तृप्ती झाली. 27 ऐिहक अन्न नाश पावते. म्हणून नाश
पावणाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परतंु जे अन्न कायम िटकते आिण
अनतंकाळचे जीवन देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा. मनुष्याचा पुत्र
ते अन्न तुम्हांला देईल. देव जो िपता याने दाखवून िदले आहे की, तो
मनुष्याच्या पुत्राबरोबर आहे.”

28 लोकांनी येशूला िवचारले, “आम्ही कोणत्या गोष्टी कराव्यात अशी
देवाची इच्छा आहे?”

29 येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही जे काम करावे अशी देवाची इच्छा आहे,
ते हेच की, देवाने ज्याला पाठिवले, त्याच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवावा.”

30 मग लोक येशूला म्हणाले, “देवाने तुम्हांलाच पाठिवले आहे हे
पटिवण्यासाठी तुम्ही कोणता चमत्कार कराल? तुम्हांला एखादा
चमत्कार करताना जर आम्ही पािहले तर आम्ही तुमच्यावर िवश्वास ठेवू.
तुम्ही काय कराल? 31 अरण्यात आमच्या पूवर्जांनी देवाने िदलेला मान्ना
खाल्ला. पािवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, देवाने त्यांना स्वगार्तील
भाकर खायाला िदली.”

32 येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो. मोशेने तुमच्या लोकांना
स्वगार्तील भाकर िदली नाही. माझा िपता तुम्हांला खरी स्वगीर्य भाकर
देतो. 33 देवाची भाकर कोणती? देवाची भाकर म्हणजे जो स्वगार्तून
खाली उतरतो आिण जगाला जीवन देतो, तोच ती भाकर.”

34 ते लोक येशूला म्हणाले, “महाराज, आम्हांला हीच भाकर नेहमी
द्या.”

35 मग येशू म्हणाला. “मीच ती जीवनाची भाकर आहे. जो माझ्याकडे
येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही. आिण जो माझ्यावर िवश्वास
ठेवतो त्याला कधीही तहान लागणार नाही. 36 मी तुम्हांला पूवीर्च
सांिगतले की, तुम्ही मला पािहले, तरीही िवश्वास ठेवीत नाही. 37 िपता
माझे लोक मला देतो. त्यातील प्रत्येकजण माझ्याकडे येईल आिण

माझ्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाला मी स्वीकारीन. 38 मी स्वगार्तून खाली
आलो, ते नेहमीच देवाच्या इच्छेप्रमाणे करण्यास आलो आहे. मला
पािहजे ते करायला मी आलो नाही. 39 देवाने मला िदलेल्या लोकांपकैी
एकालाही मी गमवू नये. परतंु त्या सवार्ंना मी शेवटच्या िदवशी िजवंत
असे उठवायला हवे. ज्याने मला पाठिवले त्याची मी हेच करावे अशी
इच्छ आहे. 40 पुत्राला पाहून त्याच्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक
व्यक्तीला अनतंकाळचे जीवन आहे. मी त्या व्यक्तीला शेवटच्या िदवशी
उठवीन, हेच माझ्या िपत्याल हवे.”

41 मग यहुदी लोक येशूिवरुद्द कुरकुर करु लागले. कारण “स्वगार्तून
खाली आलेली भाकर मी आहे” असे तो म्हणाला. 42 यहूदी लोक
म्हणाले, “हा येशू आहे. आपण त्याच्या आईविडलांना ओळखतो. येशू
तर योसेफाचाच पुत्र आहे. ‘मी स्वगार्तून खाली आलो आहे’ असे तो कसे
काय म्हणू शकतो?”

43 पण येशूने उत्तर िदले, “आपापसात कुरकूर करु नका. 44

िपत्यानेच मला पाठिवले आहे. िपताच लोकांना माझ्याकडे पाठिवतो,
त्या लोकांना मी शेवटच्या िदवशी परत उठवीन. िपत्याने जर एखाद्या
व्यक्तीला आकिर्षत केले नाही, तर ती व्यिक्त माझ्याकडे येऊ शकत
नाही. 45 संदेष्टयांनी असे िलिहले आहे की, ‘देव सवर् लोकांना िशक्षण
देईल.’ लोक देवाचे ऐकतात आिण त्याच्याकडून िशक्षण घेतात, तेच
लोक माझ्याकडे वळतात. 46 देवाने ज्याला पाठिवले त्याच्यािशवाय
दसुऱ्या कोणीही देवाला पािहले नाही. फक्त त्यानेच देवाला पािहले आहे.

47 “मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो, जो िवश्वास ठेवतो त्याला
अनतंकाळचे जीवन िमळाले आहे. 48 मी जीवन देणारी भाकर आहे. 49

तुमच्या वाडविडलांनी अरण्यांत असताना देवाने िदलेला मान्ना खाल्ला.
परतंु इतर सवर् लोकांप्रमाणेच ते मरण पावले. 50 जी स्वगार्तून उतरते
ती भाकर मी आहे. जर ही भाकर कोणी खाईल तर तो कधीच मरणार
नाही. 51 स्वगार्तून खाली उतरलेली िजवंत भाकर मी आहे. जर कोणी
ती भाकर खाईल तर तो अनतंकाळासाठी िजवंत राहील. आिण ती
भाकर म्हणजे माझे शरीर आहे. जगातील लोकांना जीवन िमळावे
यासाठी मी माझे शरीर देईन.”

52 नतंर यहुदी आपापसात वाद घालू लागले. ते म्हणाले, “हा मनुष्य
आपले स्वतःचे शरीर आम्हांला कसे काय खायला देऊ शकेल?”

53 येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचे
शरीर खाल्ले पािहजे आिण त्याचे रक्त प्याले पािहजे. जर तुम्ही हे करणार
नाही, तर तुमच्यात खर ेजीवन नाही. 54 जो कोणी माझे शरीर खातो
आिण माझे रक्त िपतो, त्याला अनतंकाळचे जीवन िमळेल. शेवटच्या
िदवशी मी त्याला उठवीन. 55 माझे शरीर खर ेअन्न आहे आिण माझे
रक्त खर ेपेय आहे. 56 जो माझे शरीर खातो आिण माझे रक्त िपतो तो
माझ्यात राहतो आिण मी त्याच्यामध्ये राहतो.

57 “िपत्याने मला पाठिवले. तो िजवंत आहे आिण िपत्यामुळे मीही
जगतो. म्हणून जो कोणी मला खातो तो माझ्यामुळे िजवंत राहील. 58

आपल्या वाडविडलांनी अरण्यांत जी भाकर खाल्ली, त्या भाकरीसारखा
मी नाही. त्यांनी ती भाकर खाल्ली परतंु इतर सवर् लोकांप्रमाणेच ते मरुन
गेले. मी स्वगार्तून उतरलेली भाकर आहे. जो कोणी ही भाकर खाते तो
अनतंकाळ जगेल.”

59 कफणर्हूम नगरातील सभास्थानात िशक्षण देताना येशूने या सवर्
गोष्टी सांिगतल्या.

अनअनंतंकाळच्यातकाळच्या जीवनाचजीवनाचेे शब्दशब्द

60 येशूच्या िशष्यांनी हे ऐकले, त्यांपकैी अनेकजण म्हणाले, “हे
िशक्षण स्वीकारण्यास फार कठीण आहे. कोण हे िशक्षण मान्य करील?”

61 आपले िशष्य यािवषयी कुरकूर करीत आहेत, हे येशूने ओळखले.
म्हणून तो त्यांना म्हणाला. “ही िशकवण तुम्हांला त्रासदायक वाटेल
काय? 62 तर मग मनुष्याचा पुत्र जेथून आला तेथे परत जाताना पाहून
तुम्हांला तसेच त्रासदायक वाटेल काय? 63 शरीराद्वार ेमनुष्याला जीवन
िमळत नाही. परतंु आत्म्याकडून ते जीवन िमळते. मी तुम्हांला
सांिगतलेल्या गोष्टी आत्म्यािवषयी आहेत, म्हणूनच या गोष्टीपासून जीवन
िमळते. 64 परतंु तुमच्यातील काहीजण िवश्वास ठेवीत नाहीत.” जे लोक
िवश्वास ठेवीत नव्हते, ते येशूला माहीत होते. येशूला हे अगदी
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सुरुवातीपासूनच माहीत होते. आिण जो मनुष्य त्याचा िवश्वासघात
करणार होता, तोही त्याला मािहत होता. 65 येशू म्हणाला, “म्हणूनच मी
तुम्हांला म्हटले की, ‘जर िपता एखाद्या व्यक्तीला माझ्याकडे येऊ देत
नसेल तर ती व्यक्ती येणारच नाही.’”

66 येशूने हे सवर् सांिगतल्यावर त्याच्या िशष्यांपकैी बरचे जण त्याल
सोडून गेले; येशूच्या मागे जाण्याचे त्यांनी सोडून िदले.

67 नतंर येशूने आपल्या बारा िशष्यांना िवचारले, “तुम्हांलासुद्धा मला
सोडून जावेसे वाटते काय?”

68 िशमोन पेत्राने उत्तर िदले, “प्रभुजी आम्ही कोठे जाणार?
अनतंकलच्या जीवनाची वचने तर तुमच्याजवळ आहेत. 69 आम्ही
तुमच्यावर िवश्वास ठेवतो. तुम्ही पिवत्र व्यिक्त आहात हे आम्हांला माहीत
आहे.”

70 मग येशूने उत्तर िदले, “तुम्हा बारा जणांना मी िनवडले. पण
तुमच्यातील एक सतैान आहे.” 71 िशमोन इस्कयोर्त याचा मुलगा यहूदा
याच्यािवषयी येशू बोलत होता. यहूदा बारा िशष्यांपकैी एक होता. परतंु
पुढे हाच यहूदा येशूच्या िवरुद्ध उठणार होता.

ययेेशशू ूआिणआिण त्याचत्याचेे भाऊभाऊ

यानतंर येशू गालील प्रांतात िफरला. येशूला यहूदीया प्रांतातूल
प्रवास करायला नको होता, कारण तेथील काही यहूदी
लोकांना येशूला िजवे मारायचे होते. 2 यहूदी लोकांचा

मडंपाचा सण जवळ आला होता. 3 म्हणून येशूचे भाऊ त्याला म्हणाले,
“तू येथून सणासाठी यहूदीयात जा. म्हणजे तू करतोस ते चमत्कार तेथे
तुझे िशष्य पाहू शकतील. 4 लोकांना मािहती व्हावी असे एखाद्याला
वाटत असेल तर त्याने तो करतो ती कामे लपवू नयेत. तू जगाला प्रगट
हो. तू जे चमत्कार करतोस ते त्यांना पाहू दे.” 5 येशूच्या भावांनीसुद्धा
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला नाही.

6 येशू आपल्या भावांना म्हणाला. “माझी योग्य वेळ अजून आलेली
नाही. पण तुम्ही जाण्यासाठी मात्र कोणतीही वेळ योग्य असेल. 7 जग
तुमचा द्वेष करु शकत नाही. परतंु जग माझा द्वेष करते. कारण जगातील
लोक वाईट कामे करतात हे मी त्यांना सांगतो. 8 तेव्हा तुम्ही सणासाठी
जा. मी आत्ताच सणाला येणार नाही. माझी योग्य वेळ अजून आली
नाही.” 9 हे सांिगतल्यानतंर येशू गालीलातच रािहला.

10 म्हणून येशूचे भाऊ सणासाठी तेथून िनघून गेले. ते गेल्यावर मग
येशूही गेला. परतंु येशूने हे लोकांना उघडपणे दाखिवले नाही. 11

सणाच्या काळात यहूदी लोक येशूचा शोध करीत होते. यहूदी म्हणाले,
“तो मनुष्य कोठे आहे?”

12 लोकांचा मोठा जमाव त्या िठकाणी जमा झालेला होता. त्यांतील
अनेक लोक येशूिवषयी आपसांत बोलत होते. काही म्हणाले, “तो
चांगला मनुष्य आहे.” परतंु दसुर ेकाहीजण म्हणाले, “नाही, तो लोकांना
ठकिवतो.” 13 परतंु लोकांपकैी कोणीच येशूिवषयी उघडपणे बोलायला
धजत नव्हते. लोकांना यहूदी पुढाऱ्यांची भीित वाटत होती.

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेमातमात िशक्षणिशक्षण ददेेतोतो
14 अधार्अिधक सण पार पडला होता तेव्हा येशू मिंदरात गेला आिण

तेथे लोकांना िशक्षण देण्यास त्याने सुरुवात केली. 15 यहूदी लोकांना
मोठे आश्चयर् वाटले. ते म्हणाले, “हा माणूस शाळेत कधी िशकला नाही. हे
एकढे तो कोठून िशकला?”

16 येशूने उत्तर िदले, “मी ज्या गोष्टी िशकिवतो त्या माझ्या स्वतःच्या
नाहीत. माझी िशकवण मला पाठिवणाऱ्या िपत्याकडून आलेली आहे.
17 जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो त्याला माझी िशकवण देवाकडून आहे
हे कळेल. त्याला हे कळेल की, माझी िशकवण माझी स्वतःची नाही. 18

जो कोणी स्वतःच्या कल्पना िशकिवतो, तो स्वतःला मानसन्मान
िमळावा असा प्रयत्न करतो, परतंु ज्याने मला पाठिवले त्याचा सन्मान
करण्याचा जो प्रयत्न करतो तोच माणूस सत्य सांगतो. त्याचे काहीच
खोटे नसते. 19 मोशेने तुम्हांला िनयमशास्त्र िदले. खर ेना? परतंु
तुमच्यातील कोणी िनयमशास्त्र पाळीत नाही. तुम्ही का बर ेमला िजवे
मारायला पाहता?”

20 लोकांनी उत्तर िदले, “तुम्हांला भूत लागले आहे. आम्ही काही
तुम्हांला िजवे मारण्याचा प्रयत्न करीत नाही.”

21 येशू त्यांना म्हणाला, “मी एक चमत्कार केला आिण तुम्ही सारे
चिकत झालात. 22 मोशेने तुम्हांला संुतेचा िनयम िदला. परतंु खरे
पाहता संुता मोशेपासून आलेली नाही. ती मोशेच्या आधीच आपल्या
पूवर्जांपासून चालत आलेली आहे. म्हणून कधी कधी शब्बाथ िदवशीही
तुम्ही मुलांची संुता करता. 23 याचा अथर् मोशेच्या िनयमांचे पालन
करण्यासाठी शब्बाथ िदवशीही बालकाची संुता करता येते. मग मी
शब्बाथ िदवशी एका माणसाचे संपूणर् शरीर बर ेकेले तर तुम्ही माझ्यावर
का रागावता? 24 वरवर पाहून न्याय करु नका. तर खरोखर काय
बरोबर आहे याची कसून शहािनशा करुन योग्य प्रकार ेन्याय करा.”

ययेेशशू ूहाचहाच िख्रस्तिख्रस्त आहआहेे कायकाय? लोकांनालोकांना पडलपडलेेलाला प्रश्नप्रश्न
25 मग यरुशलेमात राहणार ेकाही लोक म्हणाले, “याच माणसाला

लोक िजवे मारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 26 परतंु सवर् लोक आपल्याला
पाहू आिण ऐकू शकतील अशा िठकाणी हा िशक्षण देत आहे. आिण
िशक्षण देताना त्याला थांबिवण्याचा कोणीही प्रयत्न करीत नाही.
कदािचत हा खरोखरच िख्रस्त आहे असे पुढारी लोकांनी ठरिवले असेल.
27 परतंु हा माणूस कोठून आला आहे हे आपल्याला माहीत आहे.
आिण खरोखरचा िख्रस्त येईल तेव्हा तो कोठून येईल हे कोणालाच
कळणार नाही.”

28 अजूनही येशू मिंदरात िशक्षण देत होता. येशू म्हणाला, “होय,
तुम्ही मला ओळखता आिण मी कोठला हेही तुम्हांला माहीत आहे. परतंु
मी स्वतःच्या अिधकाराने आलो नाही. जो खरा देव आहे त्याने मला
पाठिवले. तुम्ही त्याला ओळखीत नाही. 29 पण मी त्याला ओळखतो.
मी त्याच्याकडून आलो आिण त्यानेच मला पाठिवले.”

30 येशू हे बोलला तेव्हा लोकांनी त्याला धरण्याचा प्रयत्न केला, परतंु
कोणीही त्याला धरु शकला नाही, कारण त्याला मारले जाण्याची वेळ
अजून आली नव्हती. 31 परतंु लोकांपकैी पुष्कळ जणांनी येशूवर िवश्वास
ठेवला. लोक म्हणाले, “आम्ही िख्रस्ताच्या येण्याची वाट पाहत आहोत.
िख्रस्त आला तर या मनुष्याने केले त्याहून जास्त चमत्कार तो करुन
दाखवील काय? नाही! म्हणून हाच िख्रस्त असला पािहजे.”

यहयहुुदीदी लोकलोक ययेेशूलाशूला अटकअटक करण्याचाकरण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात

32 लोक येशूिवषयी जे बोलत होते ते परुश्यांनी ऐकले. म्हणून मुख्य
याजक आिण परुशी यांनी येशूला अटक करण्यासाठी मिंदराचे िशपाई
पाठिवले. 33 मग येशू म्हणाला, “मी तुम्हा लोकांबरोबर आणखी थोडा
काळ राहीन. नतंर ज्याने मला पाठिवले, त्याच्याकडे मी परत जाईन.
34 तुम्ही माझा शोध कराल पण मी तुम्हांला सापडणार नाही.”

35 यहूदी आपापसात म्हणाले, “हा माणूस असा कोठे जाणार आहे
की जेथे आपण त्याला शोधू शकणार नाही? ग्रीक शहरात राहणाऱ्या
यहूदी लोकांकडे हा जाईल काय? तो तेथील ग्रीक लोकांना िशक्षण देईल
काय? 36 हा माणूस म्हणतो, ‘तुम्ही माझा शोध कराल परतंु मी तुम्हांला
सापडणार नाही.’ तो असेही म्हणतो, ‘जेथे मी आहे तेथे तुम्ही येऊ
शकत नाही.’ याचा अथर् काय?”

ययेेशशू ूपिवत्रपिवत्र आत्यािवषयीआत्यािवषयी सांगतोसांगतो

37 सणाचा शेवटचा िदवस आला. तो फार महत्वाचा िदवस होता.
त्या िदवशी उभे राहून येशू मोठ्याने म्हणाला, “ज्याला तहान लागली
असेल त्याने माझ्याकडे यावे आिण प्यावे. 38 जर कोणी माझ्यावर
िवश्वास ठेवील तर त्याच्या अतंःकरणातून िजवंत पाण्याच्या नद्या
वाहतील.” असे पिवत्र शास्त्र सांगते. 39 येशू आत्म्यािवषयी बोलत होता.
लोकांना अजून पिवत्र आत्मा देण्यात आला नव्हता. कारण येशू अजून
मरण पावला नव्हता आिण गौरवात उठिवला गेला नव्हता. परतंु नतंर
येशूवर िवश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना तो िमळणार होता.

योहान 6:65 686 योहान 7:39
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लोकलोक ययेेशूिवषयीशूिवषयी वादवाद करतातकरतात

40 येशूने सांिगतलेल्या या गोष्टी लोकांनी ऐकल्या. काही लोक
म्हणाले, “हा माणूस खरोखरच संदेष्टा आहे.”

41 दसुर ेम्हणाले, “हा िख्रस्त आहे.”
तर दसुर ेकाहीजण म्हणाले, “िख्रस्त हा गालील प्रांतातून येणार

नाही.” 42 पिवत्र शास्त्रात असेही िलिहले आहे की, “िख्रस्त दावीद
राजाच्या घराण्यातून येईल.” 43 आिण पिवत्र शास्त्रात असेही िलिहले
आहे की, “दावीद राजा राहत असे त्या बेथलहेम गावातून िख्रस्त येईल.”
तेव्हा येशूमुळे लोकांचे एकमत होईना. 44 काहींना येशूला अटक
करायचे होते पण तसा प्रयत्न कोणीच केला नाही.

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूवरशूवर िवश्वासिवश्वास ठठेेवण्यासवण्यास नकारनकार ददेेताततात

45 मिंदराचे िशपाई मुख्य याजकांकडे आिण परुश्यांकडे परत गेले.
मुख्य याजकांनी व परुश्यांनी िशपायांना िवचारले, “तुम्ही येशूला का
आणले नाही?”

46 मिंदराचे िशपाई म्हणाले, “तो बोलतो त्या गोष्टी कोणत्याही मानवी
शब्दांपेक्षा महान आहेत!”

47 मग परुशी म्हणाले, “म्हणजे येशूने तुम्हांलासुद्धा मूखर् बनिवले!
48 पुढाऱ्यांपकैी एकाने तरी येशूवर िवश्वास ठेवला का? नाही! आम्हा
परुश्यांपकैी एकाने तरी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला का? नाही! 49 परतंु
बाहेरच्या लोकांना िनयसशास्त्राची मािहती नाही, त्यांच्यावर देवाचा कोप
होईल!”

50 परतंु त्या घोळक्यात िनकदेम हजर होता. यापूवीर् हा िनकदेमच
येशूला भेटायला आला होता िनकदेम म्हणाला, 51 “एखाद्या माणसाची
बाजू ऐकून घेतल्यािशवाय त्याला आपल्या िनयसशास्त्राप्रमाणे दोषी
ठरवता येत नाही. त्याने काय केले हे कळल्यािशवाय आपण त्याचा
न्याय करु शकत नाही.”

52 यहूदी पुढाऱ्यांनी उत्तर िदले, “तू सुद्धा गालील प्रांतामधील आहेस
काय? पिवत्र शास्त्र वाचून पाहा! गालीलातून एकही संदेष्टा येणार नाही. हे
तुला कळेल.”

व्यिभचारव्यिभचार करतानाकरताना पकडलपकडलेेलीली स्त्रीस्त्री

53 नतंर ते सवर् यहूदी पुढारी आपापल्या घरी गेले.
येशू जतैुनाच्या डोंगरावर िनघून गेला. 2 दसुऱ्या िदवशी
सकाळीच येशू परत मिंदरात गेला. सवर् लोक येशूकडे आले.
येशू बसला आिण त्याने लोकांना िशक्षण िदले.

3 िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परुशी एका स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या
स्त्रीला व्यिभचाराचे पाप करताना पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या
स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उभे केले. 4 ते येशूला म्हणाले, “गुरूजी,
जो िहचा नवरा नाही, अशा माणसाशी व्यिभचार करताना ह्या स्त्रीला
पकडले. 5 मोशेच्या िनयमशस्त्रात अशी आज्ञा िदलेली आहे की, असे
कमर् करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला आम्ही धोंडमार करुन िजवे मारले पािहजे.
आम्ही काय करावे असे तुमचे मत आहे?”

6 येशूला पेचात पकडावे म्हणून यहूदी लोकांनी हा प्रश्न िवचारला
होता. काही तरी चुकीचे बोलताना येशूला धरावे अशी त्यांची इच्छा
होती. म्हणजे मग त्यांना येशूवर आरोप ठेवता आला असता. पण येशूने
गुडघे टेकले व आपल्या बोटाने जिमनीवर िलहू लागला. 7 यहूदी पुढारी
येशूला प्रश्न िवचारीतच रािहले, म्हणून येशू मान वर करुन त्यांच्याकडे
पाहत म्हणाला, “ज्याने कधीच पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे
आहे काय? िनष्पाप मनुष्य या स्त्रीवर पिहला दगड फेकू शकतो.” 8 मग
येशूने पुन्हा गुडघे टेकले व जिमनीवर िलहू लागला.

9 येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते एक एक करुन िनघून जाऊ
लागले. जे वयस्कर होते ते अगोदर गेले. मग इतर लोक गेले. येशू
एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे रािहला होता. ती त्याच्यासमोर उभी होती. 10

येशूने पुन्हा वर पािहले आिण ितला िवचारले, “बाई, ते सवर् लोक िनघून
गेले आहेत, त्यातील एकानेही तुला दोषी ठरिवले नाही काय?”

11 त्या स्त्रीने उत्तर िदले. “महाराज, मला कोणीही दोषी ठरिवले
नाही.”

मग येशू म्हणाला, “मग मीही तुझा न्याय करीत नाही. आता तू जाऊ
शकतेस, पण परत पाप करु नकोस.”
(वचने 7:53 ते 8:11 अित जुन्या व उत्तम ग्रीक प्रतीमध्ये ही वचने
नाहीत)

ययेेशशू ूजगाचाजगाचा प्रकाशप्रकाश आहआहेे

12 नतंर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्हणाला, “मी जगाचा
प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो तो कधीही अधंारात राहणार नाही. त्या
माणसाजवळ जीवन देणारा प्रकाश राहील.”

13 परतंु परुशी लोक येशूला म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही स्वतः
आपल्यािवषयी बोलता, तेव्हा ह्या गोष्टी खऱ्या आहेत असे म्हणणारे
तुम्ही एकटेच असता. तेव्हा तुम्ही सांगता त्या गोष्टी आम्ही स्वीकारु
शकत नाही.”

14 येशूने उत्तर िदले, “होय, मी स्वतःच माझ्यािवषयी या गोष्टी सांगत
आहे. परतंु मी सांगतो त्या गोष्टीवर लोक िवश्वास ठेवू शकतील. कारण मी
कोठून आलो हे मला माहीत आहे व कोठे जाणार हे मला माहीत आहे.
मी तुमच्यासारखा नाही. मी कोठून आलो व कोठे जाणार हे तुम्हांला
माहीत नाही. 15 तुम्ही एखाद्याचा न्याय करता तसाच माझाही करता.
मी कोणाचा न्याय करीत नाही. 16 पण जर मी न्याय केला तर त्यात
माझा न्याय खरा असतो. कारण जेव्हा मी न्याय करतो तेव्हा मी एकटा
नसतो. ज्या िपत्याने मला पाठिवले, तो माझ्याबरोबर असतो. 17 तुमचे
स्वतःचेच िनयमशास्त्र असे म्हणते की, दोन साक्षीदार एकाच गोष्टीिवषयी
साक्ष देतात तेव्हा ते काय म्हणतात, ते तुम्हांला स्वीकारावेच लागते. 18

स्वतःिवषयी बोलणाऱ्या दोघा साक्षीदारांपकैी मी एक साक्षीदार आहे.
आिण ज्या िपत्याने मला पाठिवले, तो दसुरा साक्षीदार आहे.”

19 लोकांनी येशूला िवचारले, “तुमचा िपता कोठे आहे?”
येशूने उत्तर िदले, “तुम्ही मला अगर माझ्या िपत्याला ओळखत नाही.

जर तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले
असते.” 20 येशू मांिदरात िशक्षण देत असता या गोष्टी बोलला. ज्या
पेटीत लोक पसेै टाकीत त्या पेटीजवळच तो होता. परतंु येशूला कोणी
अटक केली (पकडले) नाही. कारण त्याची वेळ अजून आलेली नव्हती.

यहयहूूदीदी लोकांनालोकांना ययेेशूिवषयीशूिवषयी समजतसमजत नाहीनाही

21 येशू पुन्हा लोकांना म्हणाला, “मी लवकरच तुम्हांला सोडून
जाईन. तुम्ही माझा शोध कराल, परतंु तुम्ही आपल्या पापात मराल. मी
जातो तेथे तुम्ही येऊ शकत नाही.”

22 म्हणून यहूदी लोक एकमेकांस िवचारु लागले. “येशू स्वतःला ठार
करणार नाही ना? यासाठी तो असे म्हणाला का, ‘की मी जाणार आहे,
ितकडे तुम्ही येऊ शकणार नाही’?”

23 पण येशू म्हणाला, “तुम्ही लोक येथील खालचे आहात, पण मी
वरचा आहे. तुम्ही या जगाचे आहा; परतंु मी या जगाचा नाही. 24 तुम्ही
आपल्या पापात मराल असे मी म्हणालो, होय. ‘मी आहे’ यावर तुम्ही
िवश्वास ठेवीत नाही, तर तुम्ही पापात मराल.”

25 यहूदी लोकांनी िवचारले. “मग तुम्ही कोण आहात?”
येशूने उत्तर िदले, “मी सुरुवातीपासून तुम्हांला सांगत आलो तोच मी

आहे. 26 तुमच्यािवषयी बोलण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी माझ्याकडे
आहेत. मी तुमचा न्याय करु शकतो. परतंु ज्याने मला पाठिवले
त्याच्याकडून ऐकलेल्या गोष्टीच मी लोकांना सांगतो. आिण तो सत्य
सांगतो.”

27 येशू कोणािवषयी बोलत आहे, हे लोकांना समजेना. येशू त्यांना
िपत्यािवषयी सांगत होता. 28 म्हणून येशू लोकांना म्हणाला. “तुम्ही
मनुष्याच्या पुत्राला उंच कराल (वधस्तभंावर ठार माराल). मग तो मी
आहे हे समजू शकाल. मी ज्या गोष्टी करतो त्या माझ्या स्वतःच्या
अिधकारात करीत नाही, हे तुम्हांला समजेल. तुम्हांला समजेल की, ज्या
गोष्टी मला िपत्याने िशकिवल्या त्याच गोष्टीिवषयी मी बोलतो. 29 ज्याने
मला पाठिवले तो माझ्याबरोबर आहे. त्याला ज्यामुळे संतोष होतो तेच
मी नेहमी करतो. म्हणून त्याने मला एकटे सोडले नाही.” 30 येशू या
गोष्टी बोलत असता अनेकांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.

योहान 7:40 687 योहान 8:30
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पापापासूनपापापासून सुटकासुटका यािवषयीयािवषयी ययेेशशू ूबोलतोबोलतो

31 ज्यांनी येशूवर िवश्वास ठेवला, त्या यहूदी लोकांना तो म्हणाला,
“तुम्ही जर नेहमी माझ्या िशकवणकुीचे पालन कराल, तरच तुम्ही माझे
खर ेिशष्य आहात. 32 मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आिण
सत्य तुम्हांला मोकळे करील.”

33 यहूदी लोकांनी उत्तर िदले, “आम्ही अब्राहामाचे लोक आहोत
आिण आम्ही कधीच गुलाम नव्हतो तर आम्ही मोकळे होऊ असे तुम्ही
का म्हणता?”

34 येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो, जो प्रत्येक पाप
करतो तो गुलाम आहे. पाप त्याचा मालक आहे. 35 गुलाम कुटंुबात
कायमचा राहत नाही. परतंु पुत्र कायमचा आपल्या कुटंुबात राहतो. 36

म्हणून जर पुत्र तुमजी सुटका करतो, तर तुम्ही खरोखरच मोकळे व्हाल.
37 तुम्ही अब्राहामाचे लोक आहात हे मला माहीत आहे. परतंु तुम्ही
मला िजवे मारावयास टपलेले आहात. कारण तुम्हांला माझे िशक्षण
स्वीकारायला नको आहे. 38 माझ्या िपत्याने जे काही मला दाखवून
िदले, तेच मी तुम्हांला सांगत आहे. परतंु तुमच्या िपत्याने तुम्हांला
सांिगतले तेच तुम्ही करता.”

39 यहूदी लोकांनी उत्तर िदले. “आमचा िपता अब्राहाम आहे.”
येशू म्हणाला, “तुम्ही जर खरोखरच अब्राहामाची संतित असता तर

अब्राहामाने केल्या त्याच गोष्टी तुम्ही केल्या असत्या. 40 देवाकडून जे
सत्य ऐकले ते तुम्हांला सांगणारा मी एक मनुष्य आहे. परतंु तुम्ही मला
िजवे मारायला पाहता. अब्राहामाने तसे केले नाही. 41 पण अब्राहामाने
जे केले नाही ते तुम्ही करता याचा अथर् तुम्ही त्याची मुले नाहीत तर
तुमचा िपता अब्राहाम नसून कोणी वेगळा आहे.”
परतंु यहूदी म्हणाले, “ज्या मुलांना आपला िपता कोण आहे ते माहीत

नाही त्यांच्यासारखे आम्ही नाही! देव आमचा िपता आहे. तोच एक
आमचा िपता आहे.”

42 येशू त्या यहूदी लोकांना म्हणाला, “जर देव खरोखरच तुमचा िपता
असता, तर तुम्ही माझ्यावर प्रीित केली असती. मी िपत्याकडून आलो
आिण आता मी येथे आहे. मी माझ्या स्वतःच्या अिधकारात आलो नाही.
देवानेच मला पाठिवले. 43 मी म्हणतो, मी देत असलेली िशकवण
तुम्हांला समजत नाही का? कारण की तुम्हांला माझी िशकवण
स्वीकारता येत नाही. 44 तुमचा िपता सतैान आहे. तुम्ही त्याचे आहात,
त्याला करायला पािहजे तेच तुम्ही करता. सतैान सुरुवातीपासूनच खनुी
आहे. सतैान सत्याच्या िवरूद्ध आहे. आिण सतैानाच्या ठायी सत्य नाही.
तो सांगतो त्या लबाड्याप्रमाणेच तो आहे. सतैान लबाड आहे. आिण तो
असत्याचा िपता आहे.

45 “मी सत्य बोलतो म्हणून तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठेिवत नाही. 46

मी एखाद्या पापािवषयी दोषी आहे असे तुमच्यातील कोणी िसद्ध करु
शकेल काय? जर मी सत्य सांगतो तर तुम्ही माझ्यावर िवश्वास का ठेवीत
नाही? 47 जो देवाचा आहे, तो देवाचे म्हणणे ऐकतो. परतंु तुम्ही देवाचे
म्हणणे ऐकत नाही. कारण तुम्ही देवाचे लोक नाहीत.”

स्वतःिवषयीस्वतःिवषयी वव अब्राहामािवषयीअब्राहामािवषयी ययेेशशू ूबोलतोबोलतो

48 यहूदी म्हणाले, “तुम्ही शोमरोनी आहात, तुम्हांला भूताने पछाडले
आहे, असे आम्ही म्हणालो तर आम्ही म्हणतो तेच बरोबर नाही काय?”

49 येशूने उत्तर िदले. “मला भूत लागले नाही, मी तर आपल्या
िपत्याचा मान राखतो. परतंु तुम्ही माझा मान राखीत नाही. 50 स्वतःला
सन्मान िमळिवण्याचा प्रयत्न मी करीत नाही. माझा सन्मान व्हावा असे
एकाला (देवाला) वाटते. तोच न्यायाधीश आहे. 51 मी तुम्हांला खर ेतेच
सांगतो. जो कोणी माझ्या िशक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार
नाही.”

52 यहूदी लोक म्हणाले, “तुमच्यात खरोखर भूत संचारले आहे. हे
आता आम्हांला माहीत झाले. अब्राहाम आिण संदेष्टे मेले. परतंु तुम्ही
म्हणता, ‘जो माझ्या िशकवणूकीचे पालन करतो तो कधीच मरणार नाही.’
53 तुम्ही आमचा िपता अब्राहाम याच्यापेक्षाही थोर आहात असे
तुम्हांला वाटते काय? अब्राहाम मेला, तसेच संदेष्टेही मेले. तुम्ही स्वतःला
समजता तरी कोण?”

54 येशूने उत्तर िदले, “जर मी स्वतःच स्वतःचा सन्मान केला तर त्या
सन्मानाला काहीच अथर् नाही. माझा िपता माझा सन्मान करतो. तो
आमचा देव आहे असे तुम्ही म्हणता. 55 परतंु तुम्ही खरोखर त्याला
ओळखीत नाही. पण मी त्याला ओळखतो. तो सांगतो त्याचे पालन मी
करतो. मी त्याला ओळखीत नाही असे जर मी म्हणालो, तर तुम्ही
लबाड आहात तसा मीही लबाड ठरने. परतंु मी त्याला नक्कीच
ओळखतो. आिण तो जे काही सांगतो त्याचे पालन करतो. 56 माझ्या
येण्याचा िदवस पाहण्याच्या आशेने तुमचा िपता अब्राहाम आनिंदत
झाला होता. त्याने तो िदवास पािहला आिण त्याला आनदं झाला.”

57 यहूदी लोक येशूला म्हणाले. “तुम्ही अब्राहामाला कधीच पािहले
नाही. तुम्ही पन्नास वषार्ंचेही नाही!”

58 येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो: अब्राहामाच्या
जन्मापूिर्व पासून मी आहे.” 59 जेव्हा येशू असे बोलला तेव्हा लोकांनी
त्याला मारण्यासाठी दगड उचलले. पण येशू गुप्त झाला आिण नतंर
मिंदरात िनघून गेला.

जन्मापासूनजन्मापासून आआंंधळाधळा असलअसलेेल्याल्या मनुष्यालामनुष्याला ययेेशशू ूदृिष्टदृिष्ट ददेेतोतो

येशू चालला असताना त्याने एक आंधळा मनुष्य पािहला. हा
मनुष्य त्याच्या जन्मापासून आंधळा होता. 2 येशूच्या
िशष्यांनी त्याला िवचारले, “गुरुजी, हा मनुष्य आंधळा

जन्मला. परतंु तो कोणाच्या पापामुळे आंधळा जन्मला? त्याच्या
स्वतःच्या का त्याच्या आईविडलांच्या पापामुळे?”

3 येशूने उत्तर िदले, “त्याच्या स्वतःच्या पापामुळे अगर त्याच्या
आईवडीलांच्या पापामुळे हा आंधळा झाला नाही. मी याला बर ेकरताना
लोकांना देवाचे सामथ्यर् दाखिवता यावे म्हणून हा आंधळा जन्मला. 4

िदवस आहे तोपयर्ंत, ज्याने मला पाठिवले त्याचे काम आपण करीत
रािहले पािहजे. रात्र येत आहे आिण रात्री कोणी काम करु शकत नाही.
5 मी जगात आहे तोपयर्ंत मी जगाचा प्रकाश आहे.”

6 असे बोलल्यानतंर, येशू मातीवर थंुकला. त्याने त्या थंुकीने िचखल
केला, आिण त्या िचखलाचा गोळा करुन त्याने त्या माणसाच्या
डोळ्यांवर ठेवला. 7 मग येशूने त्या मनुष्याला सांिगतले, “जाऊन
िशलोह तळ्यात डोळे धू.” (िशलोह म्हणजे पाठिवलेला) म्हणून तो
मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. त्याने डोळे धुतले आिण तो परत आला,
तेव्हा त्याला चांगले िदसू लागले होते.

8 काही लोकांनी त्याला भीक मागताना पूवीर् पािहले होते. ही माणसे
आिण त्याचे शेजारी म्हणाले, “पाहा! येथे बसून भीक मागत असे तो
मनुष्य हाच आहे ना?”

9 काही लोक म्हणाले, “होय! हा तोच आहे.” परतंु दसुर ेकाही
म्हणाले, “नाही हा तो मनुष्य नाही. हा फक्त त्याच्यासारखा िदसतो.”
मग तो माणूस स्वतः होऊनच म्हणाला, “अहो, मीच तो पूवीर्चा

आंधळा आहे.”
10 लोकांनी िवचारले, “अर ेअसे घडले तरी काय? तुला कसे िदसू

लागले?”
11 त्या मनुष्याने उत्तर िदले. “लोक ज्याला येशू म्हणतात त्याने

थोडा िचखल केला. त्याने तो िचखल माझ्या डोळ्यांवर लावला. मग
येशूने मला िशलोह तळ्याकडे जाऊन धुण्यास सांिगतले. म्हणून मी
िशलोह तळ्यावर जाऊन डोळे धुतले. आिण मग मला िदसू लागले.”

12 लोकांनी त्या मनुष्याला िवचारले, “तो मनुष्य कोठे आहे?”
त्या मनुष्याने उत्तर िदले, “मला माहीत नाही.”

ययेेशूनशूनेे बरबरे ेककेेललेेल्याल्या मनुष्याचीमनुष्याची परुश्यांकडपरुश्यांकडूूनन चौकशीचौकशी

13 मग लोकांनी परुशी लोकांकडे त्या मनुष्याला नेले. हाच पूवीर्
आंधळा मनुष्य होता. 14 येशूने िचखल करुन त्या मनुष्याचे डोळे बरे
केले होते. ज्या िदवशी येशूने हे केले तो शब्बाथ िदवस होता. 15 म्हणून
आता परुशी लोक त्या मनुष्याला िवचारु लागले, “तुला कसे काय िदसू
लागले?”
त्या मनुष्याने उत्तर िदले, “त्याने माझ्या डोळ्यांवर िचखल लावला. मी

डोळे धुतले आिण आता मी पाहू शकतो.”

योहान 8:31 688 योहान 9:15
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16 परुश्यांतील काही लोक म्हणाले, “हा मनुष्य शब्बाथाचा िनयम
पाळीत नाही. म्हणून तो देवापासून नाही.”
दसूर ेलोक म्हणाले, “परतंु एखादा मनुष्य पापी असेल तर त्याला असे

चमत्कार करताच येणार नाहीत.” यािवषयी त्या यहूदी लोकांचे एकमत
होईना.

17 मग यहूदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला पुन्हा िवचारले, “त्या मनुष्याने
तुला बर ेकेले, आिण आता तुला िदसते, तर त्याच्यािवषयी तुला काय
म्हणायचे आहे?”
त्या मनुष्याने उत्तर िदले, “तो एक संदेष्टा आहे.”
18 हे या माणसाच्या बाबतीत घडले आहे यावर यहूदी लोकांचा

िवश्वासच बसेना, हा मनुष्य आंधळा होता आिण आता त्याला िदसते या
गोष्टीवर त्यांचा िवश्वास बसत नव्हता. नतंर त्यांनी त्या मनुष्याच्या
आईविडलांना बोलावून घेतले. 19 यहुदी लोकांनी त्याच्या
आईविडलांना िवचारले, “हा तुमचाच मुलगा आहे काय? तुम्ही म्हणता
हा जन्मापासून आंधळा होता तर आता याला कसे काय िदसू लागले?”

20 त्याच्या आईविडलांनी उत्तर िदले, “हा आमचाच मुलगा आहे.
आिण तो आंधळाच जन्माला आला हे आम्हांला माहीत आहे. 21 परतंु
त्याला आता कसे िदसायला लागले आिण त्याचे डोळे कोणी बर ेकेले हे
आम्हांला माहीत नाही. त्यालाच िवचारा. तो स्वतः बद्दल सांगण्याइतका
सुज्ञ झाला आहे.” 22 त्याचे आईवडील असे म्हणाले कारण त्यांना
यहूदी धमर्पुढाऱ्यांची फार भीित वाटत होती. येशू हा िख्रस्त आहे, असे
जो कोणी म्हणेल, त्याला िशक्षा करायची असे यहूदी पुढाऱ्यांनी अगोदरच
ठरवून ठेवलेले होते. अशा लोकांना यहूदी पुढारी सभास्थानाबाहेर घालवू
शकत होते. 23 म्हणून “त्यालाच िवचारा तो आता मोठा झाला आहे”
असे त्या मनुष्याचे आईवडील म्हणाले.

24 मग जो जूवीर् आंधळा होता त्याला यहूदी पुढाऱ्यांनी पुन्हा
बोलािवले. ते त्याला म्हणाले, “तुला बर ेकेले म्हणून तू देवाला गौरव
द्यावे. हा मनुष्य पापी आहे हे आम्हांला माहीत आहे.”

25 त्या मनुष्याने उत्तर िदले, “तो पापी आहे की नाही हे मला माहीत
नाही. परतंु हे मला नक्की माहीत आहे की, मी पूवीर् आंधळा होतो आिण
आता मला िदसते.”

26 यहूदी पुढाऱ्यांनी िवचारले, “त्याने तुला काय केले? त्याने तुझे
डोळे कसे बर ेकेले?”

27 त्या मनुष्याने उत्तर िदले. “ते मी तुम्हांला अगोदरच सांिगतले
आहे. परतंु तुम्ही माझे ऐकत नाही. पुन्हा तुम्हांला ते ऐकावेसे वाटते
काय? तुम्हांलाही त्याचे िशष्य व्हावयाची इच्छा आहे काय?”

28 यहूदी पुढारी फार संतापले आिण त्याला फारच वाईट रीतीने बोलू
लागले. ते त्याला म्हणाले, “तू त्याचा िशष्य आहेस. आम्ही तर मोशेचे
िशष्य आहोत. 29 देव मोशेशी बोलत असे हे आम्हांला माहीत आहे.
परतंु हा मनुष्य कोण, कोठून आला हे आम्हांला माहीत नाही.”

30 त्या मनुष्याने उत्तर िदले, “ही फारच िविचत्र गोष्ट आहे. येशू कोठून
आला हे तुम्हांला माहीत नाही. परतंु त्याने माझे डोळे बर ेकेले. 31 देव
पापी लोकांचे ऐकत नाही हे आपणा सवार्ंना माहीत आहे. पण जो त्याची
उपासना करतो आिण त्याची आज्ञा पाळतो त्याचेच तो ऐकेल. 32 जो
मनुष्य जन्मजात आंधळा होता, त्याला दृष्टी येण्याची ही पिहलीच वेळ
आहे. 33 हा मनुष्य देवाकडूनच आला असला पािहजे. जर तो
देवाकडूल आला नसता तर त्याला असे काहीच करता आले नसते.”

34 यहूदी पुढाऱ्यांनी उतर िदले, “तू तर पापात जन्मला आहेस तू
आम्हांला िशकवू पाहतोस काय?” आिण यहूदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला
तेथून हुसकून लावले.

आध्याित्मकआध्याित्मक आआंंधळधळेेपणापणा

35 यहूदी पुढाऱ्यांनी त्या मनुष्याला बळजबरीने हुसकावून लावले, हे
येशूने ऐकले, म्हणून येशू त्या मनुष्याला भेटला आिण म्हणाला, “तू
मनुष्याच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतोस काय?”

36 त्या मनुष्याने िवचारले, “महाराज, हा मनुष्याचा पुत्र कोण? मला
सांगा, म्हणजे मला त्याच्यावर िवश्वास ठेवता येईल.”

37 येशू त्याला म्हणाला, “तू त्याला अगोदरच पािहले आहेस.
मनुष्याचा पुत्र आता तुझ्याशी बोलत आहे.”

38 “होय, प्रभु, मी िवश्वास ठेवतो.” त्या मनुष्याने उत्तर िदले. मग त्या
मनुष्याने खाली वाकून येशूला वंदन केले.

39 येशू म्हणाल, “जगाचा न्याय व्हावा म्हणून मी जगात आलो आहे.
मी आलो आहे तो यासाठी की, जे आंधळे आहेत त्यांना िदसावे. आिण
आम्हांला पाहता येते असे वाटणार ेआंधळे व्हावेत.”

40 परुश्यांतील काही जण येशूच्या आजूबाजूला होते. त्यांनी येशूला
हे बोलताना ऐकले. आिण त्यांनी िवचारले, “काय, आम्हीसुद्धा आंधळे
आहोत असे तुला म्हणायचे आहे काय?”

41 येशू म्हणाला, “तुम्ही जर खरोखरच आंधळे (समज नसलेले)
असता, तर तुम्ही पापाबद्दल दोषी ठरला नसता. परतंु ‘आम्हांस िदसते’
असे तुम्ही म्हणता (तुम्ही काय करता हे जाणता) म्हणून तुम्ही दोषी
आहात.”

ममेंेंढपाळढपाळ आिणआिण त्याचीत्याची ममेंेंढरढरेे

येशू म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेतेच सांगतो. जेव्हा एखादा
मनुष्य मेंढवाड्यात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याने दाराचाच
उपयोग करावा. जर तो दसुऱ्या मागार्ने चढतो तर तो लुटारु

आहे. तो मेंढर ेचोरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2 परतंु मेंढरांची काळजी
घेणारा दारातूनच आत जातो, तो मेंढपाळ आहे. 3 दारावरचा पहारकेरी
मेंढपाळासाठी दार उघडतो आिण मेंढर ेआपल्या मेंढपाळाचा आवाज
ऐकतात, मेंढपाळ आपल्या मेंढरांना त्यांच्या नावाने हाका मारतो, आिण
त्यांना तो बाहेर घेऊन जातो. 4 आपली सवर् मेंढर ेबाहेर पडल्यावर तो
त्यांच्या पुढे पुढे चालतो. (त्यांचे नेतृत्व करतो). मेंढर ेत्याच्या मागोमाग
जातात. कारण ती त्याचा आवाज ओळखतात. 5 अनोळखी माणसांच्या
मागे मेंढर ेकधीच जाणार नाहीत. ती त्या माणसापासून दरू पळून
जातील. कारण त्यांना त्यांचा आवाज पिरचयाचा नसतो.”

6 येशूने लोकांना हा दाखला सांिगतला. परतंु तो काय सांगत आहे हे
लोकांना समजले नाही.

ययेेशशू ूउत्तमउत्तम ममेंेंढपाळढपाळ आहआहेे

7 म्हणून येशू पुन्हा म्हणाला. “मी तुम्हांला खर ेसांगतो. मी मेंढरांचे
दार आहे. 8 माझ्या अगोदर आलेले सवर् चोर व लुटारु होते. मेंढरांनी
त्यांचे आवाज ऐकले नाहीत. 9 मी दार आहे. जो माझ्याद्वार ेआत जातो
त्याचे तारण होईल. त्याला आत येता येईल व बाहेर जाता येईल. त्याला
पािहजे ते सवर् त्याला िमळेल. 10 चोर चोरी करायला, ठार मारायला
आिण नाश करायला येतो. परतंु मी जीवन देण्यासाठी आलो. असे
जीवन जे भरपूर आिण चांगले आहे.

11 “मी चांगला मेंढपाळ आहे. चांगला मेंढपाळ आपल्या मेंढरासाठी
स्वतःचा जीव देतो. 12 ज्याला मजुरी देऊन मेंढर ेराखायला ठेवलेले
असते तो मेंढपाळापेक्षा िनराळा असतो. मजुरीवर मेंढर ेराखणारा
कळपाचा मालक नसतो. मेंढपाळ हाच कळपाचा मालक असतो. म्हणून
मजुरीवर काम करणार माणूस लांडगा येताना पाहून मेंढर ेसोडतो आिण
पळून जातो. मग लांडगा मेंढरांवर हल्ला करुन त्यांची दाणादाण करतो.
13 मजूर पळून जातो कारण तो रोजदंारीवरचा कामगार असतो, तो
मेंढरांची खरी काळजी करीत नाही.

14 “मी मेंढरांची (लोकांची) काळजी घेणारा मेंढपाळ आहे. जसा िपता
मला ओळखतो तसा मी माझ्या मेंढरांना ओळखतो. आिण जसा मी
िपत्याला ओळखतो तशी माझी मेंढर ेमला ओळखतात. या मेंढरांसाठी
मी आपला जीव देतो. 16 माझी दसुरीही मेंढर ेआहेत ती येथे या
कळपात नाहीत. त्यांनाही मला मागर्दशर्न केले पािहजे. ते माझा आवाज
ऐकतील आिण भिवष्यकाळात एक कळप आिण एक मेंढपाळ असे
होईल. 17 मी आपला जीव देतो म्हणून माझा िपता मजवर प्रीित करतो.
मी आपला जीव परत घेण्याकिरता देतो. 18 तो कोणी माझ्यापासून घेत
नाही. मी माझा स्वतःचा जीव स्वतःच्या इच्छेने देतो. माझा जीव
देण्याचा मला अिधकार आहे. आिण मला तो परत घेण्याचाही अिधकार
आहे. हेच करण्याची माझ्या िपत्याने मला आज्ञा िदली आहे.”

19 येशूने सांिगतलेल्या ह्या गोष्टींमुळे यहूदी लोकांचे आपापसात
एकमत होईना. 20 यहूदी लोकांपकैी पुष्कळजण म्हणाले, “याला भूत
लागले आहे. म्हणून याचे डोके िठकाणावर नाही. त्याचे का ऐकावे?”
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21 परतंु दसुर ेकाही जण म्हणाले, “हा करतो तशा गोष्टी भूताने डोके
िफरिवलेला मनुष्य करीत नाही. भूत आंधळ्या माणसाचे डोळे बर ेकरील
काय? मुळीच नाही!”

ययेेशूच्याशूच्या िवरोधातिवरोधात यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी

22 यरुशलेमात साजरा होणारा समपर्णाचा सण जवळ आला. तो
िहवाळा होता. 23 येशू मिंदरातील शलमोनाच्या देवडीत होता. 24

यहूदी लोक येशूच्याभोवती जमा झाले, आिण म्हणाले. “िकती िदवस
तुम्ही आम्हांला असे गोंधळात ठेवणार आहात? जर तुम्हीच िख्रस्त
असाल तर आम्हांला तसे स्पष्टच सांगा!”

25 येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला आधीच सांिगतले. परतंु तुम्ही
माझ्यावर िवश्वास ठेवला नाही. मी माझ्या िपत्याच्या नावाने जी कामे
करतो, ती कामे सुध्दा मी कोण आहे याची साक्ष देतात. 26 पण तुम्ही
िवश्वास ठेवीत नाही. कारण माझी मेंढर े(लोक) नाहीत. 27 माझी मेंढरे
माझी वाणी ऐकतात. मी त्यांना ओळखतो. आिण ती माझ्यामागे येतात.
28 मी माझ्या मेंढरांना अनतंकाळचे जीवन देतो. ती कधीच मरणार
नाहीत. आिण त्यांना कोणीच माझ्या हातून िहरावून घेणार नाही. 29

माझ्या िपत्याने माझी मेंढर ेमाझ्या हाती िदली आहेत. तो सवार्ंहून थोर
आहे. माझ्या िपत्याच्या हातून ती कोणी िहरावून घेणार नाही. 30 माझा
िपता आिण मी एक आहोत.”

31 तेव्हा यहूदी पुढाऱ्यांनी येशूला ठार मारण्यासाठी पुन्हा धोंडें
उचलले. 32 परतंु येशू त्यांना म्हणाला, “िपत्यापासून आलेल्या
िकतीतरी चांगल्या गोष्टी मी केल्या. त्या गोष्टी तुम्ही पािहल्या आहेत.
त्यापकैी कोणत्या चांगल्या गोष्टीसाठी तुम्ही मला िजवे मारीत आहात?”

33 यहूदी पुढाऱ्यांनी उत्तर िदले, “तुम्ही केलेल्या कोणत्याही चांगल्या
गोष्टींसाठी आम्ही तुम्हांला मारीत नाही. परतंु तुम्ही ज्या गोष्टी बोलता
त्या देवािवरुद्ध आहेत. तुम्ही फक्त मानव आहात, पण स्वतःला
देवासारखेच आहोत असे मानता! आिण म्हणून आम्ही तुम्हांला धोंडमार
करुन ठार करीत आहोत!”

34 येशूने उत्तर िदले, “तुमच्या िनयमशास्त्रात असे िलिहले आहे; ‘मी
म्हणालो, तुम्ही देव आहात’ 35 ज्या लोकांना देवाने त्याची आज्ञा वचने
िदली त्यांच्यािवषयी ते सांगते. पिवत्र शास्त्रात त्या लोकांना देवाने असे
म्हटले आिण पिवत्र शास्त्र नेहमीच खर ेआहे. 36 त्याच्या कामासाठी
देवाने मला िनवडले. देवाने मला जगात पाठिवले. मी देवाचा पुत्र आहे.
आिण तुम्ही म्हणता, मी बोलतो त्या गोष्टी देवािवरूद्ध आहेत, 37 जे
माझा िपता करतो ते जर मी करत नाही, तर तुम्ही माझ्या सांगण्यावर
िवश्वास ठेवू नका. 38 परतंु माझा िपता करतो तीच कृत्ये जर मी करतो,
तर मी करतो त्या माझ्या गोष्टींवर िवश्वास ठेवा. तुम्ही माझ्यावर िवश्वास
ठेवणार नाही. पण मी करतो त्या गोष्टींवर तरी िवश्वास ठेवा. मग तुम्ही
ओळखाल आिण समजून घ्याल की, िपता माइयामध्ये आहे, आिण मी
िपत्यामध्ये आहे.”

39 यहूदी लोकांनी येशूला पुन्हा धरण्याचा प्रयत्न केला. परतंु येशू
त्यांच्यातून िनघून गेला.

40 मग येशू यादेर्न नदी ओलांडून माघारी गेला. येशु जेथे योहान
लोकांना बािप्तस्मा देत असे तेथे गेला. येशू तेथेच रािहला. 41 आिण
पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले. लोक म्हणाले, “योहानाने कधी
चमत्कार केला नाही. परतंु योहानाने या मनुष्यािवषयी जे सांिगतले ते
खर ेआहे.” 42 आिण त्यािठकाणी अनेक लोकांनी येशूवर िवश्वास
ठेवला.

लाजराचालाजराचा मृत्यमृत्यूू

लाजर नावाचा एक मनुष्य आजारी होता. तो बेथानी गावात
राहत होता. याच गावात माथार् आिण मरीया राहत होत्या. 2

ज्या मरीयेने प्रभूला सुगधंी तेल लावले व त्याचे पाय
आपल्या केसांनी पुसले ितचा हा भाऊ होता. 3 त्या बिहणींनी येशूला
िनरोप पाठिवला की, हे प्रभु ज्याच्यावर तू प्रीित करतोस तो आजारी
आहे.

4 पण येशूने हे ऐकून म्हटले, “हा आजार मरणासाठी नव्हे तर
देवाच्या गौरवासाठी आहे. याद्वार ेदेवाचे गौरव व्हावे यासाठी हा आजार

आहे.” 5 येशू माथार्, मरीया व लाजर यांच्यावर प्रीित करीत असे. 6

म्हणून तो आजारी आहे हे ऐकल्यावरही तो होता त्याच िठकाणी दोन
िदवस रािहला. 7 नतंर त्याने िशष्यांना म्हटले, “आपण यहूदीयात परत
जाऊ.”

8 िशष्य त्याला म्हणाले, “गुरुजी, यहूदी आपणांस दगडमार करु
पाहत होते आिण आपण पुन्हा तेथे जात आहात काय?”

9 येशूने उत्तर िदले, “िदवसाचे बारा तास असतात की नाहीत? जर
एखादा िदवसा चालतो, तर त्याला ठेच लागत नाही. कारण तो या
जगाचा प्रकाश पाहतो. 10 पण जर कोणी रात्री चालतो, तर त्याला ठेच
लागते कारण त्याच्याकडे प्रकाश नसतो.”

11 या गोष्टी बोलल्यानतंर तो त्यांना म्हणाला, “आपला िमत्र लाजर
झोपी गेला आहे. पण मी त्याला झोपेतून जागे करावयास जात आहे.”

12 तेव्हा त्याचे िशष्य म्हणाले, “प्रभु, तो झोपी गेला असेल तर बरा
होईल.” 13 पण येशू खर ेतर त्याच्या मरणािवषयी बोलला होता. पण तो
त्याच्या नेहमीच्या झोपेिवषयी बोलत आहे, असे त्यांना वाटले.

14 तेव्हा येशूने त्यांना स्पष्ट सांिगतले, “लाजर मेला आहे. 15 आिण
मी तेथे नव्हतो म्हणून मला तुमच्यामुळे आनदं वाटतो. यासाठी की तुम्ही
िवश्वास धरावा. आपण त्याच्याकडे जाऊ या.”

16 तेव्हा िददमु म्हटलेला थोमा िशष्यांना म्हणाला, “आपणही
त्याच्याबरोबर जाऊ या अशासाठी की आपणही त्याच्याबरोबर मरु.”

बबेेथानीतथानीत ययेेशशूू
17 येशू आल्यावर त्याला समजले की, लाजराला चार िदवसांपूवीर्च

कबरते ठेवण्यात आले आहे. 18 बेथानी यरुशलेमापासून तीन
िकलोमीटर अतंरापेक्षा कमी होते. 19 आिण पुष्कळसे यहुदी माथार्,
मरीयेकडे त्यांचा भाऊ मेला याबद्दल सांत्वन करण्यासठी आले होते.

20 जेव्हा माथार्ने ऐकले की, आपल्या घरी येशू येत आहे तेव्हा ती
त्याला भेटायला बाहेर गेली, पण मरीया घरातच रािहली. 21 “प्रभु”
माथार् येशूला म्हणाली, “तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला
नसता, 22 पण मला माहीत आहे की, तू जे मागशील ते देव तुला
देईल.”

23 येशू म्हणाला, “तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.”
24 माथार् म्हणाली. “मला माहीत आहे शेवटच्या िदवशी

पुनरुत्थानाच्या वेळेस तो पुन्हा उठेल.”
25 येशू ितला म्हणाला, “मी पुनरुत्थान आिण जीवन आहे. जो

माझ्यावर िवश्वास ठेवतो तो मेला असेल तरी जगेल. 26 आिण जो कोणी
जगतो आिण माझ्यावर िवश्वास ठेवतो. तो कधीच मरणार नाही. तू यावर
िवश्वास ठेवतेस काय?”

27 “होय प्रभु.” ती त्याला म्हणाली, “तू िख्रस्त आहेस असा मी
िवश्वास धरते. तू या जगात आलेला असा देवाचा पुत्र आहेस.”

ययेेशशू ूरडतोरडतो

28 आिण असे म्हटल्यानतंर ती परत गेली आिण आपली बहीण
मरीया िहला एका बाजूला बोलािवले आिण म्हणाली, “गुरुजी येथे
आहेत. आिण ते तुला िवचारीत आहेत.” 29 जेव्हा मरीयेने हे ऐकले
तेव्हा ती लगेच उठली आिण त्याच्याकडे गेली. 30 आता तोपयर्ंत येशू
त्या खेड्याच्या आत आला नव्हता. तर माथार् त्याला भेटली, तेथेच
अजूनपथर्ंत होता. 31 तेव्हा जे यहूदी ितच्या घरात ितचे सांत्वन करीत
होते ते, मरीया लगबगीने उठून बाहेर गेली असे पाहून, ती कबरकेडे शोक
करायला गेली असे समजून ितच्यामागे गेले. 32 मग जेथे येशू होता तेथे
मरीया आल्यावर ती त्याला पाहून त्याच्या पाया पडली व त्याला
म्हणाली, “प्रभु, आपण येथे असता तर माझा भाऊ मेला नसता.”

33 मग येशू ितला रडताना पाहून व ितच्याबरोबर असलेल्या
यहूद्यांनाही रडताना पाहून आत्म्यात व्याकुळ झाला व हेलावून गेला. 34

तो म्हणाला, “तुम्ही त्याला कोठे ठेवले आहे?”
ते म्हणाले, “प्रभु, या आिण पाहा.”
35 येशू रडला.
36 तेव्हा यहूदी म्हणाले, “पहा! त्याला तो िकती आवडत होता.”

योहान 10:21 690 योहान 11:36
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37 पण त्यांच्यातील िकत्येक म्हणाले, “ज्याने आंधळ्याचे डोळे
उघडले, त्या या मनुष्याला लाजराला मरणापासून वाचिवता येऊ नये
काय?”

ययेेशशू ूलाजरालालाजराला िजविजवंतंत करतोकरतो

38 मग येशू पुन्हा अतंःकरणात िवव्हळ झाला असता कबरकेडे
आला. ती गुहा होती, आिण ितच्यावर दगड लोटला होता. 39 येशूने
म्हटले, “हा दगड काढा.”
माथार् म्हणाली, “पण प्रभु, लाजर मरुन चार िदवस झाले आहेत,

त्याला आता दगुर्ंधी येत असेल.” ती मृत लाजराची बहीण होती.
40 येशूने ितला म्हटले, “जर तू िवश्वास धरशील तर देवाचे गौरव

पाहशील, असे मी तुला सांिगतले नव्हते काय?”
41 मग त्यांनी दगड बाजूला केला. तेव्हा येशू वर पाहून म्हणाला,

“िपत्या, तू माझे ऐकले, म्हणून मी तुझे उपकार मानतो. 42 आिण तू
नेहमीच माझे ऐकतोस हे मला माहीत आहे, पण जो लोकसमुदाय
आजूबाजूला उभा आहे त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी की तू मला
पाठिवले आहेस यावर त्यांनी िवश्वास ठेवावा.” 43 असे बोलल्यावर
त्याने मोठ्याने हाक मारली, “लजरा, बाहेर ये.” 44 मग जो मेला होता
तो लाजर िजवंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय वस्त्रांनी बांधले
होते व तोंड रुमालाने झाकले होते.
येशू लोकांना म्हणाला. “त्याला मोकळे करा आिण जाऊ द्या.”

यहयहूूदीदी पुढारीपुढारी ययेेशूलाशूला ठारठार मारण्याचामारण्याचा कटकट करतातकरतात
(मत्तय 26:1-5; माकर्  14:1-2; लूक 22:1-2)

45 जे यहूदी मरीयेकडे आले होते, त्यांनी येशूने जे केले ते पािहले
आिण त्यांच्यापकैी पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. 46 पण
त्यांच्यातील काहींनी परुश्यांकडे जाऊन येशूने जे केले होते ते त्यांना
सांिगतले. 47 तेव्हा मुख्य याजकांनी व परुश्यांनी सभा भरवून म्हटले,
“हा मनुष्य पुष्कळ चमत्कार करीत आहे. 48 आम्ही त्याला असेच राहू
िदले तर सवर् लोक त्याच्यार िवश्वास ठेवतील आिण रोमी येऊन आमचे
मिंदर व राष्ट्र  दोन्हीही घेतील.”

49 तेव्हा त्यांच्यातील कयफा नावाची व्यिक्त त्या वषीर् प्रमुख याजक
होती. तो त्यांना म्हणाला, “तुम्हांला काहीच मािहती नाही! 50 तुम्ही हे
लक्षात घेत नाही की, सवर् लोकांसाठी एका माणसाने मरणे हे सवर् राष्ट्र ाचा
नाश होण्यापेक्षा िहताचे आहे.”

51 तो हे स्वतः होऊन बोलला नाही तर त्यावषीर् तो प्रमुख याजक
होता म्हणून त्याने संदेश िदला की, येशू त्या राष्ट्र ाकिरता मरणार आहे.
52 केवळ त्या राष्ट्र ासाठी असे नाही, तर यासाठी की, त्याने देवाच्या
पांगलेल्यांना एकत्र करावे, म्हणून तो मरणार आहे.

53 म्हणून त्या िदवसापासून त्यांनी त्याला िजवे मारण्याची मसलत
केली. 54 यामुळे येशू तेव्हापासून उघडपणे यहूघांमध्ये िफरला नाही.
त्याऐवजी तो रानाजवळच्या प्रदेशातील ऐफ्राईम नावाच्या नगरात गेला व
तेथे िशष्यांसह रािहला.

55 तेव्हा यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता आिण
सणाअगोदर पुष्कळ लोक आपणांस शुद्ध करायला देशातून वर
यरुशलेमेस गेले. 56 ते येशूचा शोध करीत राहीले, आिण मिंदरात उभे
असताना एकमेकास म्हणाले, “तुम्हाला काय वाटते? तो सणाला येणार
नाही काय?” 57 पण मुख्य याजक व परुश्यांनी अशी आज्ञा केली होती
की, येशू कोठे आहे हे ज्याला कळेल त्याने त्यांना कळवावे, म्हणजे ते
त्याला पकडू शकतील.

ययेेशशू ूआपल्याआपल्या िमत्रांबरोबरिमत्रांबरोबर बबेेथानीथानी ययेेथथेे
(मत्तय 26:6-13; माकर्  14:3-9)

मग येशू वल्हांडण सणाच्या अगोदर सहा िदवस असताना
बेथानीस आला. येशूने ज्याला मेलेल्यातून उठिवले होते तो
लाजर तेथे होता. 2 म्हणून तेथे त्यांनी त्याच्यासाठी

संध्याकाळचे भोजन आयोिजत केले. माथार् जेवण वाढत होती आिण
लाजर त्यांच्याबरोबर जेवायला बसला होता. 3 तेव्हा मरीयेने अधार्
िकलो शुद्ध जटामांसीचे मोलवान सुगधंी तेल घेऊन येशूच्या पायावर

ओतले व आपल्या केसाने त्याचे पाय पुसले व सवर् घर त्या सुवासाने
भरले.

4 पण त्याच्या िशष्यांपकैी एक, यहूदा इस्कयोर्त ज्याने नतंर त्याचा
िवश्वासघात केला होता, त्याने िवरोध केला. म्हणून तो म्हणाला, 5 “हे
सुगधंी द्रव्य िवकून आलेले पसेै गिरबांना का देण्यात आले नाहीत? ते
तेल चांदीच्या तीनशे रुपयाच्या िकमतीचे होते.” 6 गिरबांचा कळवळा
आला म्हणून त्याने असे म्हटले नाही, तर तो चोर होता आिण
त्याच्याजवळ पेटी होती व ितच्यात जे पसेै टाकण्यात येत, ते तो चोरून
घेई म्हणून तो असे म्हणाला.

7 “ितला एकटे सोडा,” येशूने उत्तर िदले, “मला पुरण्याच्या
िदवसासाठी ते तेल राखून ठेवण्यात आले. 8 तुमच्यात गरीब नेहमीच
असतील, पण मी तुमच्यात नेहमी असणार नाही.”

लाजरािवरुद्धलाजरािवरुद्ध कटकट
9 मग तो तेथे आहे हे यहूदीयांतील बऱ्याच जणांना कळले. तेव्हा फक्त

येशूसाठीच नव्हे तर ज्याला त्याने मेलेल्यातून उठिवले होते त्या
लाजराला पाहावे म्हणून ते आले. 10 तेव्हा मुख्य याजकांनी लाजराला
मारण्याचा कट केला. 11 कारण त्याच्यामुळे पुष्कळ लोक येशूकडे जात
होते व त्याच्यावर िवश्वास ठेवीत होते.

ययेेशशू ूयरुशलयरुशलेेमातमात प्रवप्रवेेशश करतोकरतो
(मत्तय 21:1-11; माकर्  11:1-11; लूक 19:28-40)

12 दसुऱ्या िदवशी सणासाठी आलेल्या मोठ्या जमावाने ऐकले की
येशू यरुशलेमकडे येत आहे. 13 त्यांनी खजुरीच्या झाडाच्या फांद्या
घेतल्या आिण त्याला भेटण्यास गेले. ते ओरडून जयघोष करीत होते.
“‘होसान्ना!’
‘प्रभूच्या नावाने येणारा धन्याविदत असो!’

स्तोत्र. 118:25-26
इस्राएलचा राजा धन्यवािदत असो!”

14 येशूला एक िंशगरु िदसले त्यावर तो बसला. आिण संदेष्ट्यांनी
िलिहल्याप्रमाणे हे झाले. ते असे:

15 “सीयोनेच्या कन्ये, िभऊ नको;
पहा, तुझा राजा येत आहे;
गाढवीच्या िंशगरावर बसून येत आहे.”

जखऱ्या 9:9
16 सुरवातीला िशष्यांना या गोष्टी समजल्या नाहीत पण येशूचे गौरव

झाल्यावर त्यांना जाणीव झाली की, त्याच्यािवषयी या गोष्टी िलिहल्या
होत्या आिण त्यांनी या गोष्टी त्याच्यासाठी केल्या.

17 मग जो जमाव त्याने लाजरला कबरतेून आणलेले व मरणातून
उठिवलेले पाहत होता तो जमाव सातत्याने त्याच्यािवषयी सांगत होता.
18 पुष्कळ लोक त्याला जाऊन भेटले कारण त्याने तो चमत्कार केला
होते हे त्यांनी ऐकले होते. 19 म्हणून परुशी एकमेकांस म्हणाले, “पहा,
याच्यापुढे आपले काही चालत नाही. सगळे जग त्याच्यामागे चालले
आहे!”

ययेेशशू ूजीवनजीवन आिणआिण मरणमरण यािवषयीयािवषयी बोलतोबोलतो

20 आता सणाच्या वेळी उपासनेसाठी जे लोक वर गेले होते त्यांच्यात
काही ग्रीक होते. 21 ते िफिलप्पाकडे आले, जो गालीलातील बेथसदैा
येथील होता, त्यांनी िवनिंत केली, “महाराज, येशूला पाहावे अशी
आमची इच्छा आहे.” 22 िफिलप्प अिंद्रयाकडे हे सांगण्यास गेला; नतंर
अिंद्रया व िफिलप्प यांनी येशूला सांिगतले.

23 येशू त्यांना म्हणाला, “मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव होण्याची वेळ
आली आहे. 24 मी तुम्हांला खर ेसांगतो, गव्हाचा दाणा भूमीत पडून
मेला नाही, तर एकटाच राहतो, पण तो मेला तर पुष्कळ फळ देतो. 25

जो आपल्या िजवावर प्रीित करतो तो त्याला गमावेल पण जो या जगात
आपल्या िजवाचा द्वेष करतो तो त्याला अनतंकाळाच्या जीवनासाठी
राखील. 26 जो कोणी माझी सेवा करतो त्याने मला अनुसरले पािहजे.
जेथे मी असेन तेथे माझे सेवकही असतील. जो माझी सेवा करतो त्याचा
सन्मान माझा िपता करील.”

योहान 11:37 691 योहान 12:26



13

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या मरणािवषयीमरणािवषयी बोलतोबोलतो

27 “माझे अतंःकरण व्याकूळ झाले आहे. आिण मी आता काय सांगू?
‘िपत्या माझी या घटकेपासून सुटका कर?’ केवळ याच कारणासाठी या
वेळेला मी आलो. 28 िपत्या, तुझे गौरव कर!”
तेव्हा आकाशातून वाणी झाली की, “मी त्याचे गौरव केले आहे व

पुन्हाही त्याचे गौरव करीन.”
29 जो जमाव तेथे होता त्याने हे ऐकले व म्हटले, “गडगडाट झाला.”
दसुर ेम्हणाले, “देवदतू त्याच्याशी बोलला.”
30 येशू म्हणाला, “हा आवाज तुमच्यासाठी होता. माझ्यासाठी नव्हे.

31 या जगाचा न्याय होण्याची आता वेळ आली आहे. या जगाच्या
राजकुमारला हाकलून देण्यात येईल. 32 परतंु मी, जेव्हा पृथ्वीपासून वर
उचलला जाईन, तेव्हा मी सवर् लोकांना माझ्याकडे ओढीन.” 33 त्याने हे
यासाठी म्हटले की कोणत्या प्रकारच्या मरणाने तो मरणार आहे हे त्याला
दाखवायचे होते.

34 जमाव म्हणाला, “िख्रस्त सवर्काळ राहतो असे आम्ही
िनयमशास्त्रातून ऐकले आहे, तर मनुष्याच्या पुत्राला उंच केले पािहजे
असे तुम्ही का म्हणता? मनुष्याचा पुत्र कोण आहे?”

35 मग येशू त्यांना म्हणाला. “आणखी थोडा वेळ प्रकाश तुमच्यामध्ये
असणार आहे. तुमच्यामध्ये प्रकाश आहे तोपयर्ंत तुम्ही चाला. यासाठी
की अधंाराने तुमच्यावर मात करु नये. कारण जो अधंारात चालतो
त्याला आपण कोठे जातो हे कळत नाही. 36 तुम्ही प्रकाशाची मुले व्हावे
म्हणून तुम्हांला प्रकाश आहे तोपयर्ंत त्याच्यावर िवश्वास ठेवा.” येशू या
गोष्टी बोलला, मग तो िनघून गेला. आिण त्यांच्यापासून गुप्त रािहला.

यहयहूूदीदी ययेेशूवरशूवर िवश्वासिवश्वास ठठेेवण्याचवण्याचेे नाकारतातनाकारतात

37 येशूने इतके चमत्कार त्यांच्यासमोर केलेले असतानाही ते
त्याच्यावर िवश्वास ठेवीनात. 38 यासाठी की, यशया संदेष्ट्याचे वचन
पूणर् व्हावे:
“प्रभु, आमच्या संदेशावर कोणी िवश्वास ठेवला आहे.
आिण प्रभूचा हस्तप्रताप कोणास प्रगट झाला आहे?”

यशया 53:1
39 या कारणासाठी त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही, जसे यशया एके
िठकाणी म्हणतो,

40 “त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये,
व अतंःकरणाने समजू नये,
िफरू नये व मी त्यांना बर ेकरू नये म्हणून त्याने त्यांचे डोळे आंधळे
केले
आिण त्यांचे अतंःकरण कठीण केले आहे.”

यशया 6:10
41 यशया असे म्हणाला, कारण त्याने त्याचे गौरव पािहले आिण तो
त्याच्यािवषयी बोलला.

42 तरीही अिधकाऱ्यातील पुष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला. पण
आपणांस सभास्थानाच्या बाहेर घालवू नये म्हणून परुश्यांमुळे त्यांनी हे
पत्करले नाही. 43 कारण त्यांना देवाच्या गौरवापेक्षा मनुष्याकडील गौरव
अिधक आवडले.

ययेेशूचीशूची िशकवणिशकवण लोकांचालोकांचा न्यायन्याय करीलकरील

44 तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, “जो माझ्यावर िवश्वास ठेवतो तो
माझ्यावर िवश्वास ठेवतो असे नाही, तर ज्याने मला पाठिवले त्याच्यावर
िवश्वास ठेवतो. 45 आिण जो मला पाहतो, तो ज्याने मला पाठिवले
त्याला पाहतो. 46 मी प्रकाश असा जगात आलो आहे. यासाठी की जो
कोणी माझ्यावर िवश्वास ठेवतो त्याने अधंारात राहू नये.

47 “आिण जो कोणी माझी वचने ऐकून पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी
ठरवीत नाही. कारण मी जगाचा न्याय करण्यासाठी आलो नाही, तर
जगाच्या तारणासाठी आलो आहे. 48 जो माझा स्वीकार करीत नाही व
माझ्या वचनाप्रमाणे वागत नाही त्याचा न्याय करणारा कोणी एक आहे,
जे वचन मी बोललो तेच शेवटच्या िदवशी त्याचा न्याय करील. 49

कारण मी स्वतःहून बोललो असे नाही तर मी काय सांगावे व काय

बोलावे यािवषयी ज्या िपत्याने मला पाठिवले, त्यानेच मला आज्ञा केली
आहे. 50 आिण त्याची आज्ञा अनतंकाळचे जीवन आहे. हे मला ठाऊक
आहे, म्हणून जे काही मी बोलतो ते जसे िपत्याने मला सांिगतले तसेच
बोलतो.”

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या िशष्यांचिशष्यांचेे पायपाय धुतोधुतो

मग वल्हांडण सणापूवीर् येशूने आपण या जगातून िनघून
िपत्याकडे जावे असा समय आला आहे, हे जाणून आपले
स्वतःचे लोक जे जगात होते त्यांच्यावर शेवटपयर्ंत प्रीित

केली.
2 मग संध्याकाळचे भोजन होण्याच्या वेळेस सतैानाने िशमोनाचा

मुलगा यहूदा इस्कयोर्त याच्या मनात त्याला शत्रूंच्या हाती घावे असे
आधीच घालून िदले असताना, 3 आपल्या हाती िपत्याने सवर् काही
िदले आहे आिण आपण देवापासून आलो आिण आता देवाकडे जातो हे
ओळखून, 4 येशू जेवणावरून उठला, त्याने आपली बाह्यवस्त्रे काढून
ठेवली व रुमाल घेऊन आपल्या कमरसे बांधला. 5 मग तो गगंाळात
पाणी ओतून िशष्यांचे पाय धुऊ लागला. आिण कमरसे बांधलेल्या
रुमालाने पुसू लागला.

6 मग तो िशमोन पेत्राकडे आला; पण पेत्र त्याला म्हणाला, “प्रभु, तू
माझे पाय धुणार काय?”

7 येशूने उत्तर िदले, “मी आता जे करीत आहे, ते तुला आता कळणार
नाही, तर पुढे तुला कळेल.”

8 पेत्र त्याला म्हणाला, “तू माझे पाय कधीही धुवायचे नाहीत.”
येशूने उत्तर िदले, “जर मी तुझे पाय धुतले नाहीत तर तुला माझ्या

बरोबर वाटा नाही.”
9 िशमोन पेत्राने उत्तर िदले,“मग प्रभु माझे पायच नव्हे तर हात व

डोकेही धुवा.”
10 येशूने उत्तर िदले, “ज्याची आंघोळ झाली आहे, त्याचे फक्त पाय

धुतले तरी चालेल, कारण तो स्वच्छच आहे. तुम्ही स्वच्छ आहात पण
सवर्च नाहीत.” 11 आपल्याला कोण धरून देणार हे येशूला माहीत होते,
म्हणून “तुम्ही सवर्च शुद्ध नाहीत” असे तो म्हणाला.

12 जेव्हा त्याने त्याचे पाय धुण्याचे संपिवले तेव्हा त्याने आपली
बाह्यवस्त्रे घातली व आपल्या जागेवर आला. त्याने त्यांना िवचारले, “मी
काय केले हे तुम्हांला समजले काय? 13 तुम्ही मला ‘गुरुजी’ आिण ‘प्रभु’
म्हणता आिण योग्य म्हणता, कारण मी तोच आहे. 14 म्हणून मी जो प्रभु
आिण गुरु असूनही मी तुमचे पाय धुतले तर तुम्हीही एकमेकांचे पाय
धुवावे. 15 कारण जसे मी केले तसे तुम्हीही करावे म्हणून मी तुम्हांला
उदाहरण घालून िदले. 16 मी खर ेसांगतो, दास आपल्या मालकापेक्षा
शे्रष्ठ नाही आिण पाठिवलेला ज्याने पाठिवले त्याच्यापेक्षा शे्रष्ठ नाही. 17

या गोष्टी जर तुम्ही समजता आिण त्या तुम्ही जर केल्या तर तुम्ही
आशीवार्िदत आहात.

18 “मी तुम्हां सवार्िवषयी बोलत नाही. ज्यांना मी िनवडले ते मला
माहीत आहेत. परतंु पिवत्र शास्त्रात जसे िलिहले आहे तसे घडलेच
पािहजे: ‘जो माझी भाकर खातो त्याने माझ्यावर आपली टाच उचलली
आहे.’ 19 हे होण्याअगोदरच मी तुम्हांस सांगतो, यासाठी की जेव्हा हे
होईल तेव्हा तुम्ही िवश्वास धरावा, की मी तो आहे. 20 मी तुम्हांस खरे
सांगतो ज्या कोणाला मी पाठिवतो त्याला जो स्वीकारतो तो ज्याने मला
पाठिवले त्याला स्वीकारतो.”

ययेेशशू ूत्याच्यािवरूद्धत्याच्यािवरूद्ध कोणकोण असअसेेलल ततेे सांगतोसांगतो
(मत्तय 26:20-25; माकर्  14:17-21; लूक 22:21-23)

21 असे बोलल्यावर येशू आपल्या आत्म्यात व्याकुळ झाला आिण
उघडपणे म्हणाला, “मी तुम्हांला खर ेसांगतो, तुमच्यातील एकजण मला
धरून देईल.”

22 तेव्हा तो कोणािवषयी बोलतो असा संशय धरून िशष्य
एकमेकांकडे पाहू लागले. 23 आिण ज्याच्यावर येशू प्रीित करीत असे
असा त्याच्या िशष्यातील एकजण येशूच्याजवळ खेटून बसला होता. 24

िशमोन पेत्राने त्या िशष्याला खणुावले आिण म्हणाला, “ज्याच्यािवषयी
तो बोलतो तो कोण आहे हे िवचार.”

योहान 12:27 692 योहान 13:24
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15

25 तेव्हा तो तसाच येशूच्या अगदी जवळ असता त्याल म्हणाला,
“प्रभु तो कोण आहे?”

26 येशूने उत्तर िदले, “ज्याला मी भाकरीचा तुकडा ताटात िभजवून
देईन तोच तो आहे.” मग त्याने भाकरीचा तुकडा ताटात बुडवून घेतला व
तो िशमोनाचा मुलगा यहूदा इस्कयोर्त याला िदला. 27 त्याने भाकरीचा
तुकडा घेतला आिण सतैानाने त्याचा ताबा घेतला. मग येशूने त्याला
म्हटले, “तुला जे करायचे आहे ते लवकर कर.” 28 पण त्याने त्याला
काय सांिगतले हे जेवणास बसलेल्यांपकैी कोणाला कळले नाही. 29

कारण यहूदाजवळ पशैाचा व्यवहार होता. काहींना वाटले येशू त्याला
भोजनास जे पािहजे ते आणण्यासाठी सांगत आहे िंकवा गिरबाला काही
देण्यािवषयी सांगत आहे.

30 यहूदाने भाकर घेतल्याबरोबर तो बाहेर गेला कारण ती वेळ रात्रीची
होती.

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या मरणािवषयीमरणािवषयी बोलतोबोलतो

31 तो गेल्यावर येशू म्हणाला, “आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव झाले
आहे आिण त्याच्याठायी देवाचे गौरव झाले आहे. 32 देव आपल्याठायी
त्याचे गौरव करील. तो त्याचे गौरव लवकर करील.”

33 “माझ्या मुलांनो, अजून थोडा वेळ मी तुमच्याबरोबर आहे. तुम्ही
माझा शोध कराल आिण जसे मी यहूद्यांस सांिगतले की, जेथे मी जातो
तेथे तुमच्याने येता येणार नाही, तसेच मी तुम्हांलाही आता सांगतो.

34 “मी तुम्हांला नवी आज्ञा देतो की, तुम्ही एकमेकांवर प्रीित करा.
जशी मी तुम्हांवर प्रीित केली आहे तशीच तुम्हीही एकमेकांवर प्रीित
करा. 35 तुमची एकमेकांवर िप्रित असली तर सवर् ओळखतील की तुम्ही
माझे िशष्य आहात.”

पपेेत्रत्र ययेेशूलाशूला नाकािरलनाकािरल
(मत्तय 26:31-35; माकर्  14:27-31; लूक 22:31-34)

36 िशमोन पेत्र त्याला म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही कोठे जात आहात?”
येशूने उत्तर िदले, “जेथे मी जातो तेथे तुझ्याने येता येणार नाही. पण

नतंर तू माझ्यामागे येशील.”
37 पेत्र त्याला म्हणाला, “माझ्याने आताच तुमच्या मागे का येता

येणार नाही? मी तुमच्यासाठी मरायला तयार आहे.”
38 मग येशूने उत्तर िदले, “तू खरोखर आपला जीव मजसाठी देशील?

मी खर ेसांगतो. तू मला तीन वेळा नाकारीपयर्ंत कोंबडा आरवणार
नाही.”

ययेेशशू ूिशष्यांचिशष्यांचेे समाधानसमाधान करतोकरतो

“तुमचे अतंःकरण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर िवश्वास ठेवा
आिण माझ्यावरही िवश्वास ठेवा. 2 माझ्या िपत्याच्या घरात
राहण्याच्या पुष्कळ जागा आहेत, जागा नसत्या तर मी

तुम्हांला सांिगतले असते. कारण मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला
जातो. 3 मी गेल्यावर तुमच्यासाठी जागा तयार करीन आिण पुन्हा
येईन, आिण तुम्हांला माझ्याजवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे
तुम्हीही असावे. 4 आिण मी कोठे जातो ितकडे जाण्याचा मागर्ही
तुम्हांला ठाऊक आहे.”

5 थोमा येशूला म्हणाला, “प्रभु, तुम्ही कोठे जात आहात हे आम्हांला
ठाऊक नाही. मग आम्हांला मागर् कसा ठाऊक असणार?”

6 येशूने उत्तर िदले, “मी मागर्, सत्य आिण जीवन आहे. केवळ
माझ्याद्वारचे िपत्याजवळ जाता येते. 7 जर तुम्ही मला ओळखले असते
तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले असते, आिण आतापासून तुम्ही त्याला
ओळखता व त्याला पािहले आहे.”

8 िफिलप्प येशूला म्हणाला, “प्रभु, आम्हांला िपता दाखवा, एकढेच
आमचे मागणे आहे.”

9 येशूने त्याला म्हटले, “िफिलप्पा, मी इतका वेळ तुमच्याजवळ
असताना तू मला ओळखले नाहीस काय? ज्याने मला पािहले आहे,
त्याने िपत्याला पािहले आहे, तर मग ‘आम्हांला िपता दाखव’ असे तू
कसे म्हणतोस? 10 मी िपत्यामध्ये आहे व िपता मजमध्ये आहे, असा
िवश्वास तू धरत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हांला सांगतो त्या माझ्या

स्वतःच्या नाहीत तर माझ्यामध्ये जो िपता आहे तो स्वतः कामे करतो.
11 मी िपत्यामध्ये आहे व िपता मजमध्ये आहे असा िवश्वास धरा.
नाहीतर मी केलेल्या कामावरून तरी माझ्यावर िवश्वास ठेवा.

12 “मी तुम्हांला खर ेसांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्यावर
िवश्वास ठेवणाराही करील. आिण त्यापेक्षाही मोठी कामे करील. कारण मी
िपत्याकडे जातो. 13 आिण तुम्ही जे काही माझ्या नावाने माझ्याजवळ
मागाल ते मी करीन यासाठी की, पुत्रामध्ये िपत्याचे गौरव व्हावे. 14 जर
तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल तर ते मी करीन.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचआत्म्याचेे अिभवचनअिभवचन

15 “जर तुम्ही माझ्यावर प्रीित किरत असाल, तर ज्या आज्ञा मी
करतो त्या तुम्ही पाळाल. 16 आिण मी िपत्याला सांगेन आिण तो
तुम्हांला दसुरा साहाय्यकतार् देईल, यासाठी की त्याने तुम्हांबरोबर
सवर्काळ राहावे. 17 साहाय्यकतार् हा सत्याचा आत्मा आहे. जग त्याचा
स्वीकार करू शकत नाहीत. कारण ते त्याला पाहत िंकवा ओळखत
नाही. पण तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुमच्याबरोबर राहतो, तो
तुमच्यामध्ये वास करील.

18 “मी तुम्हांला अनाथ असे सोडणार नाही. मी तुमच्याकडे येईन.
19 आणखी काही वेळाने जग मला पाहणार नाही. परतंु तुम्ही मला
पाहाल. मी जगतो आहे म्हणून तुम्हीही जगाल. 20 त्या िदवशी तुम्हांला
जाणीव होईल की, मी आपल्या िपत्यामध्ये आहे आिण तुम्ही माझ्यामध्ये
आहात मी तुमच्यामध्ये आहे. 21 ज्याच्याकडे माझ्या आज्ञा आहेत
आिण त्या जो पाळतो, तो असा आहे की जो माझ्यावर प्रीित करतो,
त्याच्यावर िपता प्रीित करील. मीसुद्धा त्याच्यावर प्रीित करीन आिण
स्वतःला त्याच्यासाठी प्रगट करीन.”

22 मग यहूदा (यहूदा इस्कयोर्त नव्हे) त्याला म्हणाला, “पण प्रभु, तू
आम्हांसमोर स्वतःला का प्रगट करणार आहेस आिण जगासमोर का
नाही?”

23 येशूने उत्तर िदले, “जर कोणी माझ्यावर प्रीित करतो तर तो माझी
िशकवण पाळील, माझा िपता त्याच्यावर प्रीित करील. आम्ही
त्याच्याकडे येऊ व त्याच्याबरोबर राहू. 24 जो माझ्यावर प्रीित करीत
नाही, तो माझी िशकवण पाळणार नाही. हे शब्द जे तुम्ही ऐकता ते माझे
नाहीत. ज्या िपत्याने मला पाठिवले त्याचे हे शब्द आहेत.”

25 “मी तुम्हांजवळ राहत असतानाच तुम्हांस या गोष्टी सांिगतल्या
आहेत. 26 तरी ज्याला िपता माझ्या नावाने पाठवील तो साहाय्यकतार्
म्हणजे पिवत्र आत्मा तुम्हांस सवर् िशकवील. आिण ज्या गोष्टी मी तुम्हांस
सांिगतल्या त्या सवार्ंची तुम्हांस आठवण करून देईल.

27 “शांित मी तुमच्याजवळ ठेवतो, माझी शांित मी तुम्हांला देतो. जसे
जग देते तशी शांित मी तुम्हांला देत नाही. तुमची अतंःकरणे अस्वस्थ
होऊ देऊ नका. आिण िभऊ नका. 28 ‘मी जातो आिण तुम्हांकडे येणार
आहे’ असे मी तुम्हांस सांिगतले ते तुम्ही ऐकले आहे, जर तुमची
माझ्यावर प्रीित असती तर मी िपत्याकडे जातो याबद्दल तुम्ही आनदं
केला असता. कारण माझा िपता माझ्यापेक्षा महान आहे. 29 मी तुम्हांला
हे घडण्यापूवीर् सांिगतले आहे. यासाठी की जेव्हा हे घडेल तेव्हा तुम्ही
िवश्वास धरावा.

30 “मी जास्त काळ तुमच्याशी बोलणार नाही. कारण या जगाचा
अिधपती येत आहे, तरी त्याचा माझ्यावर अिधकार नाही. 31 परतंु
जगाने हे िशकले पािहजे की, मी िपत्यावर प्रीित करतो आिण माझ्या
िपत्याने जी आज्ञा मला केलेली आहे, नेमके तसेच मी करतो.

“चला आता, आपण िनघू या.”

ययेेशशू ूद्राक्षवद्राक्षवेेलल आहआहेे

मी खरा द्राक्षवेल आिण माझा िपता माळी आहे. 2 तो
माझ्यातील फळ न देणारी प्रत्येक फांदी तोडून टाकतो. ज्या
प्रत्येक फांद्या फळ देतात त्यांनी अिधक फळ घावे म्हणून

त्या द्राक्षवेलीला तो साफ करतो. 3 जे वचन मी तुम्हांला सांिगतले,
त्यामुळे तुम्ही आता स्वच्छ झालाच आहा. 4 तुम्ही माझ्यामध्ये राहा
आिण मी तुम्हांमध्ये राहीन. जसा फाटा वेलात रािहल्यावचून त्याच्याने

योहान 13:25 693 योहान 15:4
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फळ देता येत नाही तसे माझ्यामध्ये रािहल्यािशवाय तुम्हांला फळ देता
येणार नाही.

5 “मी वेल आहे, तुम्ही फाटे आहा, जो माझ्यामध्ये राहतो व मी
त्याच्यामध्ये राहतो, तोच पुष्कळ फळ देतो. कारण माझ्यापासून वेगळे
असल्यास तुमच्याने काही होत नाही. 6 कोणी माझ्यामध्ये रािहला नाही
तर तो फाट्याप्रमाणे बाहेर टाकला जातो. तो वाळून जातो मग त्याला
गोळा करून अग्नीत टाकतात व ते जाळण्यात येते. 7 तुम्ही माझ्यामध्ये
रािहलात व माझी वचने तुम्हामध्ये रािहली तर जे काही तुम्हांला पािहजे
ते तुम्ही मागा म्हणजे ते तुम्हांस िमळेल. 8 तुम्ही पुष्कळ फळ िदल्यानेच
माझ्या िपत्याचे गौरव होते, आिण तुम्ही माझे िशष्य व्हाल.

9 “जशी िपत्याने माझ्यावर प्रीित केली आहे तशीच मीही तुम्हांवर
प्रीित केली आहे. माझ्या प्रीतीत राहा. 10 ज्याप्रमाणे मी आपल्या
िपत्याच्या आज्ञा पाळल्या म्हणून त्याच्या प्रीितत राहतो तसेच तुम्ही
माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल. 11 माझा आनदं
तुम्हांमध्ये राहावा आिण तुमचा आनदं पूणर् व्हावा, म्हणून मी तुम्हांला या
गोष्टी सांिगतल्या आहेत. 12 जशी मी तुम्हांवर प्रीित केली तशीच तुम्ही
एकमेकांवर प्रीित करा. ही माझी आज्ञा आहे. 13 आपल्या िमत्रासाठी
मरावे, यापेक्षा कोणाचीही प्रीित मोठी नाही. 14 मी आज्ञा करतो तसे
तुम्ही वागता तर तुम्ही माझे िमत्र आहात. 15 आता मी तुम्हांला सेवक
म्हणत नाही, कारण आपला धनी काय करतो हे सेवकाला माहीत नसते,
पण मी तुम्हांला िमत्र म्हणतो कारण ज्या गोष्टी मी आपल्या िपत्याकडून
ऐकल्या त्या सवर् तुम्हांला कळिवल्या आहेत.

16 “तुम्ही मला िनवडले नाही, तर मी तुम्हांला िनवडले आिण नेमले
आहे. यासाठी की, तुम्ही जाऊन फळ द्यावे. आिण तुमचे फळ िटकावे,
यासाठी की जे काही तुम्ही माझ्या नावाने िपत्याजवळ मागाल ते त्याने
तुम्हांस द्यावे 17 तुम्ही एकमेकांवर प्रीित करावी म्हणून या गोष्टी मी
तुम्हांस आज्ञा देऊन सांगतो.

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या अनुयायांनाअनुयायांना सूचनासूचना ददेेतोतो
18 “जर जग तुमचा द्वेष करते, तर लक्षात ठेवा की, पिहल्यांदा जगाने

माझासुध्दा द्वेष केलेला आहे. 19 तुम्ही जर जगाचे असता तर जगाने
तुम्हावर, जशी ते स्वतःवर करतात तशी प्रीित केली असती, पण तुम्ही
जगाचे नसल्याने, आिण तुमची जगातून िनवड केल्याने, जग तुमचा द्वेष
करते.

20 “जे शब्द तुम्हांला सांिगतले ते लक्षात ठेवा. कोणताही नोकर
आपल्या मालकापेक्षा शे्रष्ठ नसतो. त्यांनी जर माझी छळणूक केली तर ते
तुमचीही करतील, त्यांनी जर माझी िशकवण पाळली तर ते तुमचीसुद्या
पाळतील. 21 माझ्या नावामुळे ते तुमच्याशी अशाप्रकार ेवागतील,
कारण ज्याने मला पाठिवले, त्याला ते ओळखत नाहीत. 22 जर मी
आलो नसतो आिण त्यांना सांिगतले नसते तर ते पापाबद्धल दोषी ठरले
नसते. आता त्यांना त्यांच्या पापािवषयी सबब सांगता येणार नाही.

23 “जो माझा द्वेष करतो तो माझ्या िपत्याचाही द्वेष करतो. 24 मी
त्या लोकांमध्ये अशा गोष्टी केल्या ज्या दसुऱ्या कोणीही केल्या नाहीत.
मी जर त्या गोष्टी केल्या नसत्या, तर पापाबद्धल ते दोषी ठरले नसते, पण
आता त्यांनी ते चमत्कार पािहले आहेत आिण तरीही त्यांनी माझा व
माझ्या िपत्याचा द्वेष केला. 25 परतंु िनयमशास्त्रात िलिहलेले पूणर् व्हावे
म्हणून हे घडले: ‘कारण नसताना त्यांनी माझा द्वेष केला.’

26 “िपत्यापासून मी साहाय्यकतार् पाठवीन, साहाय्यकतार् हा सत्याचा
आत्मा आहे. तो िपत्यापासून येतो. जेव्हा तो येतो तेव्हा तो माझ्यािवषयी
सांगतो. 27 आिण तुम्हीसुद्या माझ्यािवषयी लोकांना सांगाल. कारण
तुम्ही माझ्याबरोबर सुरुवातीपासून आहात.

“मी हे सवर् तुम्हांला सांिगतले आहे ते यासाठी की, तुम्ही
माझ्यावरील िवश्वासिवषयी भुलिवले जाऊ नये. 2 ते
तुम्हांला सभास्थानाच्या बाहेर काढतील; खर ेपाहता अशी

वेळ येत आहे की, जो कोणी तुमचा जीव घेईल त्याला वाटेल की, आपण
देवाची सेवाच करीत आहोत. 3 आिण ते तुम्हांला असे जरूर करतील
कारण त्यांना िपता िंकवा मी माहीत नाही. 4 मी तुम्हांला आता या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत, म्हणून या गोष्टी घडण्याची वेळ येईल.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचआत्म्याचेे कायकायर्र्

“तेव्हा मी तुम्हांला त्यांच्यिवषयी सावध केले होते हे तुमच्या लक्षात
येईल. 5 परतंु ज्याने मला पाठिवले त्याच्याकडे आता मी जातो. ‘तरी तू
कोठे जातोस’ असे तुम्हांतील कोणी मला िवचारीत नाही. 6 पण या
गोष्टी मी तुम्हांला सांिगतल्या आहेत म्हणून तुमचे अतंःकरण द:ुखाने
भरले आहे. 7 तरी तुम्हांस खर ेते सांगतो, मी जातो हे तुमच्या िहताचे
आहे कारण मी गेलो नाही तर साहाय्यकतार् तुमच्याकडे येणार नाही. पण
जर मी गेलो तर मी त्याला तुमच्याकडे पाठवीन.

8 “आिण तो येऊन पाप, धािर्मकता आिण न्याय यािवषयी जग दोषी
आहे हे िसद्य करील. 9 मी पापािवषयी सांिगतले तर, लोक माझ्यावर
िवश्वास ठेवीत नाहीत. साहाय्यकतार् (पिवत्र आत्मा) त्यांना त्यांची जाणीव
करून देईल 10 नीितमत्वािवषयी मी िपत्याकडे जात आहे. मी देवाशी
प्रामािणक असण्याचे तो साहाय्यकतार् (पिवत्र आत्मा) त्यांना पटवून
देईल 11 हा साहाय्यकतार् जगाला न्यायाचे सत्य पटवून देईल. कारण
या जगाच्या अिधपतीचा (सतैान) न्याय होऊन चुकला आहे.

12 “मला आणखी पुष्कळ सांगावयाचे आहे. तुम्हांला झेपणार नाही
इतके सांगायचे आहे. 13 पण जेव्हा तो सत्याचा आत्मा येतो, तेव्हा तो
तुम्हांला सवर् सत्यात मागर्दशर्न करील, तो त्याचे स्वतःचे असे काही
बोलणार नाही, तो जे ऐकतो तेच तो बोलेल, आिण जे अजून यावयाचे
आहे, त्यािवषयी तो तुम्हांला सांगेल. 14 जे माझे आहे त्यातून घेऊन
आिण ते तुम्हांला कळवून तो माझे गौरव करील. 15 जे सवर् िपत्याचे
आहे, ते माझे आहे. या कारणासाठीच मी म्हणालो, की आत्मा जे माझे
आहे त्यातून घेईल आिण ते तुम्हांला कळवील.

ददु:ुखख आनआनंदंामध्यदामध्येे बदलबदलेेलल

16 “थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहणार नाही, नतंर थोड्या वेळाने
तुम्ही मला पाहाल.”

17 त्याच्या िशष्यांतील काही जण एकमेकांस म्हणाले, “तो असे
म्हणतो याचा अथर् काय? थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहणार नाही. मग
थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहाल. कारण मी िपत्याकडे जात आहे!” 18

ते िवचारतच रािहले, “‘थोड्या वेळाने याचा अथर् काय?’ तो काय म्हणत
आहे हे आम्हांला समजत नाही.”

19 येशूने पािहले की, यािवषयी त्यांना काही िवचारायचे आहे. म्हणून
तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही एकमेकांना हे िवचारीत आहात काय की,
जेव्हा मी म्हणालो, ‘थोड्या वेळाने तुम्ही मला पाहणार नाही, आिण मग
थोडया वेळाने तुम्ही मला पाहाल?’ 20 मी तुम्हांला खर ेसांगतो. जग
आनदं करीत असताना तुम्ही रडाल आिण शोक कराल, तुम्ही द:ुखी
व्हाल, पण तुमचे द:ुख आनदंात बदलेल.

21 “जन्म देणाऱ्या स्त्रीला वेदना होतात कारण ितची वेळ आलेली
असते. पण जेव्हा बाळ जन्मते तेव्हा ती सवर् वेदना िवसरते. कारण एक
बाळ या जगात जन्म घेते. 22 त्याप्रमाणे तुम्हाला आता खरोखर द:ुख
आहे, पण मी तुम्हांला पुन्हा भेटेन, आिण तुम्ही आनदं कराल आिण
कोणीही तुमचा आनदं िहरावून घेणार नाही. 23 त्या िदवशी तुम्ही
माझ्याकडे काही मागणार नाही, मी खर ेसांगतो. माझ्या नावाने जे काही
तुम्ही मागाल ते माझा िपता तुम्हांला देईल. 24 आतापयर्ंत तुम्ही माझ्या
नावाने काही मािगतले नाही. मागा म्हणजे तुम्हांला िमळेल आिण तुमचा
आनदं पिरपूणर् होईल.

जगावरजगावर िवजयिवजय

25 “जरी मी तुम्हांला रूपकाच्या भाषेत या गोष्टी सांिगतल्या आहेत,
तरी मी आणखी अशा प्रकारची भाषा बोलणार नाही, पण साधेपणाने
िपत्यािवषयी तुम्हांला सांगेन. 26 त्या िदवशी तुम्ही माझ्या नावाने
मागाल, आिण मी तुमच्यासाठी िपत्याकडे िवनिंत करीन असे मी म्हणत
नाही. 27 कारण िपता स्वतः तुमच्यावर प्रीित करतो कारण तुम्ही
माझ्यावर प्रीित केली व माझ्यावर िवश्वास ठेवला की, मी देवापासून
आलो. 28 मी िपत्यापासून आलो आिण जगात प्रवेशलो आिण आता मी
जग सोडत आहे, आिण िपत्याकडे पुन्हा जात आहे.”
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29 मग येशूचे िशष्य म्हणाले, “आता तुम्ही स्पष्टपणे बोलत आहात
आिण रूपकाची भाषा वापरीत नाही. 30 आता आम्हांला पके्क समजले
की, तुम्हांला सवर् माहीत आहे. आिण तुम्हाला कोणी प्रश्न
िवचारण्याचीसुद्वा आवश्यकता नाही, यामुळे आमचा िवश्वास बसतो की,
आपण देवापासून आला आहात.”

31 येशूने उत्तर िदले, “आता तुम्ही िवश्वास धरू लागला काय? 32

पण अशी वेळ येत आहे आिण आली आहे, जेव्हा तुमची पांगापांग होईल.
प्रत्येक जण त्याच्या घरी जाईल. तुम्ही मला एकटेच सोडाल, तरीही मी
एकटा नाही कारण माझा िपता मजबरोबर आहे.”

33 “मी तुम्हांला या गोष्टी सांिगतल्या आहेत. यासाठी की माझ्यामध्ये
तुम्हांला शांित िमळावी, या जगात तुम्हांला त्रास होईल, पण धीर धरा!
मी जगावर मात केली आहे.”

ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या अनुयायांसाठीअनुयायांसाठी प्राथप्राथर्र्नाना करतोकरतो

येशूने हे बोलणे संपिवल्यावर आपले डोळे आकाशाकडे
लावले आिण प्राथर्ना केली: “िपत्या, वेळ आली आहे, पुत्राचे
गौरव कर, यासाठी की, पुत्र तुझे गौरव करील. 2 तू त्याला

जे िदले आहे त्या सवार्ंना त्याने अनतंकालचे जीवन द्यावे यासाठी सवर्
मनुष्यांवर तू त्याला अिधकार िदलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौरव करावे.
3 आिण अनतंकाळचे जीवन हेच की, तू जो एकच खरा देव त्या तुला व
ज्याला तू पाठिवलेस त्या येशू िख्रस्ताला त्यांनी ओळखावे. 4 तू मला
जे काम करायला िदले ते संपवून मी पृथ्वीवर तुला गौरिवले. 5 तर
आता हे िपत्या, जग होण्यापूवीर् तुझ्याबरोबर जे गौरव मला होते त्याद्वारे
तू स्वतःबरोबर माझे गौरव कर.

6 “ज्यांना तू मला या जगातून िदलेस, त्यांना मी तुला प्रगट केले. ते
तुझे होते, व तू त्यांना माझ्या स्वाधीन केलेस. आिण त्यांनी तुझे वचन
पाळले, 7 आता त्यांना माहीत आहे की, जे काही तू मला िदले आहेस
ते तुझ्यापासून येते. 8 कारण जी वचने तू मला िदली आहेस ती मी
त्यांना िदली. आिण त्यांनी ती स्वीकारली, त्यांना िनिश्चताथार्ने माहीत
होते की, मी तुझ्यापासून आलो आहे. आिण त्यांनी िवश्वास ठेवला की तू
मला पाठिवले आहेस. 9 मी त्यांच्यासाठी प्राथर्ना करतो, मी जगासाठी
प्राथर्ना करीत नाही. तर ज्यांना तू माझ्या स्वाधीन केलेस,
त्यांच्यासाठीच कारण ते तुझे आहेत. 10 माझ्याकडे जे काही आहे ते
तुझे आहे आिण जे तुझे आहे ते माझे आहे. आिण त्यांच्याद्वार ेगौरव
माझ्याकडे आले आहे.

11 “आिण यापुढे मी जगात नाही, ते जगात आहेत, आिण मी
तुझ्याकडे येत आहे, हे पिवत्र िपत्या, जे नाव तू मला िदले आहेस, त्या
तुझ्या नावात त्यांना राख, यासाठी की, जसे आपण एक आहोत तसे
त्यांनीही एक व्हावे. 12 मी त्यांच्याबरोबर होतो तोपथर्ंत जे नाव तू मला
िदलेस त्या तुझ्या नावात मी त्यांना राखले. आिण मी त्यांना संभाळले
आिण ज्याने नाशाचा मागर् िनवडला होता त्याच्यािशवाय त्यांच्यातील
कोणी नाश पावला नाही, हे यासाठी झाले की शास्त्रलेख पूणर् व्हावा.

13 “पण आता मी तुझ्याकडे येत आहे. आिण त्यांच्यामध्ये माझा
आनदं पूणर् व्हावा म्हणून मी जगात या गोष्टी सांगतो.” 14 “मी त्यांना तुझे
शब्द िदले आहेत आिण जगाने त्यांचा द्वेष केला, कारण जसा मी या
जगाचा नाही तसे तेही या जगाचे नाहीत.

15 “या जगातून तू त्यांना काढून घ्यावेस अशी माझी प्राथर्ना नाही,
पण दषु्टांपासून तू त्यांचे रक्षण करावेस. 16 जसा मी या जगाचा नाही,
तसे तेसुद्धा या जगाचे नाहीत. 17 तू त्यांना सत्यात पिवत्र कर, कारण
तुझा शब्द हेच सत्य आहे. 18 जसे तू मला या जगात पाठिवले तसे मी
त्यांना या जगात पाठिवतो. 19 त्यांच्यासाठी मी स्वतःला पिवत्र करतो
यासाठी की तेसुद्वा खऱ्या अथार्ने पिवत्र व्हावेत.

20 “आिण मी फक्त त्यांच्यासाठीच िवनिंत करतो असे नाही, तर
त्यांच्या वचनावरून जे माझ्यावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठीही िवनिंत
करतो. 21 यासाठी की, त्या सवार्ंनी एक व्हावे, िपत्या, जसा तू
माझ्यामध्ये व मी तुझ्यामध्ये तसेच त्यांनी आम्हांमध्ये असावे. यासाठी
की, तू मला पाठिवले असा जगाने िवश्वास धरावा. 22 आिण तू जे गौरव
मला िदले आहे ते मी त्यांना िदले आहे, यासाठी की जसे आपण एक
आहो तसे त्यांनीही एक व्हावे. 23 मी त्यांच्यामध्ये आिण तू माझ्यामध्ये.

ते पूणर्पणे ऐक्यात आणले जावेत यासाठी की, हे जगाला माहीत व्हावे
की तू मला पाठिवलेस आिण जशी तू माझ्यावर प्रीित केलीस तशी मीही
त्यांच्यावर केली.

24 “हे िपत्या, जे लोक तू मला िदलेस, त्यांनी मी जेथे आहे तेथे
माझ्याबरोबर असावे असे मला वाटते. आिण त्यांनी माझे गौरव करावे,
जगाच्या िनिर्मतीपूवीर् तू माझ्यावर प्रीित केली, म्हणून जे गौरव तू मला
िदलेस, तेच हे गौरव आहे. 25 नीितमान िपत्या, जरी जग तुला ओळखत
नाही, तरी मी तुला ओळखतो, आिण त्यांना माहीत आहे की, तू मला
पाठिवलेले आहेस. 26 मी त्यांना तुझा पिरचय करून िदला आहे, व
तुझी ओळख करून देतच राहीन, यासाठी की जे प्रेम तू माझ्यावर
करतोस ते त्यांच्यावरही करावेस आिण मी स्वतः त्यांच्यामध्ये असावे.”

ययेेशूलाशूला अटकअटक
(मत्तय 26:47-56; माकर्  14:43-50; लूक 22:47-53)

या गोष्टी बोलल्यावर येशू आपल्या िशष्यांबरोबर िकद्रोन
ओहोळाच्या पलीकडे गेला. तेथे एक बाग होती, त्या बागेत
तो व त्याचे िशष्य गेले.

2 आिण त्याला धरून शत्रूच्या हाती देणार यहूदा यालाही ही जागा
ठाऊक होती. कारण येशू आपल्या िशष्यांबरोबर नेहमी तेथे येत असे. 3

तेव्हा िशपायांची तुकडी, मुख्य याजकाचे काही अिधकारी, परुशी यांना
वाट दाखवीत यहूदा तेथे बागेत आला. ते मशाल, कंदील आिण हत्यारे
घेऊन आले होते.

4 मग येशू आपल्या बाबतीत जे काही होणार हे सवर् जाणून पुढे
जाऊन त्यांना म्हणाला, “तुम्हांला कोण पािहजे?”

5 “नासरथेचा येशू.” ते म्हणाले.
येशूने उत्तर िदल, “तो मी आहे” (आिण िवश्वासघात करणारा यहूदा

तेथे त्यांच्यामध्ये उभा होता) 6 जेव्हा येशू म्हणाला, “तो मी आहे,” ते
मागे सरले आिण जिमनीवर पडले.

7 पुन्हा त्याने त्यांना िवचारले, “तुम्हांला कोण पािहजे?”
आिण ते म्हणाले, “नासरथेचा येशू.”
8 येशूने उत्तर िदले, “मी तुम्हांला सांिगतले की तो मी आहे. जर तुम्ही

मला शोधत असाल तर या लोकांना जाऊ द्या.” 9 हे यासाठी घडले की,
जे शब्द बोलण्यात आले होते. ते सवर् पूणर् व्हावेत, “जे तू मला िदलेस
त्यांतील एकही मी गमावला नाही.”

10 मग िशमोन पेत्र, ज्याच्याकडे तलवार होती, त्याने ती बाहेर
काढली व मुख्य याजकाच्या सेवकाचा कान कापला (सेवकाचे नाव
मल्ख होते) 11 येशूने पेत्राला आज्ञा केली, “तुझी तलवार ितच्या जागेवर
ठेव! िपत्याने िदलेला प्याला मी िपऊ नये काय?”

ययेेशूलाशूला हन्नाकडहन्नाकडेे आणतातआणतात
(मत्तय 26:57-58; माकर्  14:53-54; लूक 22:54)

12 मग िशपायांची तुकडी व त्यांचा सरदार आिण यहूदी रक्षक यांनी
येशूला अटक केली. त्याला त्यांनी बांधले आिण 13 त्याला प्रथम
हन्नाकडे आणले. तो कयफा या प्रमुख याजकाचा सासरा होता. कयफा
त्या वषीर्चा प्रमुख याजक होता. 14 आिण कयफा हाच असे म्हणणारा
होता की सवर् माणसांसाठी एका माणसाने मरणे बर.े

ययेेशूलाशूला ओळखण्यािवषयीओळखण्यािवषयी पपेेत्रत्र खोटखोटेे बोलतोबोलतो
(मत्तय 26:69-70; माकर्  14:66-68; लूक 22:55-57)

15 िशमोन पेत्र व दसुरा िशष्य येशूच्या मागून चालले. कारण हा िशष्य
प्रमुख याजकाच्या ओळखीचा होता, म्हणून तो येशूच्या बरोबर प्रमुख
याजकाच्या वाड्यात आत गेला. 16 परतंु पेत्र दाराशी बाहेर उभा
रािहला. म्हणून जो दसुरा िशष्य प्रमुख याजकाच्या ओळखीचा होता
त्याने बाहेर जाऊन तेथे कामावर असणाऱ्या मुलीला सांगून पेत्राला आत
आणले. 17 ती मुलगी पेत्राला म्हणाली, “तुही त्या मनुष्याच्या
िशष्यांपकैी आहेस काय?”
पेत्राने उत्तर िदले, “मी नाही.”

योहान 16:29 695 योहान 18:17
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18 थडंी असल्याने नोकरांनी व रक्षकांनी स्वतःला गरम
राखण्यासाठी शेकोटी पेटिवली होती व ते शेकत उभे रािहले होते. पेत्रही
त्यांच्याबरोबर शेकत उभा रािहला होता.

मुख्यमुख्य याजकाकडयाजकाकडूूनन ययेेशूचीशूची चौकशीचौकशी
(मत्तय 26:59-66; माकर्  14:55-64; लूक 22:66-71)

19 तेव्हा प्रमुख याजकाने येशूला त्याच्या िशष्यांिवषयी व त्याच्या
िशकवणकुीिवषयी िवचारले, 20 येशूने त्याला उत्तर िदले की, “मी
उघडपणे जगाशी बोललो, सभास्थानात व मिंदरात जेथे सवर् यहूदी एकत्र
जमतात तेथे मी नेहमी िशकिवले आिण मी गुप्त असे काहीच बोललो
नाही. 21 मला तू का िवचारतोस? ज्यांनी माझी िशकवण ऐकली, त्यांना
िवचार, मी काय बोललो ते त्यांना माहीत आहे.”

22 येशूने असे म्हटले तेव्हा तेथे उभे असलेल्या रक्षकाने येशूला
चपराक मारली. रक्षक म्हणाला, “तू प्रमुख याजकाला असे उत्तर देतोस
काय?”

23 येशूने त्याला उत्तर िदले, “जर मी वाईट बोललो असेन तर तसे
सांग की मी चुकीचे बोललो पण जर चांगले बोललो असलो तर तू मला
का मारतोस?”

24 हन्नाने त्याला बांधलेलेच मुख्य याजक कयफाकडे पाठिवले.

पपेेत्रत्र पुन्हापुन्हा खोटखोटेे बोलतोबोलतो
(मत्तय 26:71-75; माकर्  14:69-72; लूक 22:58-62)

25 िशमोन पेत्र शेकत असता, त्याला िवचारले गेले, “तू त्याच्या
िशष्यांपकैी एक नाहीस ना?”
त्याने ते नाकारले, “मी नाही.”
26 मुख्य याजकाच्या नोकरांपकैी एकजण ज्याचा कान पेत्राने कापला

होता त्याचा नातेवाईक होता. तो म्हणाला, “मी तुला त्याच्याबरोब बागेत
पािहले नाही काय?”

27 पेत्राने पुन्हा ते नाकारले, आिण त्या क्षणी कोंबडा आरवला.

ययेेशूलाशूला िपलातासमोरिपलातासमोर आणतातआणतात
(मत्तय 27:1-2, 11-31; माकर्  15:1-20; लूक 23:1-25)

28 नतंर यहूदी येशूला कयफाच्या घरातून रोमन राजवाड्याकडे
घेऊन गेले. तेव्हा पहाट झाली होती. आपण िवटाळले जाऊ नये व
वल्हांडणाचे भोजन करता यावे म्हणून ते राजवाड्यात गेले नाहीत. 29

म्हणून िपलात त्यांच्याकडे बाहेर येऊन म्हणाला, “तुम्ही या माणसावर
कोणता आरोप करीत आहात?”

30 तेव्हा त्यांनी त्याला उत्तर देऊन म्हटले, “हा जर दषु्कमीर् नसता
तर आम्ही याला तुमच्या स्वाधीन केले नसते.”

31 मग िपलाताने त्यांना म्हटले, “तुम्ही याला घेऊन आपल्या
िनयमशास्त्राप्रमाणे त्याचा न्याय करा.”
यहूदी म्हणाले, “आम्हांला कोणाचा जीव घेण्याचा अिधकार नाही.”

32 आपल्याला कसले मरण येणार हे सुचवून येशू जे वचन बोलला होता
ते पूणर् व्हावे म्हणून असे झाले.

33 मग िपलात पुन्हा राजवाड्यात गेला. येशूला बोलावले आिण
िवचारले, “तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय?”

34 येशूने िवचारले, “तू हे स्वतःहून िवचारतोस की, दसुऱ्यांनी तुला
माझ्यािवषयी सांिगतले.”

35 िपलाताने उत्तर िदले, “मी यहूदी आहे काय? तुझे लोक आिण
तुझ्या मुख्य याजकांनी तुला माझ्या हाती िदले, तू काय केले आहेस?”

36 येशू म्हणाला, “माझे राज्य या जगाचे नाही, जर ते असते तर
यहूद्यांपासून माझी सुटका करण्यासाठी माझे सेवक लढले नसते का?
पण माझे राज्य दसुऱ्या िठकाणचे आहे.”

37 िपलात म्हणाला, “तर तू एक राजा आहेस!”
येशूने उत्तर िदले, “मी राजा आहे असे तू म्हणतोस तेव्हा बरोबर

म्हणतोस. खर ेपाहता, या कारणासाठी मी जन्मलो आिण सत्यािवषयी
साक्ष देण्यासाठी मी या जगात आलो. जे सवर् सत्याच्या बाजूचे आहेत ते
माझे ऐकतात.”

38 िपलताने िवचारले, “सत्य काय आहे?” असे म्हणून तो पुन्हा
यहूद्यांकडे गेला. आिण म्हणाला, “मला याच्यात काहीच अपराध
सापडत नाही. 39 पण वल्हांडण सणात मी तुम्हांसाठी एकाला सोडावे
अशी तुमच्यामध्ये रीत आहे. म्हणून मी तुमच्यासाठी यहूद्यांच्या राजाला
सोडावे अशी तुमची इच्छा आहे काय?”

40 ते ओरडले, “नको, त्याला नको! आम्हांला बरब्बाला सोडा!”
बरब्बा एक दरोडेखोर होता.

मग िपलाताने येशूला नेऊन फटके मारण्याची आज्ञा िदली.
2 आिण िशपायांनी काट्यांचा मुगुट गंुफून तो त्याच्या
डोक्यात घातला, व त्याला जांभळे वस्त्र घातले. 3 ते

त्याच्याजवळ वारवंार येऊन त्याला म्हणाले, “हे यहूद्यांच्या राजा, तुझा
जयजयकार असो!” आिण त्यांनी त्याच्या तोंडावर मारले.

4 पुन्हा एकदा िपलात बाहेर आला आिण यहूद्यांना म्हणाला, “पाहा!
मी त्याला बाहेर तुमच्याकडे आणत आहे, तुम्हांला हे समजावे म्हणून
की, मला त्याच्यावर दोषारोप ठेवायला कोणतेच कारण सापडत नाही.”
5 जेव्हा येशू काट्यांचा मुगुट व जांभळी वस्त्रे घालून बाहेर आला, तेव्हा
िपलात त्यांना म्हणाला, “हा पहा तो मनुष्य!”

6 मुख्य याजक व त्यांचे रक्षक त्याला पाहताक्षणीच मोठ्याने
ओरडले, “त्याला वधस्तभंावर िखळा! वधस्तभंावर िखळा!”
पण िपलाताने उत्तर िदले, “तुम्ही त्याला घ्या व वधस्तभंावर िखळा.

माझ्या दृष्टीने त्याच्यावर आरोप ठेवण्यास कोणतेही कारण मला िदसत
नाही.”

7 यहूद्यांनी जोर देऊन म्हटले, “आम्हांला िनयमशास्त्र आहे, आिण
त्या िनयमशास्त्राप्रमाणे त्याने मेलेच पािहजे. कारण त्याने स्वतःदेवाचा
पुत्र असल्याचा दावा केला.”

8 जेव्हा िपलाताने हे ऐकले, तेव्हा तो अिधकच घाबरला. 9 आिण तो
आत राजवाड्यात परत गेला. येशूला त्याने िवचारले, “तू कोठून आला
आहेस?” पण येशूने त्याला उत्तर िदले नाही. 10 िपलात म्हणाला, “तू
माझ्याशी बोलण्यास नकार देतोस काय? तुला वधस्तभंावर िखळण्याची
िंकवा मुक्त करण्याची ताकद मला आहे, हे तुला समजत नाही का?”

11 येशूने उत्तर िदले, “जर वरून अिधकार देण्यात आला नसता, तर
तुला माझ्यावर अिधकार नसता. म्हणून ज्याने मला तुझ्या स्वाधीन केले
तो महान पापाचा दोषी आहे.”

12 तेव्हापासून िपलाताने येशूला सोडण्याचा प्रयत्न केला, पण यहूदी
मोठमोठयाने ओरडत रािहले, “जर तुम्ही या माणसाला जाऊ िदले, तर
तुम्ही कैसराचे िमत्र नाही. जो कोणी स्वतः राजा असल्याचा दावा करतो,
तो कैसराला िवरोध करतो.”

13 जेव्हा िपलाताने हे ऐकले, तेव्हा त्याने येशूला बाहेर आणले आिण
“फरसबदंी नावाची जागा,” (िजला इब्री भोषेत गब्बाथा) म्हणतात तेथे तो
न्यायासनावर बसला. 14 तो तर वल्हांडणाची तयारी करण्याचा िदवस
असून दपुारची वेळ झाली होती.िपलात त्या यहूद्यांना म्हणाला, “पहा हा
तुमचा राजा.”

15 यहूदी ओरडले, “त्याला घेऊन जा! त्याला घेऊन जा! आिण
वधस्तभंावर िखळून मारा!”
िपलाताने त्यांना िवचारले, “मी तुमच्या राजाला वधस्तभंी द्यावे

काय?”
मुख्य याजकांनी उत्तर िदले, “आम्हांला कैसरािशवाय दसुरा कोणी

राजा नाही.”
16 मग त्याने त्याला वधस्तभंी िखळण्यासाठी त्यांच्या हाती िदले.

ययेेशूलाशूला वधस्तवधस्तंभंावरभावर िखळिखळूूनन मारतातमारतात
(मत्तय 27:32-44; माकर्  15:21-32; लूक 23:26-39)

मग िशपायांनी येशूचा ताबा घेतला. 17 येशूने स्वतःचा वधस्तभं
वािहला. तो बाहेर कवटीची जागा म्हटलेल्या िठकाणी गेला. (इब्री भाषेत
त्याला गुलगुथा म्हणतात.) 18 गुलगुथा येथे त्यांनी येशूला वधस्तभंावर
िखळ्यांनी ठोकले. त्यांनी आणखी दोन मनुष्यांनासुद्वा वधस्तभंावर
िखळले. त्या दोघांना त्यांनी येशूच्या दोन्ही बाजंूना िखळले व मध्ये
येशूला िखळले.
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19 आिण िपलाताने एक वाक्य िलिहले आिण ते वधस्तभंावर लावले.
त्यावर असे िलिहले होते की, “ येशू नासरथेकर-यहूद्यांचा राजा .” 20

ती पाटी यहूदी भाषेत िलिहली होती. पुष्कळ यहूदी लोकांनी ती पाटी
वाचली, कारण येशूला जेथे वधस्तभंावर देण्यात आले होते ते िठकाण
शहराच्या जवळ होते. तसेच ते लॅटीन, ग्रीक, आरामी भाषेतही होते.

21 यहुद्यांच्या मुख्य याजकांनी िपलाताला िवरोध केला. ते म्हणाले,
“‘यहूद्यांचा राजा’ असे िलहू नका तर हा मनुष्य यहूदी लोकांचा राजा
आहे, ‘असा दावा करतो, असे िलहा.’”

22 िपलाताने म्हटले, “मी जे िलिहले ते िलिहले.”
23 जेव्हा िशपायांनी येशूला वधस्तभंावर िखळले, तेव्हा त्यांनी त्याची

वस्त्रे घेतली. आिण चौघात ती वाटून घेतली. फक्त अतंवर्स्त्रे ठेवली. हा
पोशाख वरपासून खालपयर्ंत पूणर् िवणलेला होता. त्याला िशवलेले
नव्हते. 24 म्हणून ते एकमेकांस म्हणाले, “हा आपण फाडू नये, तर
यासाठी िचठ्ठ्या टाकून कोणाला िमळतो ते ठरवू या.” हे यासाठी घडले
की, पिवत्र शास्त्रात जे िलिहले होते ते पूणर् व्हावे.
“त्यांनी माझी वस्त्रे आपआपसांत वाटून घेतली
आिण माझ्या वस्त्रासाठी िचठ्ठ्या टाकल्या.”

स्तोत्र. 22:18
म्हणून िशपायांनी असे केले.

25 येशूच्या वधस्तभंाशोजारी त्याची आई, त्याच्या आईची बहीण,
क्लोपाची आई मरीया आिण मरीया मग्दािलया उभ्या होत्या. 26 जेव्हा
येशूने त्याच्या आईला तेथे पािहले. आिण ज्या िशष्यावर त्याची प्रीित
होती तो जवळच उभा होता, तेव्हा तो त्याच्या आईला म्हणाला, “आई,
हा तुझा मुलगा आहे,” 27 आिण त्या िशष्याला येशू म्हणाला, “ही तुझी
आई आहे.” म्हणून त्या िदवसापासून या िशष्याने ितला आपल्या घरी
नेले.

ययेेशशू ूप्राणप्राण सोडतोसोडतो
(मत्तय 27:45-56; माकर्  15:33-41; लूक 23:44-49)

28 नतंर, हे ओळखून की आता सवर् पूणर् झाले आहे, आिण पिवत्र
शास्त्रातील वचनांची पिरपूतीर् व्हावी म्हणून, येशू म्हणाला, “मला तहान
लागली आहे.” 29 तेथे एक आंब भरून ठेवलेले भांडे होते, म्हणून त्यांनी
बोळा आंबेत बुडवून भरून एजोबाच्या काठीवर ठेवून त्याच्या तोंडला
लावला. 30 येशू आंब घेतल्यावर म्हणाला, “पूणर् झाले आहे.” मग त्याने
आपले डोके लववून आपला आत्मा सोडून िदला.

31 तो तयारीचा िदवस होता व दसुऱ्या िदवशी िवशेष शब्बाथाचा
िदवस होता. शब्बाथ िदवशी शरीर ेवधस्तभंावर राहू नयेत अशी यहूदी
लोकांची इच्छा होती. त्यांनी िपलाताला पाय तोडण्याची आिण शरीरे
वधस्तभंावरून खाली घेण्यािवषयी िवचारले, 32 म्हणून िशपायांनी
येऊन येशूबरोबर वधस्तभंी िखळलेल्या पिहल्याचे व नतंर दसुऱ्याचे पाय
मोडून टाकले. 33 पण जेव्हा ते येशूकडे आले. तेव्हा त्यांना आढळून
आले की, तो अगोदरच मेला आहे. तेव्हा त्यांनी त्याचे पाय मोडले
नाहीत.

34 तरी िशपायांपकैी एकाने त्याच्या कुशीत भाला भोसकला, तेव्हा
लगेच रक्त आिण पाणी बाहेर िनघाले. 35 ज्या मनुष्याने हे पािहले, त्याने
साक्ष िदली आहे आिण त्याची साक्ष खरी आहे. त्याला माहीत आहे की,
तो खर ेबोलतो व तो साक्ष देतो यासाठी की, तुम्ही िवश्वास धरावा. 36

या गोष्टी अशासाठी घडल्या की, पिवत्र शास्त्राची पिरपूतीर् व्हावी: “त्याचे
एकही हाड मोडणार नाही.” 37 आिण दसुऱ्या शास्रभागात म्हटले आहे:
“ज्याला त्यांनी भोसकले त्याला ते पाहतील.”

ययेेशूलाशूला कबरकबरेतेत ठठेेवतातवतात
(मत्तय 27:57-61; माकर्  15:42-47; लूक 23:50-56)

38 नतंर अिरमथाई येथील योसेफाने िपलातला येशूचे शरीर
मािगतले. योसेफ हा येशूचा िशष्य होता, पण गुप्त रीतीने, कारण त्याला
यहूद्यांची भीित वाटत होती. िपलाताच्या परवानगीने तो आला व शरीर
घेऊन गेला.

39 त्याच्याबरोबर िनकदेम होता. याच मनुष्याने रात्रीच्या वेळी येशूची
भेट घेतली होती. िनकदेम शभंर पौंड गधंरस व अगरू घेऊन आला. 40

मग त्यांनी येशूचे शरीर घेतले आिण यहूदी लोकांच्या प्रेत पुरण्याच्या
रीतीप्रमाणे सुगिंधत द्रव्यासिहत तागांनी ते गंुडाळले. 41 जेथे त्याला
वधस्तभंी मारले होते तेथे एक बाग होती. आिण त्या बागेत एक नवीन
थडगे होते, व त्या थडग्यात आतापयर्ंत कोणालाच ठेवलेले नव्हते. 42

तो यहूद्यांच्या सणाच्या पूवर्तयारीचा िदवस असल्याने व ते थडगे जवळ
असल्याने त्यांनी येशूला तेथेच ठेवले.

काहीकाही अनुयायांनाअनुयायांना ययेेशूचीशूची कबरकबर िरकामीिरकामी िदसतिदसतेे
(मत्तय 28:1-10; माकर्  16:1-8; लूक 24:1-12)

मग रिववारी सकाळी अगदी पहाटे मरीया मग्दिलया
थडग्याकडे आली आिण थडग्यावरून धोंड काढलेली आहे
असे ितला आढळले. 2 म्हणून ितने िशमोन पेत्र व

ज्याच्यावर येशूची प्रीित होती तो दसुरा िशष्य यांच्याकडे धावत येऊन
म्हटले, “त्यांनी प्रभुला थडग्यातून काढून नेऊन कोठे ठेवले हे आम्हांला
माहीत नाही.”

3 मग पेत्र व दसुरा िशष्य हे िनघाले व थडग्याकडे गेले. 4 तेव्हा ते
दोघे बरोबर पळत गेले. आिण तो दसुरा िशष्य पेत्रापेक्षा लवकर पुढे
जाऊन त्याच्या आधी थडग्याजवळ पोहोचला. 5 आिण त्याने वाकून
आत डोकावले. तेव्हा त्याने तागाची वस्त्रे पडलेली पािहली, पण तो आत
गेला नाही.

6 मग िशमोन पेत्रही त्याच्यामागून आला व थडग्यात आत गेला. 7

तेव्हा तागाची वस्त्रे पडलेली आिण जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता,
तो तागाच्या वस्त्राबरोबर नाही, तर िनराळा एकीकडे गंुडाळलेला
पडलेला त्याने पािहला. 8 शेवटी तो दसुरा िशष्य जो थडग्याकडे
पिहल्यांदा पोहोचला होता, तोसुद्धा आत गेला, त्याने पािहले आिण
िवश्वास ठेवला. 9 येशूने मरणातून पुन्हा उठणे आवश्यक आहे, हे त्यांना
अजूनसुद्धा समजले नव्हते.

ययेेशशू ूमरीयामरीया मग्दािलयालामग्दािलयाला िदसतोिदसतो
(माकर्  16:9-11)

10 मग िशष्य त्यांच्या घरी गेले. 11 पण मरीया थडग्यासमोर रडत
उभी रािहली, ती रडत असता आत डोकावण्यासाठी वाकली 12 आिण
ितने दोन देवदतूांना पांढऱ्या पोशाखात जेथे येशूचे शरीर होते तेथे
बसलेले पािहले. एकजण डोके होते, तेथे बसला होता व एकजण
पायाजवळ बसला होता.

13 त्यांनी ितला िवचारले, “बाई तू का रडत आहेस?”
ती म्हणाली, “ते माझ्या प्रभूला घेऊन गेले आहेत आिण मला माहीत

नाही, त्यांनी त्याला कोठे ठेवले आहे.” 14 यावेळी ती पाठमोरी वळाली.
ितने तेथे येशूला उभे असलेले पािहले. पण ितला हे समजले नाही की तो
येशू आहे.

15 तो म्हणाला, “बाई, तू का रडत आहेस? तू कोणाला शोधत
आहेस?”
ितला वाटले तो माळी आहे, ती म्हणाली, “दादा, जर तू त्याला कोठे

नेले असशील, तर मला सांग तू त्याला कोठे ठेवले आहेस, म्हणजे मी
त्याला घेऊन जाईन.”

16 येशू ितला म्हणाला, “मरीये.”
ती त्याच्याडे वळाली आिण अरमेी भाषेत मोठ्याने ओरडली,

“रब्बुनी!” (याचा अथर् गुरुजी)
17 येशू ितला म्हणाला, “माझ्याजवळ येऊ नकोस, कारण मी अजून

िपत्याकडे गेलो नाही, तर माझ्या भावांकडे जा आिण त्यांना सांग: मी
माझ्या िपत्याकडे व तुमच्या िपत्याकडे व माझ्या देवाकडे व तुमच्या
देवाकडे जात आहे.”

18 मरीया मग्दािलया ही बातमी घेऊन िशष्यांकडे गेली. “मी प्रभुला
पािहले आहे!” आिण ितने त्यांना सांिगतले की, त्याने या गोष्टी
सांिगतल्या आहेत.
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ययेेशशू ूत्याच्यात्याच्या िशष्यांनािशष्यांना िदसतोिदसतो
(मत्तय 28:16-20; माकर्  16:14-18; लूक 24:36-49)

19 आिण आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी संध्याकाळी िशष्य होते
तेथील दार यहूदी लोकांच्या भीतीमुळे बदं असता, येशू आला व मध्ये
उभा रािहला. त्यांना म्हणाला, “तुम्हांला शांित असो.” 20 असे
बोलल्यावर त्याने आपले हात व कूस त्यांना दाखिवली, तेव्हा प्रभूला
पाहून िशष्यांना आनदं झाला.

21 पुन्हा येशू म्हणाला, “तुम्हांबरोबर शांित असो! जसे िपत्याने मला
पाठवले आहे, तसे मी तुम्हांला पाठिवतो.” 22 आिण असे म्हणून त्याने
त्यांच्यावर फंुकर टाकला आिण म्हणाला, “पिवत्र आत्मा स्वीकारा. 23

जर तुम्ही कोणाच्या पापांची क्षमा केली, तर त्याला पापक्षमा िमळेल. जर
तुम्ही क्षमा केली नाही तर त्यांची क्षमा होणार नाही.”

ययेेशशू ूथोमालाथोमाला िदसतोिदसतो

24 आता थोमा (याला िददमु म्हणत) बारा िशष्यांपकैी एक होता. येशू
आला तेव्हा तो िशष्यांबरोबर नव्हता. 25 तेव्हा इतर िशष्यांनी त्याला
सांिगतले की, “आम्ही प्रभूला पािहले आहे!” पण तो त्यांना म्हणाला,
“त्याच्या हातांमधील िखळ्यांचे व्रण पािहल्यािशवाय व िखळ्यांच्या
व्रणांत माझे बोट घातल्यािशवाय व त्याच्या कुशीत माझा हात
घातल्यािशवाय मी िवश्वास धरणार नाही.”

26 एक आठवड्यानतंर येशूचे िशष्य त्या घरामध्ये पुन्हा बसले होते व
थोमा त्यांच्याबरोबर होता. जरी दार बदं होते तरी येशू आत आला व
त्यांच्यामध्ये उभा रािहला. आिण म्हणाला, “तुम्हांबरोबर शांित असो.”
27 मग तो थोमाला म्हणाला, “तुझे बोट इकडे कर व माझे हात पाहा
आिण तुझा हात इकडे कर व माझ्या कुशीत घाल. संशय सोड आिण
िवश्वास ठेव.”

28 थोमा त्याला म्हणाला, “माझा प्रभु आिण माझा देव!”
29 मग येशू त्याला म्हणाला, “तू मला पािहले आहेस म्हणून तू िवश्वास

ठेवला आहेस, पण ज्यांनी मला पािहले नाही तरीही त्यांनी िवश्वास
धरला ते धन्य आहेत.”

योहानानयोहानानेे हहेे पुस्तकपुस्तक काका िलिहलिलिहलेे?
30 आणखी या पुस्तकात िलिहली नाहीत अशी पुष्कळ अदभुत िचन्हे

येशूने त्याच्या िशष्यांच्या समवेत केली. ती या पुस्तकात िलिहली
नाहीत. 31 पण ही िलिहली यासाठी की, तुम्ही िवश्वास ठेवावा की, येशू
हा िख्रस्त आहे, देवाचा पुत्र आहे आिण िवश्वास ठेवल्याने त्याच्या नावात
तुम्हांला जीवन िमळेल.

ययेेशशू ूसातसात िशष्यांनािशष्यांना िदसतोिदसतो

नतंर येशू त्याच्या िशष्यांना पुन्हा िदसला. तो ितबीयार्
सरोवराजवळ (जे गालीलात होते) त्या िठकाणी िदसला. हे
अशा प्रकार ेघडले: 2 काही िशष्य एकत्र होते. ते म्हणजे

िशमोन पेत्र, थोमा (िददमु म्हणत तो), गालीलातील काना येथील
नथनीएल, जब्दीचे मुलगे, व त्याच्या िशष्यांतील दसुर ेदोघे दोघे असे ते
होते. 3 िशमोन पेत्राने त्यांना म्हटले, “मी मासे धरायला जातो.”
ते त्याला म्हणाले, “आम्हीही तुझ्याबरोबर येतो.” नतंर ते बाहेर गेले व

नावेत बसले, पण त्या रात्री त्यांना काहीही िमळाले नाही.
4 दसुऱ्या िदवशी पहाटे येशू िकनाऱ्यावर उभा रािहला. पण िशष्यांना

समजले नाही की तो येशू आहे. 5 तो त्यांना म्हणाला, “िमत्रांनो, तुम्ही
काही मासे पकडले का?”
त्यांनी उत्तर िदले, “नाही.”
6 तो म्हणाला, “तुमचे जाळे नावेच्या उजव्या बाजूला टाका व मग

तुम्हांला काही मासे िमळतील.” जेव्हा त्यांनी तसे केले, तेव्हा त्यांना
पुष्कळ मासे िमळाल्यामुळे जाळे ओढता येईना.

7 तेव्हा येशूची ज्याच्यावर प्रीित होती तो पेत्राला म्हणाला, “तो प्रभु
आहे!” असे म्हणता क्षणीच पेत्राने कपडे गंुडाळले. (कारण त्याने कपडे

काढले होते) व पाण्यात उडी मारली. 8 दसुर ेिशष्य माशांचे जाळे
ओढीत होडीतून आले कारण ते काठापासून दरू नव्हते, फक्त शभंर याडर्
होते. 9 जेव्हा ते िकनाऱ्याला आले, त्यांनी कोळशांनी पेटिवलेला
िवस्तव पािहला व मासे आिण भाकर त्यावर ठेवलेली पािहली. 10 येशूने
त्यांना म्हटले, “तुम्ही आता धरलेल्या माशांतून काही मासे आणा.”

11 िशमोन पेत्राने नावेत जाऊन एकशे त्रेपन्न मोठ्या माशांनी भरलेले
जाळे काठास आणले. इतके मासे असतानाही जाळे फाटले नाही. 12

येशू त्यांना म्हणाला, “या, जेवा.” तेव्हा तो प्रभु आहे असे त्यांना
समजले. म्हणून िशष्यांपकैी कोणी त्याला, तू कोण आहेस, हे
िवचारायला धजला नाही. 13 मग येशूने येऊन भाकर घेतली व त्यांना
िदली. तसेच मासळीही िदली.

14 येशू मेलेल्यांतून उठल्यावर तो आपल्या िशष्यांस प्रगट होण्याची
ही ितसरी वेळ.

ययेेशशू ूपपेेत्राबरोबरत्राबरोबर बोलतोबोलतो

15 मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपिवले, येशू पेत्राला म्हणाला,
“योहानाच्या मुला, िशमोना, तू माझ्यावर या सवार्पेक्षा अिधक प्रीित
करतोस काय?”
तो म्हणाला, “होय प्रभु, तुम्हांला माहीत आहे की, मी तुमच्यावर प्रीित

करतो.”
येशू म्हणाला, “माझ्या कोकरांना चार.”
16 पुन्हा येशू म्हणाला, “िशमोना, योहानाच्या मुला, तू खरोखर

माझ्यावर प्रीित करतोस का?”
पेत्राने उत्तर िदले, “होय प्रभु तुम्हांला माहीत आहे की मी तुमच्यावर

प्रीित करतो.”
येशू म्हणाला, “माझ्या मेढरांची काळजी घे.”
17 ितसऱ्या वेळी तो त्याला म्हणाला, “िशमोना, योहानाच्या मुला, तू

माझ्यावर प्रीित करतोस का?”
पेत्र द:ुखी झाला कारण येशूने त्याला ितसऱ्यांदा िवचारले होते, “तू

माझ्यावर प्रीित करतोस का?”
तो म्हणाला, “प्रभु, तुम्हांला सवर् गोष्टी माहीत आहेत, तुम्हांला माहीत

आहे की, मी तुमच्यावर प्रीित करतो.”
येशू म्हणाला, “माझ्या मेंढरांना चार. 18 मी खर ेसांगतो, तू तरुण

होतास, तेव्हा तू स्वतः पोशाख करून तुला जेथे पािहजे तेथे जात
होतास. पण जेव्हा तू म्हातारा होशील तेव्हा तू आपला हात लांब
करशील, आिण दसुरा कोणीतरी तुला पोशाख घालील. आिण जेथे तुझी
इच्छा नाही तेथे नेईल.” 19 तो कोणत्या प्रकारच्या मरणाने तो मरणार व
देवाचे गौरव करणार हे सुचिवण्यासाठी येशू हे बोलला. हे बोलल्यानतंर
तो म्हणाला, “माइयामागे ये.”

20 मग पेत्राने वळून ज्या िशष्यावर येशू प्रीित करीत असे, तो
त्यांच्यामागे येत होता. (हा तोच होता, जो भोजनाच्या वेळी येशूजवळ
िबलगून बसला होता. आिण म्हणाला होता. “प्रभु, तुझा िवश्वासघात
कोण करणार आहे?)” त्याला पािहले. 21 जेव्हा पेत्राने त्याला पािहले,
तेव्हा त्याने िवचारले, “प्रभु, याचे काय?”

22 येशूने उत्तर िदले, “मी परत येईपयेर्त त्याने जगावे अशी माझी
इच्छा असेल, तर तुला त्याचे काय? तू मला अनुसर.”

23 या कारणामुळे अशी अफवा बधंुवगार्त पसरली की, हा िशष्य
मरणार नाही, पण येशू असे म्हणाला नव्हता की, तो मरणार नाही, तो
फक्त म्हणाला, “मी येईपयर्ंत त्याने िजवंत राहावे, अशी माझी इच्छा
असेल, तर तुला त्याचे काय?”

24 जो िशष्य या गोष्टीिवषयी साक्ष देतो व ज्याने या गोष्टी िलिहल्या
तोच हा िशष्य आहे. आिण त्याची साक्ष खरी आहे, हे आम्हांला माहीत
आहे.

25 आिण येशूने केलेली दसुरीही पुष्कळ कामे आहेत, ती एकेक
िलिहली तर िलिहलेली पुस्तके या जगात ठेवायला जागा पुरणार नाही,
असे मला वाटते.
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प्रेिषतांचींप्रेिषतांचीं ककृृत्यत्येंें

लूकलूक ददुसुरसरे ेपुस्तकपुस्तक िलिहतोिलिहतो

िप्रय िथयिफलस,
येशूने जे सवर् काही केले आिण िशकिवले त्यािवषयी मी

पिहले पुस्तक िलिहले. 2 येशूच्या सुरुवातीपासून ते, तो
स्वगार्त जाईपयर्ंतच्या संपूणर् जीवनािवषयी मी िलिहले. हे घडण्यापूवीर्
येशूने जे प्रेिषत िनवडले होते त्यांच्याशी तो बोलला. येशूने प्रेिषतांना
पिवत्र आत्म्याच्या सहाय्याने त्यांनी जे करायला पािहजे त्यािवषयी
सूचना िदल्या. 3 हे येशूच्या मृत्यूनतंरचे होते. परतंु त्याने प्रेिषतांना
दाखिवले की, तो िजवंत आहे. येशूने अनेक सामथ्यर्शाली कृत्ये करुन
दाखवून हे िसद्ध केले. मरणातून उठिवले गेल्यानतंर चाळीस िदवसांपयर्ंत
येशूला प्रेिषतांनी पुष्कळ वेळा पािहले. येशू प्रेिषतांशी देवाच्या
राज्यािवषयी बोलला. 4 एकदा येशू त्यांच्यासह जेवत बसलेला
असताना त्याने सांिगतले की, यरुशलेम सोडू नका. येशू म्हणाला,
“िपत्याने तुम्हांला अिभवचत िदले आहे; मी तुम्हांला त्यािवषची पूवीर्
सांिगतले होते. येथे (यरुशलेमात) त्याचे अिभवचन िमळण्याची वाट
पाहा. 5 योहानाने लोकांचा पाण्याने बािप्तस्मा केला. परतंु थोड्याच
िदवसांत तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने होईल.”

ययेेशशू ूवरवर स्वगार्तस्वगार्त घघेेतलातला जातोजातो

6 सवर् प्रेिषत एकत्र जमले होते. त्यांनी येशूला िवचारले, “प्रभूजी,
ह्याच काळात यहूदी लोकांना तुम्ही त्यांचे राज्य पुन्हा देणार काय?”

7 येशू त्यांना म्हणाला, “केवळ िपत्यालाच तारीख व वेळ ठरिवण्याचा
अिधकार आहे. ह्या गोष्टीची मािहती असणे तुम्हा कडे नाही. 8 परतंु
पिवत्र आत्मा तुम्हांकडे येईल. मग तुम्हांला शिक्त िमळेल. तुम्ही माझे
साक्षी व्हाल. तुम्ही लोकांना माइयािवषयी सांगाल. पिहल्यांदा यरुशलेम
येथील लोकांना तुम्ही सांगाल. नतंर तुम्ही यहूदीया, शोमरोन व जगाच्या
सवर् भागात सांगाल.”

9 नतंर येशूने प्रेिषतांना या गोष्टी सांिगतल्यावर, तो आकाशात
उचलला गेला. प्रेिषत हे पाहत असताना येशू ढगाआड गेला. आिण ते
त्याला पाहू शकले नाहीत. 10 येशू दरू जात होता, आिण प्रिषत
आकाशात पाहत असताना पांढरी वस्त्रे परीधान केलेले दोन पुरुष
(देवदतू) अचानक त्यांच्याजवळ येऊन उभे रािहले. 11 आिण ते दोघे
प्रेिषतांना म्हणाले, “गालीलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे पाहत येथे का
उभे रािहलात? हा येशू तुमच्यापासून जसा वर स्वगार्त घेतला गेला व
त्याला (येशूला) जाताना तुम्ही पािहलेत त्याच मागार्ने तो परत येईल.”

एकएक नवानवा प्रेिषतप्रेिषत िनवडण्यातिनवडण्यात ययेेतोतो
12 नतंर प्रेिषत जतैुनाच्या डोंगरावरुन यरुशलेमास परत गेले. (हा

डोंगर यरुशलेमापासून एक िकलोमीटर अतंरावर आहे.) 13 प्रेिषत
शहरात परत आल्यावर ज्या िठकाणी मुक्कामाला होते, त्या िठकाणी गेले.
ही माडीवरची खोली होती. त्या िठकाणी हे प्रेिषत होते: पेत्र, योहान,
याकोब, आंिद्रया, िफिलप्प, थोमा, बथर्लमय, मत्तय, याकोब (अल्फीचा
पुत्र), िशमोन (िझलोट म्हणून मािहत असलेला) आिण यहूदा (याकोबाचा
पुत्र).

14 हे सवर् प्रेिषत एकत्र राहत होते. ते एकाच उद्देशाने सतत प्राथेना
करीत होते. काही िस्त्रया, मरीया येशूची आई आिण त्याचे भाऊ
प्रेिषतांबरोबर होते.

15 काही िदवसांनी िवश्वासणाऱ्यांची एक सभा झाली. (तेथे सुमारे
120 जण होते.) तेव्हा पेत्र उभा रािहला आिण म्हणाला, 16 “बधंंुनो,
पिवत्र शास्त्रामध्ये पिवत्र आत्मा दावीदाकरवी बोलला ते, काहीतरी घडणे
आवश्यक आहे. आपल्या गटातील एक जण जो यहूदा त्याच्यािवषयी तो
बोलत होता. ते असे की, यहूदा आपल्याबरोबर सेवा करीत होता.
आत्मा म्हणाला की, येशूला धरुन देण्यासाठी यहूदा लोकांचे पुढारीपण
करील.”

18 यहूदाला हे वाईट काम करण्यासाठी पसेै देण्यात आले होते. या
पशैांनी त्याच्यासाठी शेत िवकत घेतले गेले. परतंु यहूदा आपल्या
डोक्यावर पडला. त्याचे शरीर तुटले. व त्याची सवर् आतडी बाहेर पडली.
19 यरुशलेम येथील सवर् लोकांना हे समजले. म्हणून त्यांनी त्या शेताचे
नाव हकलदमा असे ठेवले. त्यांच्या भाषेत हकलदमा याचा अथर् “रक्ताचे
शेत” असा होता.

20 पेत्र म्हणाला, “स्तोत्रसांिहतेत (यहूदािवषयी) असे िलिहले आहे:
‘त्याच्या जिमनीजवळ (मालमत्तेजवळ) लोक न जावोत;
कोणीही ितच्यात वस्ती न करो!’

स्तोत्र. 69:25
आणखी असे िलिहले आहे:
‘त्याचा कारभार दसुरा घेवो.’

स्तोत्र. 109:8
21 “म्हणून आता दसुऱ्या व्यक्तीने आमच्यात आले पािहजे आिण

येशूच्या मरणानतंर झालेल्या पुनरुत्थानाचे साक्षीदार व्हावे. प्रभु येशू
आपल्याबरोबर असलेल्या संपूणर् काळात आपल्या गटात
रािहलेल्यांपकैी तो मनुष्य असायला पािहजे, योहान लोकांचा बािप्तस्मा
करीत असे त्या काळापासून ते येशूला आपल्यातून वर स्वगार्त घेण्यात
आले त्या वेळेपयर्ंत आपल्यामध्ये राहत असलेल्यांपकैीच हा मनुष्य
असला पािहजे.”

23 प्रेिषतांनी दोन मनुष्यांना गटासमोर उभे केले. एक जण योसेफ
बसर्बा होता. (त्याचे उपनाव यसु्त होते.) व दसुरा मित्थया होता. 24

प्रेिषतांनी प्राथर्ना केली, “प्रभु, तू सवार्ंची मने जाणतोस. या दोघांपकैी हे
काम करण्यासाठी तू कोणाची िनवड केलेली आहेस हे आम्हांला सांग.
यहूदाने या सेवेकडे पाठ िफरवली. आिण ज्या िठकाणचा तो होता ितकडे
गेला.” 26 नतंर दोघातील एकाची िनवड करण्यासाठी प्रेिषतांनी फासे
(सोंगट्या) टाकले. फाशावरुन प्रभुला मित्थया पािहजे होता हे िदसून
आले. म्हणून तो इतर अकरा िशष्यांसह प्रेिषत झाला.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचआत्म्याचेे आगमनआगमन

पन्रासावाचा िदवस आला, तेव्हा सवर् प्रेिषत एका िठकाणी
एकत्र होते. 2 अचानक आकाशातून आवाज ऐकू आला. तो
आवाज सोसाट्याने वाहणाऱ्या वाऱ्यासारखा होता. ज्या

िठकाणी ते बसले होते ते घर त्या आवाजाने भरुन गेले. 3 त्यांनी
अग्नीच्या ज्वालांसारखे काहीतरी पािहले. त्या ज्वाला िवभक्त होत्या.
आिण तेथील प्रत्येक मनुष्यावर एक एक अशा उभ्या रािहल्या. 4 ते सवर्
पिवत्र आत्म्याने भरुन गेले आिण ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले. हे
करण्यासाठी पिवत्र आत्मा त्यांना सामथ्यर् देत होता.

5 त्यावेळी यरुशलेमामध्ये काही फार धािर्मक यहूदी लोक होते. हे
लोक जगातील प्रत्येक देशाचे होते. 6 या लोकांपकैी मोठा गट हा
आवाज ऐकल्यामुळे तेथे आला.ते आश्चयर्चिकत झाले कारण प्रेिषत
बोलत होते आिण प्रत्येक मनुष्याला त्याची स्वतःची भाषा ऐकायला
िमळाली.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 1:2 699 प्रेिषतांचीं कृत्यें 2:6



7 यामुळे यहूदी लोक अचंिबत झाले. त्यांना हे समजत नव्हते की,
प्रेिषत हे कसे करु शकले. ते म्हणाले, “पाहा! ही माणसे (प्रेिषत) ज्यांना
आपण बोलताना ऐकत आहोत ती सवर् गालीली आहेत! 8 पण आपण
त्यांचे बोलणे आपल्या स्वतःच्या भाषेत ऐकत आहोत. हे कसे शक्य
आहे? आपण िभन्र देशाचे आहोतः 9 पाथीर्, मेदी, एलाम, मेसोपोटेिमया,
यहूदा, कपदकुीया, पतं, आिशया 10 फु्रिगया, पिंफलीया, इिजप्त, कुरनेे
शहराजवळचा िलबीयाचा भाग, रोमचे प्रवासी, 11 के्लत व अरब प्रदेश
असे आपण सवर् िनरिनराळ्या देशांचे आहोत. आपल्यापकैी काही
जन्मानेच यहूदी आहेत. काही जण धमार्ंतरीत आहेत. आपण या
िनरिनराळ्या देशांचे आहोत. परतंु आपण ह्या लोकांचे बोलणे आपापल्या
भाषेत ऐकत आहोत! आपण सवर् ते देवािवषयीच्या ज्या महान गोष्टी
बोलत आहेत त्या समजू शकतो.”

12 ते लोक आश्चयर्चिकत झाले, आिण गोंधळून गेले. त्यांनी
एकमेकांना िवचारले, “काय चालले आहे?” 13 दसुर ेलोक प्रेिषतांना
हसत होते. त्यांना असे वाटले की, प्रेिषत द्राक्षारस खूप प्रमाणात प्यालेले
आहेत.

पपेेत्राचत्राचेे लोकांपुढलोकांपुढेे भाषणभाषण

14 मग पेत्र अकरा प्रेिषतांसह उठून उभा रािहला. आिण तेथे
असलेल्या लोकांना ऐकू जावे म्हणून मोठ्याने बोलला. तो म्हणाला,
“माझ्या यहूदी बधंंूनो, आिण तुम्ही सवर् यरुशलेमचे रिहवासी, माझे ऐका,
मी जे सांगतो, ते तुम्हांला समजणे जरुरीचे आहे, काळजीपूवर्क ऐका.
15 सकाळचे नऊ वाजलेले आहेत आिण तुम्हांला वाटते तसे हे लोक
द्राक्षारसाच्या धंुदीत बोलत नाहीत! 16 परतंु आज येथे ज्या गोष्टी
घडताना तुम्ही पाहत आहात त्यािवषयी योएल संदेष्ट्याने िलहीले होते.
योएल असे िलिहले:

17 ‘देव म्हणतो: शेवटल्या िदवसात
मी अिखल मानवांवर आपला आत्मा ओतीन
तुमचे पुत्र व कन्या भिवष्य सांगतील
तुमच्या तरुणांना दृष्टांत होतील;
तुमच्या वृद्धांना िवशेष स्वप्ने पडतील.

18 त्यावेळी मी माझा आत्मा माझ्यासेवकांवर,
पुरुषांवर व िस्त्रयांवर ओतीन
आिण ते भिवष्य सांगतील.

19 वर आकाशात मी अद्भतु गोष्टी दाखवीन,
खाली पृथ्वीवर मी पुरावे देईन.
तेथे रक्त, अिग्न आिण दाट धूर असतील.

20 सूयर् अधंारामध्ये बदलला जाईल
चंद्र रक्तासारखा लाल होईल
नतंर प्रभुचा महान व गौरवी िदवस येईल.
21 प्रत्येक व्यिक्त जी प्रभुवर िवश्वास ठेवते ती वाचेल.’

योएल 2:28-32
22 “माझ्या यहूदी बांधवानो, हे शब्द ऐका: नासरथेचा येशू हा एक

फार िवशेष मनुष्य होता. देवाने तुम्हांला हे स्प्टपणे दाखिवले आहे.
देवाने येशूच्या हातून मोठ्या सामथ्यर्शाली व अदभुुत गोष्टी तुमच्यामध्ये
करुन हे िसद्ध केले. तुम्ही सवार्ंनी या गोष्टी पािहल्या. म्हणून तुम्ही हे
जाणता की हे सत्य आहे. 23 तुमच्याकिरता येशूला देण्यात आले आिण
तुम्ही त्याला िजवे मारले. वाईट लोकांच्या मदतीने तुम्ही येशूला
वधस्तभंावर िखळले. परतंु हे सवर् होणार हे देव जाणून होता, ती
देवाचीच याजना होती. फार पूवीर्च देवाने ही योजना तयार केली होती.
24 येशूने मरणाचे द:ुख सहन केले. परतंु देवाने त्याला मुक्त केले, देवाने
येशूला मरणातून उठिवले, मरण येशूला बांधून ठेवू शकले नाही. 25

येशूिवषयी दावीद असे म्हणतो:
‘मी प्रभूला नेहमी माइयासमोर पािहले आहे;
मला सुरिक्षत ठेवण्यासाठी तो माइया उजवीकडे असतो

26 म्हणून माझे हृदय आनदंात आहे
आिण माझे तोंड आनदंात बोलते.
होय, माझे शरीरदेखील आशा धरुन राहील

27 कारण तू माझा जीव मरणाच्या जागेत राहू देणार नाहीस

तू तुइया पिवत्र लोकांच्या शरीराला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार
नाहीस.

28 तू मला कसे जगायचे ते िशकिवलेस.
तू माइयाजवळ येशील.
आिण मला मोठा आनदं देशील.’

स्तोत्र. 16:8-11
29 “माझ्या बांधवांनो, खरोखर आपला पूवर्ज दािवद याच्यािवषयी मी

तुम्हांला सांगू शकतो. तो मेला आिण पुरला गेला. आिण त्याची कबर
आजच्या ह्या िदवसापयर्त आपल्यामध्ये आहे. 30 दावीद हा संदेष्टा
होता. आिण देव जे काही बोलला ते त्याला माहीत होते. दावीदाला
देवाने अिभवचन िदले की, तो त्याच्याच घराण्यातून एका व्यक्तीला
त्याच्या राजासनावर बसवील. 31 ते घडण्यापूवीर्च दावीदाला हे माहीत
होते. यासाठीच दावीद त्या व्यक्तीबद्दल असे म्हणतो:
‘त्याला मरणाच्या जागेत राहू िदले नाही.
त्याचा देह कबरमेध्ये कुजला नाही.’

दावीद िख्रस्ताच्या मरणातून पुन्हा उठिवण्यािवषयी म्हणत होता. 32

म्हणून येशूला देवाने मरणातून उठिवले, दािवदाला नाही! आम्ही सवर् ह्या
गोष्टीचे साक्षीदार आहोत. आम्ही त्याला पािहले! 33 येशूला स्वगार्त
उचलून घेण्यात आले. आता येशू देवाच्या उजवीकडे देवाबरोबर आहे.
देवाने येशूला आता पिवत्र आत्मा िदलेला आहे. हाच पिवत्र आत्मा
देण्याचे वचन देवाने िदले होते. म्हणून आता येशू तो आत्मा ओतीत
आहे. हेच तुम्ही पाहत आहात व ऐकत आहात! 34 दावीद वर स्वगार्त
उचलला गेला नाही, तर येशूला वर स्वगार्त उचलून घेण्यात आले.
दावीद स्वतः म्हणाला,
‘प्रभु (देव) माझ्या प्रभुला म्हणाला:
मी तुझे वरैी

35 तुझ्या सामथ्यार्खाली घालीपयर्ंत माझ्या उजवीकडे बसै.’
स्तोत्र. 110:1

36 “म्हणून, सवर् यहूदी लोकांना खरोखर हे समजले पािहजे की देवाने
येशूला प्रभु व िरव्रस्त असे केलेले आहे. तुम्ही वधस्तभंावर िखळून
मारलेला हाच तो मनुष्य!”

37 जेव्हा लोकांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांना फार फार द:ुख झाले. त्यांनी
पेत्राला व इतर प्रेिषतांना िवचारले, “आम्ही काय करावे?”

38 पेत्र त्यांना म्हणाला, “तुमची ह्रदये व जीिवते बदला आिण येशू
िख्रस्ताच्या नावात तुम्ही प्रत्येकाने बािप्तस्मा घ्यावा. मग देव तुमच्या
पापांची क्षमा करील आिण तुम्हांला पिवत्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल.
39 हे अिभवचन तुम्हांसाठी आहे, हे तुमच्या मुलांना आिण जे लोक खूप
दरू आहेत त्यांनासुद्धा आहे. प्रभु आपला देव, ज्यांना स्वतःकडे
बोलािवतो अशा प्रत्येक व्यक्तीला ते िदलेले आहे.”

40 पेत्राने दसुऱ्या पुष्कळ शब्दांत त्यांना सावधान केले; त्याने त्यांना
िवनवणी केली, “ह्या यगुाच्या दषु्टाई पासून स्वतःचा बचाव करा!” 41 मग
ज्यांनी पेत्राने सांिगतलेल्या गोष्टींचा स्वीकार केला, त्यांचा बािप्तस्मा
करण्यात आला. त्या िदवशी िवश्वासणाऱ्यांच्या बधंुवगार्मध्ये तीन हजार
लोकांची भर पडली.

िवश्वासणाऱ्यांचािवश्वासणाऱ्यांचा सहभागसहभाग

42 सवर् िवश्वासणार ेएकत्र भेटत असत. ते त्यांचा वेळ प्रेिषतांची
िशकवण िशकण्यात घालवीत. िवश्वासणार ेएकमेकांशी सहभािगता
करीत. ते एकत्र खात आिण एकत्र प्राथर्ना करीत. 43 प्रेिषत अनेक
सामथ्यर्शाली आिण अद्भतु गोष्टी करीत; आिण प्रत्येक व्यक्तीला
देवािवषयी आदर वाटू लागला. 44 सवर् िवश्वासणार ेएकत्र राहत. प्रत्येक
गोष्ट ते आपापसात वाटत असत. 45 िवश्वासणाऱ्यांनी आपल्या
मालकीच्या जिमनी व वस्तू िवकल्या. नतंर त्यांनी पसेै िवभागून ज्यांना
आवश्यकता होती अशा लोकांना िदले. 46 सवर् िवश्वासणार ेमिंदरामध्ये
दररोज एकत्र जमत. त्या सवार्ंचा उद्देश सारखाच होता. ते त्यांच्या
घरामध्ये एकत्र खात. आपले अन्न इतरनंा वाटण्यात त्यांना फार आनदं
होत असे आिण आनदंी मनाने ते खात असत. 47 िवश्वासणार ेदेवाची
स्तुित करीत. आिण सवर् लोकांना ते आवडत असत. आिण अिधकािधक
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लोक तारले जात होते. व िवश्वासणाऱ्यांच्या गटामध्ये प्रभु रोज अनेक
लोकांची भर घालीत असे.

पपेेत्रत्र एकाएका ललंगंड्यागड्या मनुष्यालामनुष्याला बरबरे ेकरतोकरतो

एके िदवशी पेत्र व योहान मिंदराकडे जात होते. त्यावेळी
दपुारचे तीन वाजले होते. मिंदरातील प्राथर्नेची ती नेहमीची
वेळ होती. 2 जेव्हा ते मिंदरात जाऊ लागले, तेव्हा त्या

िठकाणी एक मनुष्य होता. हा मनुष्य जन्मापासूनचा लगंडा होता. त्याला
चालता येत नव्हते. म्हणून काहीं िमत्र त्याला उचलून घेऊन आले.
दररोज त्याचे िमत्र त्याला मिंदराकडे आणीत असत. ते त्या लगंड्या
माणसाला मिंदराच्या एका दरवाजाजवळ ठेवीत असत. या दरवाजाचे
नाव संुदर दरवाजा असे होते. तेथे तो मनुष्य मिंदरात येणाऱ्या लोकांकडे
भीक मागत असे. 3 त्या िदवशी त्या लगंड्या मनुष्याने पेत्र व योहानाला
मिंदरात जाताना पािहले. त्याने त्यांच्याकडे पसेै मािगतले.

4 पेत्र व योहान यांनी त्या माणसाकडे पािहले व म्हटले. “आमच्याकडे
पाहा!” 5 त्या मनुष्याने त्यांच्याकडे पािहले; त्याला वाटले ते त्याला
काही पसेै देतील. 6 परतंु पेत्र म्हणाला, “माझ्याकडे सोने िंकवा चांदी
काही नाही, परतंु माझ्याकडे दसुर ेकाही तरी आहे, ते मी तुला देतो:
नासरथेच्या येशू िख्रस्ताच्या नावाने ऊठ आिण चालू लाग!”

7 मग पेत्राने त्या माणासाचा उजवा हात धरला व त्याला उठिवले.
आिण ताबडतोब त्या मनुष्याच्या पायात व घोट्यात शिक्त आली. 8 तो
माणूस उडी मारुन उभा रािहला व चालू लागला. तो चालत, बागडत,
आिण देवाचे गुणगान करीत त्यांच्याबरोबर मिंदरात गेला. 9 सवर्
लोकांनी त्याला ओळखले. मिंदराच्या संुदर नावाच्या दरवाजापाशी भीक
मागत बसत असे तो हाच म्हणून त्यांनी त्याला ओळखले. आता त्यांनी
त्याच माणसाला चालताना व देवाची स्तुित करताना पािहले. लोक
आश्चयर्चिकत झाले. हे कसे घडले हे त्यांना समजत नव्हते.

पपेेत्रत्र लोकांच्यालोकांच्या पुढपुढेे भाषणभाषण करतोकरतो

11 तो लगंडा मनुष्य पेत्र व योहान यांना िबलगून उभा होता. सवर्
लोक आश्चयर्चिकत झाले होते. कारण तो मनुष्य बरा झाला होता. ते पेत्र
व योहान उभे असलेल्या शलमोनाच्या द्वारमडंपाकडे धावत येऊ लागले.

12 जेव्हा पेत्राने हे पािहले, तो लोकांना म्हणाला, “माझ्या यहूदी
बधंंूनो, ह्यामुळे तुम्हांला आश्चयर् का वाटत आहे? तुम्ही आमच्याकडे असे
पाहात आहात की जणू काय आमच्या सामथ्यार्नेच हा मनुष्य चालू
लागला आहे. तुम्हांला असे वाटते का की, आमच्या चांगुलपणामुळे असे
घडले? 13 नाही! देवाने हे केले! तो अब्राहामाचा देव आहे, इसहाकाचा
देव आहे आिण तो याकोबाचा देव आहे, आमच्या पूवर्जांचा तो देव आहे.
त्याचा खास सेवक येशू याला त्याने गौरव िदलेला. परतंु तुम्ही येशूला
मारण्यासाठी िदले.िपलाताने येशूला मुक्त करण्याचा िनणर्य घेतला, परतंु
तुम्ही िपलाताला सांिगतले की, तुम्हांला येशू नको. 14 येशू शुद्ध आिण
चांगला (िनष्पाप) होता. परतंु तुम्ही म्हणाला तुम्हाला तो नको, तुम्ही
िपलाताला सांिगतले की येशूऐवजी आम्हांला एक खनुी दे. 15 आिण
म्हणून जो जीवन देतो त्याला तुम्ही मारले! परतंु देवाने त्याला मरणातून
उठिवले, आम्ही त्याचे साक्षी आहो. आम्ही आमच्या डोळ्यांनी ते
पािहले.

16 “येशूच्या सामथ्यार्नेच हा लगंडा बरा झाला. आम्ही येशूच्या
सामथ्यार्वर िवश्वास ठेवला म्हणून हे घडले. तुम्ही या मनुष्याल पाहू
शकता. आिण तुम्ही त्याला ओळखता. येशूवरील िवश्वासाने तो पूणर्पणे
बरा झाला. तुम्ही हे घडलेले पािहले!

17 “माझ्या बधंूनो, तुम्ही येशूला जे केले ते तुम्ही अजाणता केले.
(तुम्हांला समजत नव्हते, तुम्ही काय करीत आहात. तुमच्या
नेत्यांनासुद्धा हे समजले नाही.) 18 देवाने सांिगतले या गोष्टी घडतील.
देवाने भिवष्यवाद्यांकरवी हे सांिगतले की, त्याचा िख्रस्त द:ुखसहन
करील व मरले. मी तुम्हांला सांिगतलेले आहे की, देवाने हे कसे घडवून
आणले. 19 म्हणून तुम्ही तुमची ह्रदये व जीवने बदलली पािहजेत!
देवाकडे परत या आिण तो तुमच्या पापांची क्षमा करील. 20 मग प्रभु
(देव) तुम्हांला आध्याित्मक िवश्रांतीसाठी वेळ देईल. तो तुम्हाला येशू
देईल, ज्याला त्याने िख्रस्त म्हणून िनवडले.

21 “परतंु देवाने त्याच्या पिवत्र भिवष्यवाद्यांच्या तोंडून ज्या गोष्टी
आरभंापासूनच सांिगतल्या त्या घडून येईपयर्ंत त्याला स्वगार्तच रािहले
पािहजे. 22 मोशे म्हणाला, ‘प्रभु तुमचा देव तुम्हांला संदेष्टा देईल. तो
संदेष्टा तुमच्या स्वतःच्या (यहूदी लोकांच्या) मधूनच देईल. तो
माझ्यासारखा भिवष्यवादी असेल. तो जे तुम्हांला सांगेल ते सार ेतुम्ही
पाळा. 23 जो कोणी संदेष्ट्याची (भिवष्यवादी) आज्ञा पाळणार नाही,
त्याचे आपल्या बांधवांमधून मुळासकट उच्चाटन होईल.’

24 “शमुवेल व इतर संदेष्टे (भिवष्यावादी) जे शमुवेलानतंर झाले, जे
देवासाठी बोलले, ते या आताच्या काळािवषयी बोलले. 25 संदेष्टे ज्या
गोष्टीिवषयी बोलले, त्या गोष्टी तुम्हांला िमळाल्या आहेत. देवाने तुमच्या
वाडविडलांशी (पूवर्जांशी) जो करार केला तो तुम्हांला िमळाला आहे.
देवाने तुमचा िपता अब्राहाम याला म्हटले, ‘तुझ्या कुटंुबामुळे पृथ्वीवरील
राष्ट्र े आशीवार्िदत होतील. 26 देवाने आपला खास सेवक येशू याला
प्रथम तुमच्याकडे पाठिवले, तुमच्या वाईट मागार्पासून तुम्हांला परावृत
करण्याकडून.’ तुम्हांला आशीवार्द देण्यासाठी देवाने येशूला पाठिवले.”

पपेेत्रत्र वव योहानयोहान यहयहूूदीदी धमधमर्र्सभसभेेपुढपुढेे

पेत्र व योहान लोकांशी बोलत असताना, काही लोक
त्यांच्याकडे आले. त्यातील काही यहूदी याजक, मिंदराचे रक्षण
करणाऱ्या िशपायांचा कप्तान व काही सदकूी लोक होते. 2 ते

िचडले होते. कारण दोन प्रेिषत लोकांना िशकवीत होते. पेत्र व योहान
लोकांना िशकवीत होते की, येशूच्या सामथ्यार्ने मेलेली माणसे पुन्हा
उठतील. 3 यहूदी पुढाऱ्यानी व िनयमास्त्र िशक्षकांनी पेत्र व योहानाला
धरले व तुरंुगात टाकले. अगोदरच रात्र झाली होती, म्हणून त्यांनी पेत्र व
योहान यांना दसुऱ्या िदवसापयर्ंत तुरंुगात ठेवले. 4 परतंु पेत्र व योहान
यांचा संदेश ऐकणाऱ्या पुष्कळ लोकांनी, त्यांनी सांिगतलेल्या गोष्टींवर
िवश्वास ठेवला. िवश्वासणाऱ्यांच्या गटामध्ये सुमार ेपाच हजार लोक होते.

5 दसुऱ्या िदवशी यहूदी लोकांचे पुढारी, वडीलजन, व िनयमशास्त्र
िशकिवणार ेिशक्षक यरुशलेममध्ये एकत्र जमले. 6 हन्ना (प्रमख याजक),
केफा, योहान आिण अलेक्यांद्र हे तेथे होते. तसेच प्रमुख याजकाच्या
घरातील प्रत्येक जण हजर होता. 7 त्यांनी पेत्र व योहान यांना
सवार्ंसमोर उभे राहण्यास सांिगतले, यहूदी पुढाऱ्यांनी पुष्कळ वेळ त्यांना
िवचारले. “या लगंड्या माणसाला तुम्ही कसे बर ेकेले? कोणत्या शक्तीचा
उपयोग तुम्ही केला? कोणाच्या अिधकाराने हे तुम्ही केले?”

8 मग पेत्र पिवत्र आत्म्याने भरला गेला. तो त्यांना म्हणाला, “अहो
पुढाऱ्यांनो आिण वडीलधारी लोकांनो; 9 या लगंड्या माणासाच्या
बाबतीत जी चांगली गोष्ट झाली त्याबद्दल तुम्ही आम्हांला प्रश्न िवचारीत
आहात काय? तुम्ही आम्हांला िवचारीत आहात का की याला कोणी बरे
केले? 10 तुम्ही सवार्ंनी आिण यहूदी लोकांनी समजून घ्यावे अशी
आमची इच्छा आहे, ती ही की, नासरथेच्या येशू िख्रस्ताच्या सामथ्यार्ने
हा मनुष्य बरा झाला! तुम्ही येशूला वधस्तभंावर िखळले. देवाने त्याला
मरणातून उठिवले. हा मनुष्य लगंडा होता, पण आता तो चांगला झाला
आहे. आिण येशूच्या सामथ्यार्मुळे तुमच्यासमोर उभा राहू शकत आहे!

11 ‘तुम्ही बांधणारांनी जो दगड नापसंत केला,
जो पुढे कोनिशल झाला तोच हा येशू होय.’

स्तोत्र. 118:22
12 येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना तारु शकेल. त्याचे नाव हेच
सामथ्यर् फक्त जगामध्ये आहे जे लोकांना तारण्यासाठी िदले आहे,
आमचे तारण येशूद्वार ेझालेच पािहजे!”

13 यहूदी लोकांना समजले की, पेत्र व योहान यांचे खास प्रिशक्षण
िंकवा िशक्षण झालेले नाही. पण पुढाऱ्यांनी हे सुद्धा पािहले की, पेत्र व
योहान बोलायला घाबरत नव्हते. म्हणून पुढारी आश्चयर्चिकत झाले. मग
त्यांना उमगले की, पेत्र व योहान येशूबरोबर होते. 14 त्यांनी पािहले की,
तो लगंडा मनुष्य तेथे दोन प्रेिषतांसह उभा आहे. त्यांनी पािहले की, तो
मनुष्य बरा झालेला आहे. म्हणून ते प्रेिषतांिवरुद्ध काही बोलू शकत
नव्हते.

15 यहूदी पुढारी त्यांना म्हणाले की, त्यांनी सभा सोडून जावे. मग
पुढारी काय करायला हवे यािवषयी एकमेकांमध्ये िवचारिविनमय करु
लागले. 16 ते म्हणाले, “या मनुष्यांचे आपण काय करावे?
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यरुशलेममधील प्रत्येक व्यिक्त हे जाणतो की, त्यांनी एक महान चमत्कार
केला आहे, हे स्पष्ट आहे. आपण असे म्हणू शकत नाही की ते खर ेनाही.
17 परतंु आपण त्यांना त्या माणसािवषेयी (येशूिवषयी) सांगण्यास
(प्रितबधं करु) घाबरुन सोडू. मग ही समस्या लोकांमध्ये पसरणार
नाही.”

18 मग यहूदी पुढाऱ्यांनी पेत्र व योहान यांना परत आत बोलािवले.
त्यांनी प्रेिषतांना सांिगतले की, येशूच्या नावाने काही करु नका व िशकवू
नका. 19 पण पेत्र व योहान यांनी त्यांना उत्तर िदले, “तुम्हांला कोणते
बरोबर वाटते? देव काय इिच्छतो? आम्ही तुमची की देवाची आज्ञा
पाळायची? 20 आम्ही शांत बसू शकत नाही. आम्ही ज्या गोष्टी पािहल्या
आिण ऐकल्या त्या आम्हांला सांिगतल्याच पािहजेत.”

21 प्रेिषतांना िशक्षा करण्याचा मागर् त्यांना सापडेना; कारण जे काही
घडले होते त्यािवषयी लोक देवाची स्तुित करीत होते. (हा चमत्कार
देवाकडून घडला होता. िशवाय जो बरा झाला होता, तो चाळीस वषार्ंहून
अिधक वयाचा होता.) म्हणून यहूदी पुढाऱ्यांनी प्रेिषतांना पुन्हा ताकीद
िदली व त्यांना सोडून िदले.

पपेेत्रत्र वव योहानयोहान िवश्वासणाऱ्यांकडिवश्वासणाऱ्यांकडेे परततातपरततात

23 पेत्र व योहान यांची सुटका झाल्यावर ते त्यांच्या स्वतःच्या
बधंुवगार्कडे परत गेले. त्यांनी प्रमुख याजक व प्रमुख वडील यहूदी पुढारी
जे बोलले ते सवर् त्यांनी बधंुवगार्ंस सांिगतले. 24 जेव्हा िवश्वासणाऱ्यांनी
हे ऐकले, तेव्हा त्या सवार्ंनी एक मनाने देवाला प्राथर्ना केली. ते म्हणाले,
“सवर्समथर् प्रभु, तूच आकाश, जमीन, समुद्र व जगातील सवार्ंचा
िनमार्णकतार् आहेस. 25 आमचा िपता दावीद हा तुझा सेवक होता. पिवत्र
आत्म्याच्या सहाय्याने त्याने हे शब्द िलिहले:
‘राष्ट्र े का ओरडत आहेत?
लोक (देवािवरुद्ध) का व्यथर् कट रिचत आहेत?

26 ‘या भूतलावरील राजे लढाईसाठी सज्ज झाले
आिण प्रभु परमेश्वर व त्याचा िख्रस्त यांच्यािवरुद्ध एकवट झाले

आहेत.’
स्तोत्र. 2:1-2

27 या गोष्टी खरोखर घडल्या, जेव्हा हेरोद. पतं िपलात, यहूदीतर राष्ट्र े व
यहूदी लोक हे सवर् जण येशूिवरुद्ध ‘एकत्र आले.’ 28 त्यांनी तुझी योजना
प्रत्यक्षात आणली, हे सवर् तुइया सामथ्यार्ने व तुइया इच्छेने घडले. 29

आिण आता प्रभु, ते काय म्हणत आहेत ते ऐक. ते आम्हांला
भेडसावण्याचा प्रयत्न करीन आहेत! प्रभु, आम्ही तुझे सेवक आहोत,
तुला आम्ही जे बोलावे असे वाटते ते न भीता बोलण्यासाठी आम्हांला
मदत कर. 30 तुझे सामथ्यर् दाखवून आम्ही धीट बनण्यासाठी आम्हांला
मदत कर; आजारी लोकांना बर ेकर, पुरावे दे आिण चमत्कार कर, जे
येशू जो तुझा पिवत्र सेवक याच्या सामथ्यार्ंने घडतील.”

31 िवश्वासणाऱ्यांनी प्राथर्ना केल्यावर, ज्या िठकाणी ते एकत्र जमले
होते ती जागा हादरली, ते सवर् पिवत्र आत्म्याने भरले गेले. व ते न भीता
देवाचा संदेश सांगत गेले.

िवश्वासणाऱ्यांचािवश्वासणाऱ्यांचा सहभागसहभाग

32 िवश्वासणाऱ्यांचा हा पिरवार एक मनाने व ऐक्याने राहत असे. ते
एकिचत्त होते. पिरवारामधील कोणीही आपल्या मालमत्तेवर स्वततं्र
अिधकार सांगत नसे. उलट प्रत्येक गोष्ट ते वाटून घेत. 33 मोठ्या
सामथ्यार्ने प्रेिषत लोकांना प्रभु येशू मेलेल्यांतून उठला यािवषयी साक्ष
देत. आिण त्या िवश्वासणाऱ्यांवर देवाचा मोठा आशीवार्द होता. 34 त्यांना
आवश्यकता भासे ते सवर् त्यांना िमळत असे. प्रत्येक जण ज्याची
स्वतःची शेत (जमीन) होती िंकवा घर होती, त्यांनी ते पशैासाठी िवकले
व िवकून आलेले पसेै त्यांनी प्रेिषतांच्या हवाली केले. 35 आिण प्रत्येक
व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार पुरवठा केला जात असे.

36 एका िवश्वासणाऱ्याचे नाव होते योसेफ. प्रेिषत त्याला बणर्बा
म्हणत. (याचा अथर्, “जो इतरांना मदत करतो तो मनुष्य.”) तो लेवी
वंशातला होता. आिण कुप्र बेटावर जन्मलेला होता. 37 योसेफाचे
स्वतःचे शेत होते, ते त्याने िवकले व पसेै त्याने प्रेिषतांकडे िदले.

हनन्याहनन्या आिणआिण सप्पीरासप्पीरा

हनन्या नावाचा एक मनुष्य होता त्याच्या पत्नीचे नाव सप्पीरा
होते. हनन्याने त्याच्याकडे जी काही जमीन होती ती िवकली.
2 परतंु िवकून आलेल्या पशैातून त्याने थोडेच पसेै प्रेिषतांच्या

हातात िदले, त्याने त्यातील काही पसेै गुपचूप काढून स्वतःसाठी ठेवले
होते. त्याच्या पत्नीला हे माहीत होते. ितने या गोष्टीला संमित िदली
होती.

3 पेत्र म्हणाला, “हनन्या, तू तुइया अतंःकरणावर सतैानाला का
अिधकार चालूव देतोस? तू खोटे बोललास व पिवत्र आत्म्याला
फसािवण्याचा प्रयत्न केलास. तू जमीन िवकलीस, पण त्यातील काही
पसेै स्वतःसाठी का ठेवलेस? 4 ती जमीन िवकण्यापूवीर् तुझी होती.
आिण िवकल्यानतंर सुद्धा ते पसेै तुला जसे पािहजे तसे खचर् करता
आले असते. अशी वाईट गोष्ट करावी असा िवचार तू का केलास? तू
मनुष्यांशी नाही, तर देवाशी खोटे बोललास!”

5 जेव्हा हनन्याने हे ऐकले तेव्हा तो खाली पडला आिण मरण पावला.
काही तरुण लोकांनी त्याचे शरीर गंुडाळले व बाहेर नेऊन पुरले. ज्या
प्रत्येक मनुष्याने हे ऐकले, तो अित भयभीत झाला.

7 सुमार ेतीन तासांनतंर त्याची पत्नी आत आली, सप्पीरा ितच्या
नवऱ्याच्या बाबतीत जे झाले ते काहीच माहीत नव्हते. 8 पेत्र ितला
म्हणाला, “मला सांग, तुमच्या शेतासाठी तुम्हांला िकती पसेै िमळाले,
(अमुक) इतक्याच पशैांना िमळाले काय?”
सप्पीरास उत्तर िदले, “होय, आम्हाला शेत िवकून तेवढेच पसेै

िमळाले.”
9 पेत्र म्हणाला, “देवाच्या आत्म्याची परीक्षा पाहण्याचे तू व

तुझ्यानवऱ्याने का ठरिवले? ऐक! त्या पावलांचा आवाज ऐकतेस का?
ज्या माणसांनी तुझ्या नवऱ्याला पुरले ते दाराजवळच आहेत! (तुझ्या
नवऱ्याला जसे नेले) तसेच ते तुलाही नेतील.” 10 त्याच क्षणी सप्पीर
त्याच्या पायाजवळ खाली पडली आिण मेली. तरुण माणसे आली,
त्यांनी पािहले की, ती मेलेली आहे. त्या माणसांनी ितला बाहेर नेले
आिण ितच्या नवऱ्याजवळ पुरले. 11 सवर् िवश्वासणार ेआिण इतर दसुरे
लोक ज्यांनी यािवषयी ऐकले ते अितशय भयभीत झाले.

ददेेवाचवाचेे पुरावपुरावेे

12 प्रेिषतांनी पुष्कळसे चमत्कार व सामथ्यर्शाली गोष्टी केल्या. सवर्
लोकांनी या गोष्टी पािहल्या. आिण ते सवर् एकिचत्ताने शलमोनाच्या
द्वारमडंपात जमत असत. 13 आिण इतर लोकांतील कोणी
त्यांच्याजवळ उभे राहण्याचे धयैर् करीत नसत. परतंु सवर् प्रेिषतांची स्तुित
करीत; 14 आिण िकती तरी लोक पुढे येऊन प्रभु येशूवर िवश्वास ठेवीत.
अशा रीतीने बरचे पुरुष व िस्त्रया येऊन त्यांना िमळाल्या. 15 त्यामुळे
पेत्र रस्त्याने जाऊ लागला म्हणजे त्याची सावली रोगी व आजारी
लोकांच्यावर पडावी यासाठी लोक त्यांना वाटेवर खाट अगर अथंरुणावर
ठेवीत असत. 16 लोक यरुशलेम सभोवतालच्या गावांगावातून येऊ
लागले, आिण त्यांचे आजारी व भूतबाधा झालेले लोक यांना ते आणू
लागले. तेव्हा ही सवर् माणसे बरी केली गेली.

यहयहूूदीदी प्रेिषतांनाप्रेिषतांना मनामना करण्याचाकरण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतातकरतात

17 प्रमुख याजक आिण त्याचे सवर् िमत्र (सदकूी नावाचा एक गट)
यांना फार हेवा वाट लागला. 18 त्यांनी प्रेिषतांना धरले आिण तुरंुगात
टाकले. 19 पण रात्रीच्या वेळी देवाच्या दतूाने तुरंुगाचा दरवाजा
उघडला. देवदतूाने प्रेिषतांना बाहेर आणले आिण म्हणाला, 20 “जा
आिण मिंदरात उभे राहा. येशू िख्रस्तामधील जे नवीन जीवन आहे
त्यािवषयी लोकांना सांगा.” 21 जेव्हा प्रेिषतांनी हे ऐकले, त्यांनी ती
आज्ञा पाळली आिण मिंदरात गेले. ती पहाटेची वेळ होती, आिण तेथे
लोकांना िशक्षण देऊ लागले, प्रमुख याजक व त्याचे िमत्र सभास्थानात
आले.
त्यांनी यहूदी पुढाऱ्यांची सभा आिण सवर् वडीलजन, जे यहूदी लोकांचे

नेते होते यांची एकत्र सभा बोलािवली. मग प्रेिषतांना तेथे घेऊन
येण्यासाठी काही जणांना तुरंुगात पाठिवले. 22 जेव्हा िशपाई
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तुरंुगामध्ये त्यांना पाहावयास गेले, तेव्हा त्यांना आतमध्ये प्रेिषत
आढळले नाहीत. म्हणून त्यांनी परत जाऊन यहूदी पुढाऱ्यांना त्यािवषयी
सांिगतले. 23 िशपाई म्हणाले, “तुरंुगाची दार ेबदं केलेली व त्यांसा
कुलुप लावलेले होते. तसेच पहारकेरीही दारावर पहारा देत आहेत. परतंु
आम्ही जेव्हा दार उघडले, तेव्हा आतमध्ये कोणीच आढळले नाही!” 24

मिंदराच्या पहारकेऱ्यांच्या सरदाराने आिण प्रमुख याजकाने हे शब्द
ऐकले. ते गोंधळात पडले, व यानतंर काय होईल याबद्दल बुचकळ्यात
पडले.

25 नतंर कोणी एक आला आिण म्हणाला, “ज्या लोकांना तुम्ही
तुरंुगात टाकले ते तर मिंदरात उभे राहून लोकांना िशक्षण देत आहेत!”
26 तेव्हा कप्तान व त्याचे लोक बाहेर गेले व प्रेिषतांना पुन्हा घेऊन
आले. त्यावेळी त्यांनी बळाचा वापर केला नाही, कारण त्यांना लोकांचे
भय वाटले व असे वाटले की लोक कदािचत त्यांना दगडमार करतील.

27 त्यांनी प्रेिषतांना आणून सभेपुढे उभे केले. प्रमुख याजकाने
प्रेिषतांना प्रश्न िवचारले. 28 तो म्हणाला, “आम्ही तुम्हांला (येशू) या
मनुष्याच्या नावाने िशक्षण देऊ नका म्हणून ताकीद िदली होती. आिण
तरीही तुम्ही तुमच्या िशकवणकुीचा प्रसार सवर् यरुशलेमभर केलात.
आिण या मनुष्याच्या (येशूच्या) मरणाचा दोष आमच्यावर ठेवण्यासाठी
तुम्ही प्रयत्न करीत आहात.”

29 पेत्र व इतर प्रेिषतांनी उत्तर िदले, “आम्हांला देवाची आज्ञा
पाळलीच पािहजे, तुमची नाही! 30 तुम्ही येशूला मारले. तुम्ही त्याला
वधस्तभंावर िखळले. परतंु त्याच देवाने, जो आमच्या वाडविडलांचा
(पूवर्जांचा) देव होता, त्याने येशूला मरणातून उठिवले! 31 देवाने त्याला
उठिवले व आपल्या उजवीकडे बसािवले. देवाने येशूला राजपुत्र व
उद्धारकतार् म्हणून उजवीकडे बसिवले. देवाने हे यासाठी केले की, यहूदी
लोकांनी त्यांची ह्रदये व जीिवते बदलावीत. ह्या गोष्टी घडताना आम्ही
पािहल्या. 32 पिवत्र आत्मासुद्धा हे खर ेआहे हे दशर्िवतो. जे लोक
देवाची आज्ञा पाळतात त्या सवार्ंना त्याने पिवत्र आत्मा िदलेला आहे.”

33 जेव्हा यहूदी सभेच्या पुढाऱ्यांनी हे शब्द ऐकले, तेव्हा ते खूप
रागावले. त्यांनी प्रेिषतांना िजवे मारण्यासंबधी िवचार सुरु केला. 34

सभेमध्ये गमलीएल नावाचा एक परुशी उभा रािहला. िनयमशास्त्राचा तो
िशक्षक होता. आिण सवर् लोक त्याला मान देत असत, त्याने लोकांना
सांिगतले की, काही वेळासाठी प्रेिषतांना बाहेर पाठवा. 35 नतंर तो
त्यांना म्हणाला, “इस्राएलच्या लोकांनो, या लोकांना जे काही करण्याचा
िवचार तुम्ही करीत आहात त्याबद्दल सावधिगरी बाळगा. 36 काही
काळापूवीर् थुदासचा जन्म झाला. आपण कोणी थोर असल्याचा दावा
त्याने केला. सुमार ेचारशे जण त्याला जाऊन िमळाले, पण त्याला ठार
मारण्यात आले त्याचवेळी त्याचे अनुयायीही पांगले, ते काहीच करु
शकले नाहीत. 37 नतंर, गालीलातून यहूदा नावाचा माणूस आला. ती
वेळ जनगणनेची होती. त्यानेही काही अनुयायांचे नेतृत्व केले.
त्यालासुद्धा मारण्यात आले. व त्याचे सवर् अनुयायी पांगले व पळून गेले.
38 म्हणून आता मी तुम्हांला सांगतो: या लोकांपासून दरू राहा. त्यांना
एकटे सोडा. जर त्यांच्या योजना मनुष्यांच्या असतील तर ते अपयशी
ठरतील. 39 पण जर हे देवापासून असतील तर तुम्ही त्यांना रोखू
शकणार नाही. उलट तुम्ही देवािवरुद्ध लढत आहात असे होईल!”
यहूदी लोकांनी गमलीएलचा सल्ला मानला. 40 त्यांनी पेिषतांना पुन्हा

बोलािवले, त्यांना फटके मारले. आिण येशूच्या नावाने पुन्हा त्यांनी काही
बोलू नये असा आदेश िदला. आिण त्यांनी प्रेिषतांना सोडून िदले. 41

प्रेिषत सभा सोडून गेले. येशूच्या नावासाठी आपण िंनदानालस्ती सहन
करण्याच्या योग्यतेचे ठरलो यामुळे ते आंनदी झाले. 42 आिण नतंर
प्रेिषतांनी लोकांना िशकिवण्याचे सोडले नाही. प्रेिषत लोकांना सातत्याने
शुभवातार् सांगत रािहले. येशू हा प्रभु आहे, हे ते दररोज मिंदरात व
लोकांच्या घरांमध्ये सांगत असत.

िवशिवशेेषष कामासाठीकामासाठी सातसात जणांचीजणांची िनवडिनवड ककेेलीली जातजातेे

अिधकािधक लोक येशूचे अनुयायी होत होते. पण याचवेळी
ग्रीक बोलणाऱ्या अनुयायांचा यहूदी अनुयायांशी वाद झाला. ते
म्हणाले की, अनुयायांना िमळणारा जो रोजचा अन्नाचा वाटा

असतो, तो त्यांच्या िवधवांना िमळण्यािवषयी दलुर्क्ष होते. 2 बारा
प्रेिषतांनी सवर् अनुयायांना एकत्र बोलािवले.
प्रेिषत त्यांना म्हणाले, “देवाचे वचन िशकिवण्याचे आमचे काम

थांबलेले आहे. हे चांगले नाही! लोकांना काही खाण्यासाठी देणे यापेक्षा
देवाचे वचन सातत्याने िशकिवणे हे आमच्यासाठी अिधक चांगले. 3

म्हणून बधंूनो, तुमचे स्वतःचे सात लोक िनवडा. लोकांनी त्यांना हे
चांगले आहेत असे म्हटले पािहजे. ते ज्ञानाने व आत्म्याने पूणर् भरलेले
असावेत. आिण त्यांना ही सेवा करण्यास आपण देऊ. 4 मग आपण
संपूणर् वेळ प्राथर्ना करण्यात व देवाचे वचन िशकिवण्यात घालवू शकतो.”

5 बधंुवगार्तील सगळ्यांना ही कल्पना आवडली. मग त्यांनी या सात
जणांची िनवड केली: स्तेफन (मोठा िवश्वास व पिवत्र आत्म्याने पूणर्
भरलेला मनुष्य, िफिलप्प), प्रखर, नीकनोर, ितम्मोन, पािर्मना आिण
िनकलाव (अतंुिखयाकर जो यहूदी झाला होता). 6 नतंर त्यांनी या सात
जणांना प्रेिषतांसमोर उभे केले. प्रेिषतांनी त्यांच्यावर हात ठेवले व
प्राथर्ना केली.

7 देवाचे वचन जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत जात होते.
यरुशलेममधील अनुयायांचा गट मोठा होत होता. एकढेच नव्हे तर एका
मोठ्या यहूदी याजकवगार्ने िवश्वास ठेवला व आज्ञा पाळल्या.

स्तस्तेेफनािवरुद्धफनािवरुद्ध यहयहूूदीदी लोकलोक

8 स्तेफन (सात लोकांपकैी एक) यास मोठा आशीवार्द िमळाला.
देवाने त्याला लोकांसमोर अद्भतू चमत्कार करण्याचे सामध्यर् िदले होते.
9 परतंु काही यहूदी आले आिण त्यांनी स्तेफनाबरोबर वाद घातला. हे
यहूदी सभास्थानातून आले होते. त्याला िलबतीर्नांसाठी सभास्थान असे
म्हणत. (हे सभास्थान कुरनेे, आिण अलेक्सांद्र येथील यहूदी लोकांसाठी
सुद्धा होते). िकलीिकया व आिशयातील यहूदीसुद्धा त्यांच्याबरोबर होते.
ते सवर् आले आिण स्तेफानबरोबर वाद घालू लागले. 10 परतंु ज्या
ज्ञानाने व आत्म्याच्या प्रेरणेने स्तेफन बोलत होता त्यापुढे यहूदी
लोकांचा िटकाव लागेना.

11 तेव्हा त्यांनी काही लोकांना पसेै िदले व असे बोलायला िशकिवले
की, “आम्ही स्तेफनाला मोशे व देव यांच्यावरुध्द दभुार्षण करताना
म्हणजे वाईट गोष्टी बोलताना ऐकले.” 12 त्यामुळे लोकसमुदाय, यहूदी
वडीलजन आिण परुशी लोक भडकले. ते इतके िचडले की, त्यांनी
येऊन स्तेफनाला धरले. आिण त्याला यहूदी लोकांच्या (पुढाऱ्यांच्या)
सभेत नेले.

13 आिण त्यांनी तेथे खोटे साक्षीदार आणले, ते म्हणाले, “हा मनुष्य
(स्तेफन) पिवत्र मिंदरािवषयी नेहमी वाईट बोलतो. आिण तो मोशेच्या
िनयमशास्त्रािवषयी नेहमी वाईट बोलतो. 14 आम्ही त्याला असे
बोलताना ऐकले आहे की, नासरथेचा येशू ही जागा नष्ट करील आिण
मोशेने घालून िदलेल्या चालीरीती बदलून टाकील.” 15 धमर्सभेत
बसलेल्या सवर् सभासदांनी स्तेफनाकडे न्याहाळून पािहले. तेव्हा त्याचा
चेहरा देवदतूाच्या चेहऱ्यासारखा िदसत होता.

स्तस्तेेफनाचफनाचेे भाषणभाषण

प्रमुख याजक स्तेफनाला म्हणाला, “हे सवर् खर ेआहे काय?”
2 स्तेफनाने उत्तर िदले, “माझ्या यहूदी वडीलजनांनो आिण
बधंंूनो, माझे ऐका. आपला िपता (पूवर्ज) अब्राहाम

मेसोपोटेिमया येथे असताना आपल्या गौरवी देवाने त्याला दशर्न िदले. हे
तो हारान येथे राहण्यापूवीर् घडले होते. 3 देव अब्राहामाला म्हणाला,
‘तुझा देश व तुझे नातेवाईक सोड. आिण मी दाखवीन त्या देशात जा!’

4 “म्हणून अब्राहामाने आपले वतन खास्द्यांचा देश सोडला आिण तो
हारान येथे राहू लागला. अब्राहामाच्या विडलांच्या मृत्यूनतंर देवाने
त्याला या िठकाणी पाठिवले, जेथे आता तुम्ही राहत आहात. 5 परतंु
देवाने अब्राहामाला या जिमनीतील काही िदले नाही. देवाने यातील एक
पाऊल ठेवण्या इतकी सुध्दा जमीन त्याला िदली नाही. परतंु देवाने
त्याला अिभवचन िदले की भिवष्यात तो त्याला ही जमीन देईल. व
त्याच्या मुलांनाही देईल. अब्राहामाला संतान होण्यापूवीर् हे घडले.

6 “देव त्याला म्हणाला, ‘तुझी संतती उपरी होईल. ते दसुऱ्या देशात
राहतील. तेथील लोक तुइयावंशजांना गुलाम बनिवतील आिण त्यांना
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चारशे वषेर् वाईट रीतीने वागवतील. 7 परतंु जो देश त्यांना गुलाम
बनवील त्यांना मी िशक्षा देईन.’ देव असे सुद्धा म्हणाला, ‘त्या गोष्टी
घडल्यानतंर, तुझे लोक त्या देशातून बाहेर येतील. मग तुझे लोक या
िठकाणी माझी उपासना करतील.’

8 “देवाने अब्राहामाशी करार केला, या कराराचे िचन्ह होते संुता.
आिण म्हणून जेव्हा अब्राहामाला मुलगा झाला, तेव्हा अब्राहामाने
आपल्या मुलाची, तो आठ िदवसांचा असताना, संुता केली. त्याच्या
मुलाचे नाव इसहाक होते. इसहाकानेसुद्धा आपला मुलगा याकोब याची
संुता केली. व याकोबाने आपल्या मुलांची संुता केली, हे पुत्र नतंर बारा
(पूवर्ज) वडील झाले.

9 “या विडलांना (पूवर्जांना) योसेफाचा मत्सर वाटला. त्यांनी
योसेफाला इिजप्तमध्ये एक गुलाम म्हणून िवकले, परतंु योसेफाबरोबर
देव होता. 10 योसेफावर तेथे खूप संकटे आली पण देवाने त्याला सवर्
संकटांतून सोडिवले, देवाने योसेफाला ज्ञान व शहाणपण िदले. त्यामुळे
इिजप्तचा राजा, फारो, याची मजीर् योसेफाला संपादन करता आली.
फारोने योसेफाला इिजप्त देशावर व त्याच्या घरावर अिधपती म्हणून
नेमले. 11 मग सवर् इिजप्त व कनान देशावर दषु्काळ पडला. आिण
लोकांच्या द:ुखाला अतं रािहला नाही. आमच्या पूवर्जांना अन्नधान्य
िमळेनासे झाले.

12 “जेव्हा याकोबाने ऐकले की, इिजप्त देशामध्ये धान्य आहे, त्याने
आपल्या पूवर्जांना ितथे पाठिवले, ही पिहली वेळ होती. 13 ते दसुऱ्या
वेळी आले तेव्हा योसेफाने आपली ओळख त्यांना करुन िदली. आिण
फारो राजाला योसेफाच्या कुटंुबाची मािहती झाली. 14 मग योसेफाने
काही लोकांना आपल्या विडलांना, आिण त्याच्या कुटंुबातील पचं्याहतर
लोकांना इिजप्त येथे बोलावण्यासाठी पाठिवले. 15 मग याकोब इिजप्त
देशात गेला आिण तो व आपले पूवर्ज तेथेच मरण पावले. 16 नतंर त्यांचे
मृतदेह शेखेमला नेण्यात आले व तेथेच त्यांना पुरण्यात आले.
अब्राहामाने शेखेम येथे हामोराच्या पुत्रांना पुरपेूर मोबदला देऊन िवकत
घेतलेल्या कबरीत त्यांना पुरण्यात आले.

17 “देवाने अब्राहामाला िदलेले वचन पुर ेहोण्याची वेळ जसजशी
जवळ येऊ लागली, तसतशी इिजप्त देशातील आपल्या लोकांची संख्या
वाढू लागली. 18 शेवटी, ज्या राजाला योसेफाची मािहती नव्हती, असा
राजा इिजप्तवर राज्य करु लागला. 19 त्या (नवीन) राजाने फार हुशारीने
आपल्या लोकांचा फायदा घेतला. तो आपल्या लोकांशी फार िनदर्यतेने
वागू लागला, तो त्यांच्या बालकांना घराबाहेर टाकून देण्यास भाग पाडू
लागला. ती बालके िजवंत राहू नयेत हा त्याचा हेतु होता.

20 “त्या काळात मोशेचा जन्म झाला. आिण तो (देवाच्या नजरते)
फार संुदर बालक होता. तीन मिहन्यांपयर्ंत त्याच्या विडलांच्या घरात
वाढला. 21 आिण जेव्हा त्याला घराबाहेर ठेवण्यात आले तेव्हा
फारोच्या कन्येने त्याला घेतले. ितने त्याला आपल्या मुलासारख
वाढवल. 22 इिजप्तच्या लोकांनी त्याला सवर् प्रकारच्या ज्ञानात सुिशिक्षत
केले. तसेच तो बोलण्यात व कृतीत भारदस्त झाला.

23 “जेव्हा तो चाळीस वषार्ंचा झाला, त्याने िवचार केला की, आपले
बांधव, जे यहूदी लोक त्यांना जाऊन भेटावे, 24 आिण जेव्हा त्याने
आपल्या इस्राएली बांधवांपकैी एकाला वाईट वागिवले जाताना पािहले,
तेव्हा त्याने त्या इिजप्तच्या रिहवाश्याला मारले, व आपल्या बांधवाची
सुटका केली; छळ केला जाणाऱ्या यहूदी मनुष्याच्या वतीने त्याने बदला
घेतला. 25 देव त्याच्या हातून यहूदी लोकांची सुटका करीत आहे, हे
यहूदी लोकांना कळेल असे मोशेला वाटले, परतंु त्यांना ते कळले नाही.

26 “दसुऱ्या िदवशी दोन यहूदी माणसे भांडण करताना मोशेने
पािहली, ते पाहून मोशे त्यांच्यात मध्यस्थी करु लागला. तो त्यांना
म्हणाला, ‘पुरुषांनो, तुम्ही एकमेकांचे भाऊ आहात, तुम्ही एकमेकांशी का
भांडत आहात?’ 27 परतंु जो मनुष्य आपल्या शेजाऱ्याशी वाईट रीतीने
वागत होता, त्याने मोशेला एका बाजूला सारुन म्हटले, ‘आमच्यावर
अिधकार गाजवायला आिण आमचा न्यायिनवाडा करायला तुला कोणी
नेिमले? 28 काल तू त्या इिजप्तच्या माणसाला ठार मारलेस; तसाच
माझाही जीव घेण्याचे तुइया मनात आहे का?’ 29 जेव्हा मोशेने त्याला हे
बोलताना ऐकले, तेव्हा तो इिजप्त सोडून पळून गेला. आिण िमद्यान्यांच्या
देशात उपरी म्हणून राहू लागला आिण तेथेच त्याला दोन मुलगे झाले.

30 “चाळीस वषार्ंनतंर मोशे सीनाय पवर्ताजवळच्या वाळवंटात होता.
एका जळणाऱ्या झुडपांत मोशेला देवदतूाचे दशर्न झाले. 31 जेव्हा मोशेने
हे पािहले तेव्हा तो आश्चयर्चिकत झाला. नीट पाहता यावे म्हणून तो त्या
जळत्या झुडपाजवळ गेला. मोशेने एक वाणी ऐकली, तो आवाज प्रभूचा
होता. 32 प्रभु म्हणाला, ‘मी तुझ्या वाडविडलांचा देव आहे-अब्राहाम,
इसहाक, याकोब यांचा देव आहे.’ मोशे भीतीने थरथर कापू लागला.
डोळे वर करुन पाहण्याचे धाडस त्याला होईना.

33 “देव त्याला म्हणाला, ‘तुझ्या पायातील वहाणा काढ! कारण ज्या
जागेवर तू उभा आहेस ती जागा पिवत्र आहे. 34 माझ्या लोकांचा इिजप्त
देशात होणारा छळ मी पािहला आहे. आिण त्यांचे िवव्हळ्णे माझ्या कानी
आले आहे. म्हणून त्यांची सुटका करण्यास मी खाली आलो आहे. आता
ये, मी तुला परत इिजप्त देशाला पाठवीत आहे.’

35 “मोशे हाच तो मनुष्य होता, ज्याला यहूदी लोकांनी नाकारले.
‘तुला कोणी आमच्यावर अिधकार गाजवायला आिण न्याय करायला
िनवडले आहे काय?’ असे ते त्याला म्हणाले. मोशे हाच मनुष्य आहे की
ज्याला देवाने शासनकतार् व तारणारा म्हणून पाठिवले. देवाने मोशेला
देवदतूाच्या मदतीने पाठिवले. याच देवदतूाला मोशेने जळत्या झुडपात
पािहले होते. 36 म्हणून मोशेने लोकांना बाहेर काढले. त्याने
सामथ्यर्शाली कृत्ये व चमत्कार केले. मोशेने ह्या गोष्टी इिजप्तमध्ये,
तांबड्या समुद्राजवळ, आिण वाळवंटात चाळीस वषेर् केल्या.

37 “हा तोच मोशे आहे, ज्याने यहूदी लोकांना असे म्हटले: ‘देव
तुम्हाला एक भिवष्यवादी देईल. तो भिवष्यवादी तुमच्याच लोकांमधून
येईल. तो माइयासारखाच भिवष्यवादी असेल’ 38 जो अरण्यात
यहूद्दांबरोबर होता, सीनाय पवर्तावर आपणाबरोबर बोलणाऱ्या
देवदतूाबरोबर व आपल्या वाडवडीलांबरोबर होता ज्याला आम्हास
देण्यासठी जीवनदायी वचने िमळाली होती, तोच हा मोशे होय,

39 “परतंु आपले वाडवडील त्याचे ऐकायला तयार नव्हते. त्यांनी
त्याचे ऐकले नाही. आिण त्यांनी त्याला नाकारले. त्यांची मने इिजप्त
देशाकडे परत ओढ घेऊ लागली. 40 आपले वाडवडील अहरोनाला
म्हणाले, ‘आमच्यापुढे चालतील असे देव आमच्यासाठी तयार कर.
कारण इिजप्त देशातून काढून आम्हांला बाहेर घेऊन येणारा हा मोशे,
त्याचे काय झाले हे आम्हांला माहीत नाही’. 41 त्यांनी याच काळात
वासरासारखी िदसणारी एक मूतीर् तयार केली आिण त्या मूतीर्ला अपर्णे
सादर केली. आपल्या हातांनी घडिवलेल्या या मूतीर्पुढे त्यांनी
आनदंोत्सव साजरा केला! 42 पण देवाने त्या लोकांकडे पाठ िफरिवली
आिण आकाशातील समूहांची (तार,े नक्षत्र, अशा खोट्या देवांची) भिक्त
करीत राहण्यासाठी मोकळे सोडले. कारण भिवष्याद्यांच्या पुस्तकात
असे िलिहले आहे:
‘देव म्हणतो, अहो यहूदी लोकांनो, तुम्ही वधलेल्या पशंूची अपर्णे मला
आणली नाहीत,
रानातील चाळीस वषार्ंत.

43 तुम्ही तुमच्याबरोबर मोलेखासाठी तबंू (उपासनेचे स्थळ)
आिण तुमचा देव रफेान यासाठी तान्यांच्या मूतीर् नेल्यात
या मूतीर् तुम्ही केल्या यासाठी की तुम्हांला उपासना करता यावी
म्हणून मी तुम्हांला दरू बाबेलोनपलीकडे पाठवीन.’

आमोस 5:24-27
44 “अरण्यात आपल्या वाडविडलांच्या बरोबर साक्षीदाखल देवाचा

तबंू होता. देवाने तो जसा बनिवण्यास सांिगतले त्याप्रमाणे व देवाने
दाखिवलेल्या नमुन्याप्रमाणे मोशेने तो बनिवला. 45 नतंर यहोशवाने
आपल्या वाडविडलांचे नेतृत्व करुन इतर देशांच्या जिमनी कािबज
केल्या. ती राष्टे परमेश्वराने आमच्या पुढून घालिवली. जेव्हा आपले लोक
या नवीन प्रदेशात गेले तेव्हा हाच तबंू त्यांनी सोबत नेला. आमच्या
लोकांना हा तबंू त्यांच्या वाडविडलांकडून िमळाला व आपल्या पूवर्जांनी
दावीदाच्या काळापयर्ंत तो ठेवला. 46 दावीद देवाच्या मजीर्चा
असल्याने, याकोबाच्या देवासाठी मदंीर बांधण्याची इच्छा त्याने
दशर्िवली. 47 परतंु देवाचे मिंदर शलमोनाने बांधले.

48 “कारण सवेर्च्च देव मनुष्यांनी त्यांच्या हातांनी बांधलेल्या घरात
राहत नाही. भिवष्यवादी असे िलिहतातः

49 ‘प्रभु म्हणतो, स्वगर् माझे िंसहासन आहे.
पृथ्वी ही माझे पाय ठेवण्याचे आसन आहे.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 7:7 704 प्रेिषतांचीं कृत्यें 7:49
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तुम्ही माइयासाठी कसले घर बांधू शकता?
मला िवश्रांती घेण्यासाठी दसुऱ्या िठकाणाची गरज नाही.

50 माझ्या हातांनी या सवर् गोष्टी केल्या नाहीत काय?’”
यशया 66:1-2

51 “तुम्ही जे ताठ मानेचे लोक आहात त्या तुमची मने व कान िवदेशी
लोकांसारखी असून तुम्ही नेहमीच पिवत्र आत्म्याला आपल्या
पूवर्जांप्रमाणेच नाकारीत आला आहात. 52 तुमच्या वाडविडलांनी छळ
केला नाही, असा कोणी एखादा भिवष्यवादी होऊन गेला काय? एक
धािर्मक (िख्रस्त) येणार अशी घोषणा करणाऱ्यांचा त्यांनी वध केला.
आिण आता तर तुम्ही त्याचा ही (िख्रस्ताचा) िवश्वासघात व खून केलात.
53 तुम्हीच लोक आहात, ज्यांना िनयमशास्त्र िमळाले. देवाने हे
िनयमशास्त्र देवदतूांकरवी िदले. परतंु तुम्ही ते पाळीत नाही!”

स्तस्तेेफनाचाफनाचा वधवध होतोहोतो

54 यहूदी लोकांनी स्तेफनाला हे बोलताला ऐकले व त्यांना फार राग
आला, ते त्याच्यािवरुद्ध दातओठ खाऊ लागले. 55 परतंु स्तेफन पिवत्र
आत्म्याने भरलेला होता. त्याने आपली नजर वर स्वगार्कडे लावली.
देवाचा गौरव त्याने पािहला. त्याने येशूला देवाच्या उजवीकडे उभे
असलेले पािहले. 56 तो म्हणाला, “पहा! स्वगर् उघडलेला मला िदसत
आहे. व मी मनुष्याच्या पुत्राला देवाच्या उजवीकडे उभा असलेला पाहत
आहे!”

57 स्तेफनाचे हे शब्द ऐकून यहूदी मोठ्याने ओरडले. त्यांनी आपले
कान स्वतःच्या हातांनी झाकून घेतले. नतंर ते सवर् िमळून स्तेफनावर
धावून गेले. 58 त्यानी स्तेफनाला धरुन ओढीत शहराच्या बाहेर नेले व
त्याला दगडमार करु लागले. जे साक्षी होते, त्यांनी आपले कपडे शौल
नावाच्या एका तरुण मनुष्यापाशी ठेवले होते. 59 ते स्तेफनावर दगडमार
करीत असताना तो मोठ्याने प्राथर्ना करीत म्हणाला, “हे प्रभु येशू,
माइया आत्म्याचा स्वीकार कर!” 60 नतंर स्तेफनाने आपले गुडघे
टेकले व मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “प्रभु, यांचे हे करणे त्यांच्या माथी
पाप असे मानू नको!” असे बोलून त्याने प्राण सोडला.

स्तेफनाचा जो खून झाला त्याला शौलाची संमित होती. त्या
िदवसापासून यरुशलेम येथील िख्रस्ताच्या मडंळीचा मोठा
छळ सुरु झाला. प्रेिषतांिशवाय इतर सवर् िवश्वासणार ेिशष्य

यहूदा व शोमरोन प्रांताच्या कानाकोपऱ्यात पांगून गेले.

िवश्वासणाऱ्यांवरिवश्वासणाऱ्यांवर ससंकंटकट

काही धािर्मक माणसांनी स्तेफनाला पुरले आिण त्याच्यासाठी त्यांनी
फार शोक केला. शौलाने िख्रेस्ताच्या मडंळीचा छळ करण्यास सुरुवात
केली. तो घरोघर जाई. िस्त्रया व पुरुष यांना धरुन खेचून नेई व तुरंुगात
टाकीत असे. 4 िवश्वासणार ेसगळीकडे पांगले होते. जेथे कोठे
िवश्वासणार ेजात, तेथे ते लोकांना सुवातार् सांगत.

शोमरोनातशोमरोनात िफिलप्पाचीिफिलप्पाची ससेेवावा
5 िफिलप्प शोमरोनातील एका शहरात गेला. त्याने िख्रस्ताचा संदेश

िदला. तेथील लोकांनी िफिलप्पाचे बोलणे ऐकले व त्याने केलेले
चमत्कार पािहले. 6 िफिलप्प ज्या गोष्टी त्यांना सांगत असे त्या ते
लक्षपूवर्क ऐकत असत. 7 त्यांच्यापकैी पुष्कळांना अशुद्ध आत्मे लागले
होते. पण िफिलप्पाने ते सवर् घालिवले होते. ते माणसांच्या शरीरातून
बाहेर पडताना मोठ्याने ओरडत बाहेर पडत असत. तेथे बरचे लगंडे व
अधार्ंगवायू झालेले लोक होते. िफिलप्पाने या लोकांना बर ेकेले. 8

यामुळे शहरातील लोक फार आनिंदत झाले.
9 िशमोन नावाचा मनुष्य त्या नगरात राहत होता. तो जादचेू प्रयोग

करीत असे. त्याच्या प्रयोगांमुळे लोक आश्चयर्चिकत होत असत. तो
स्वतःला फार मोठा समजत असे. 10 अगदी लहानापासून थोरापयर्ंत
लोक लक्षपूवर्क त्याचे ऐकत. ते म्हणत असत. “देवाची महान शिक्त असे
ज्याला म्हणतात तोच हा मनुष्य आहे!” 11 त्याने आपल्या जादमूुळे
बराच काळपयर्ंत लोकांना चकीत केले असल्याने लोक त्याच्याकडे लक्ष
देत असत. 12 परतंु जेव्हा देवाच्या राज्यािवषयीची सुवातार् आिण येशू
िख्रस्ताचे नाव िफिलप्पाने त्या लोकांना सांिगतले तेव्हा त्यांनी त्याच्यावर

िवश्वास ठेवला. तेव्हा लोकांना बािप्तस्मा देण्यात आला. त्यांच्यात जसे
पुरुष होते तशा िस्त्रयाही होत्या. 13 स्वतः िशमोनाने िवश्वास ठेवला
आिण त्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर तो िफिलप्प बरोबर राहू लागला. आिण
झालेले चमत्कार आिण अद्भतु िचन्हे पाहून िशमोन आश्चयार्ने थक्क झाला.

14 यरुशलेममधील प्रेिषतांनी हे ऐकले की शोमरोनातील लोकांनी
देवाच्या वचनाचा स्वीकार केला, म्हणून पेत्र व योहान यांना प्रेिषतांनी
शोमरोनातील लोकांकडे पाठिवले. 15 जेव्हा पेत्र व योहान आले. तेव्हा
त्यांनी शोमरोनी िवश्वासणाऱ्यांना पिवत्र आत्मा िमळावा म्हणून प्राथर्ना
केली. 16 या लोकांचा प्रभु येशूच्या नावात बािप्तस्मा झाला होता, परतंु
पिवत्र आत्मा अजून त्यांच्यावर आला नव्हता. 17 मग पेत्र व योहान
यांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आिण त्यांना पिवत्र आत्मा िमळाला.

18 िशमोनाने पािहले की, प्रेिषतांच्या हात ठेवण्याने लोकांना पिवत्र
आत्मा िमळाला, तेव्हा िशमोन प्रेिषतांना पसेै देऊ लागला. 19 िशमोन
म्हणाला, “मी ज्याच्यावर हात ठेवीन त्याला पिवत्र आत्मा िमळेल, अशी
शिक्त मला सुध्दा द्या.”

20 पेत्र िशमोनाला म्हणाला, “तुझा व तुइया पशैाचा नाश होवो!
कारण, देवाचे दान पशैाच्या बळावर िवकत घेण्याचा तू िवचार केलास!
21 या कामात तू आमचा सहभागी होऊ शकणार नाहीस. कारण तुझे
अतंःकरण देवासमोर योग्य नाही. 22 आपले ह्रदय बदल, तू ज्या या
वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्या सोडून दे. प्रभूला (देवाला) प्राथर्ना कर.
कदािचत तुइया पश्चात्तप्त अतंःकरणामुळे तो तुला क्षमा करील. 23

कारण तुइया मनात कटू मत्सर भरलेला आहे. व तू पापाचा दास
झालेला आहेस, हे मला िदसून आले आहे!”

24 िशमोनाने उत्तर िदले, “आपण दोघेही माइयासाठी देवाजवळ
प्राथर्ना करावी. यासाठी की, ज्या गोष्टीबद्दल तुम्ही बोललात त्यापकैी
एकही गोष्ट माइयावर न येवो!”

25 नतंर दोन्ही प्रेिषतांनी आपली साक्ष लोकांना िदली (जे त्यांनी
येशूला करताना पािहले होते ते सांिगतले.) त्यांनी प्रभुचा संदेश त्यांना
सांिगतला. मग ते यरुशलेमला परत गेले. परत येताना वाटेत त्यांनी
अनेक शोमरोनी गावांत सुवातार् सांिगतली.

इिथओिपयाच्याइिथओिपयाच्या मनुष्यालामनुष्याला िफिलप्पािफिलप्पा िशक्षणिशक्षण ददेेतोतो
26 देवाचा दतू िफलाप्पाशी बोलला, तो म्हणाला “तयार हो आिण

दिक्षणेकडे जा, यरुशलेमहून गाझाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने जा-तो रस्ता
वाळवंटातून जातो.”

27 मग िफिलप्प तयार झाला व गेला. रस्त्यात त्याला एक
इिथओिपयाचा मनुष्य भेटला, तो मनुष्य षढं होता. तो इिथओिपयाच्या
कांदके राणीकडे उच्च पदावर अिधकारी म्हणून कामाला होता. तो
राणीच्या खिजन्याचा मुख्य होता. तो यरुशलेमला उपासना करण्यासाठी
गेला होता. 28 आता तो आपल्या घरी चालला होता. तो त्याच्या रथात
बसला होता आिण यशया संदेष्टयाचे पुस्तक वाचत होता.

29 पिवत्र आत्मा िफिलप्पाला म्हणाला, “त्या रथाजवळ जा!” 30 मग
िफिलप्प त्या रथाजवळ धावत धावत गेला, तेव्हा तो मनुष्य वाचत
असताना त्याने ऐकले, िफिलप्प त्याला म्हणाला, “तुम्ही जे वाचत
आहात, त्याचा अथर् तुम्हांला कळतो का?”

31 तो अिधकारी म्हणाला, “मला हे कसे समजेल? कोणीतरी याचा
उलगडा करुन मला सांगायला हवे.” आिण त्याने िफिलप्पाला रथात
चढून आपल्यापाशी बसण्यास बोलािवले. 32 पिवत्र शास्त्रातील जो भाग
तो वाचत होता, तो भाग पुढीलप्रमाणे होता:
“वधायला नेत असलेल्या मेंढरासारखा तो होता.
लोकर कातरणाऱ्यांपुढे गप्प राहणाऱ्या मेंढराप्रमाणे तो शांत रािहला.
त्याने आपले तोंड उघडले नाही.

33 त्याला लिज्जत केले गेले, त्याचे हक्क काढून घेतले गेले.
त्याच्या िपढीिवषयी कोणतीही गोष्ट पुढे वणीर्ली जाणार नाही.
कारण पृथ्वीवरील त्याचे जीवन संपिवले गेले आहे.”

यशया 53:7-8
34 तो अिधकारी िफिलप्पाला म्हणाला, “कु्रपा करुन मला सांगा,

भिवष्यवादी हे कोणािवषयी बोलतो आहे? तो स्वतःिवषयी बोलत आहे
की दसुन्या कोणािवषयी बोलत आहे?” 35 मग िफिलप्पाने तोंड उघडले

प्रेिषतांचीं कृत्यें 7:50 705 प्रेिषतांचीं कृत्यें 8:35
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व पिवत्र शास्त्रातील या भागापासून सुरुवात करुन येशूिवषयीची सुवातार्
त्याला सांिगतली.

36 ते दोघे प्रवास करीत असताना एका पाण्याच्या िठकाणाजवळ
(तळ्याजवळ) आले. अिधकारी म्हणाला, “पहा! येथे पाणी आहे! माझा
बािप्तस्मा करायला कोणती अडचण आहे?” 37 38 आिण षढंाने रथ
थांबिवण्याची आज्ञा केली. नतंर िफिलप्प व षढं हे दोघे उतरुन पाण्यात
गेले आिण िफिलप्पाने त्याचा बािप्तस्मा केला. 39 जेव्हा ते पाण्याबाहेर
आले, तेव्हा प्रभूच्या आत्म्याने िफिलप्पाला दरू नेले आिण त्या
अिधकाऱ्याला िफिलप्प पुन्हा िदसला नाही. पण तो अिधकारी पुढे
तसाच मोठ्या आनदंाने प्रवास करीत घरी गेला. 40 आपण अजोत
नगरात आहोत असे िफिलप्पाला िदसून आले आिण पुढे जात असताना
जी गावे लागली त्या सवर् गावात त्याने सुवातार् सांिगतली. नतंर तो
कैसरीयाला गेला.

शौलाचशौलाचेे पिरवतपिरवतर्र्नन

शौल यरुशलेममध्ये प्रभूच्या अनुयायांना अजूनही
धमकावण्याचा व िजवे मारण्याचा प्रयत्न करीत होता. म्हणून
तो प्रमुख याजकांकडे गेला. 2 शौलाने त्याला िदिमष्क येथील

सभास्थानातील यहूदी लोकांना पत्र िलिहण्यास सांिगतले. शौलाला
प्रमुख याजकाकडून िदिमष्क येथील िख्रस्ताच्या अनुयायांना
पकडण्यासाठी अिधकार पािहजे होता. जर त्याला तेथे कोणी
िवश्वासणारा, मग तो पुरुष असो अथवा स्त्री, सापडले असते तर त्याने
त्यांना अटक करुन यरुशलेमला आणले असते.

3 मग शौल िदिमष्काला गेला. जेव्हा तो शहराजवळ आला तेव्हा
एकाएकी आकाशातून फारच प्रखर प्रकाश त्याच्याभोवती चमकला. 4

शौल जिमनीवर पडला, एक वाणी त्याच्याशी बोलताना त्याने ऐकली,
“शौला, शौला! तू माझा छळ का करतोस?”

5 शौल म्हणाला, “प्रभु तू कोण आहेस?”
ती वाणी म्हणाली, “मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस तो

मीच आहे. 6 आता ऊठ आिण नगरात जा. तुला काय करायचे आहे, हे
तुला तेथे कोणी तरी सांगेल.”

7 जी माणसे शौलाबोबर प्रवास करीत होती, ती तेथेच स्तब्ध उभी
रािहली. त्या लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी िदसले नाही. 8

शौल जिमनीवरुन उठला. त्याने डोळे उघडले, पण त्याला काहीच
िदसेना. म्हणून जे लोक त्याच्या बरोबर होते, त्यांनी त्याचा हात धरुन
त्याला िदिमष्क शहरात नेले. 9 तीन िदवसांपतर्ंत शौलाला काहीच
िदसत नव्हते. त्याने काहीच खाल्ले िंकवा प्यायले नाही.

10 िदमष्कमध्ये येशूचा एक अनुयायी होता. त्याचे नाव हनन्या होते.
प्रभु त्याच्याशी एका दृष्टान्तात बोलला: तो म्हणाला, “हनन्या!”
हनन्याने उत्तर िदले, “मी आहे, प्रभु!”
11 प्रभु हनन्याला म्हणाला, “ऊठ आिण नीट नावाच्या रस्तयावर

जा. तेथे यहूदाचे घर शोध व तासर्सहून आलेल्या शौल नावाच्या
व्यिक्तबद्दल िवचार. सध्या तो तेथे आहे व प्राथर्ना करीत आहे. 12

शौलाने दृष्टान्त पािहला आहे. त्यात हनन्या नावाचा मनुष्य आपल्याकडे
आला असून आपल्यावर हात ठेवीत आहे, असे त्याला िदसले. व
त्यानतंर त्याला पुन्हा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्याला िदसले.”

13 परतंु हनन्याने उत्तर िदले, “प्रभु मी त्या मनुष्यािवषयी अनेक
लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे. यरुशलेम येथील तुइया संतांशी तो िकती
वाईट रीतीने वागला हे मी ऐकले आहे. 14 आिण आता जे तुझ्या
नावावर िवश्वास ठेवतात, अशा लोकांना बांधून नेण्यासाठी प्रमुख
याजकाकडून अिधकारपत्र घेऊन हा शौल येथे आला आहे.”

15 परतंु प्रभु म्हणाला, “जा! एका महत्वाच्या कामाकिरता मी त्याला
िनवडले आहे, माझ्यािवषयी त्याने राजांना, यहूदी लोकांना, आिण
दसुऱ्या राष्ट्र ांना सांिगतले पािहजे. 16 माझ्या नावाकरीता ज्या गोष्टी
त्याला सहन कराव्या लागतील त्या मी त्याला दाखवून देईन.”

17 हनन्या िनघाला, आिण यहूदाच्या घरी गेला. त्याने शौलाच्या
डोक्यावर हात ठेवला आिण म्हटले, “शौला, माझ्या बधंू, प्रभु येशूने मला
पाठिवले. ज्याने तुला इकडे येत असता रस्त्यावर दशर्न िदले त्यानेच
मला तुझ्याकडे पाठिवले, येशूने मला पाठिवले यासाठी की, तुला पुन्हा

पाहता यावे व पिवत्र आत्म्याने तू भरला जावास.” 18 लागलीच
खपल्यासारखे काही तरी शौलाच्या डोळ्यांवरुन खाली पडले, आिण
त्याला पुन्हा दृष्टी आली शौल तेथून उठल्यावर त्याचा बािप्तस्मा
करण्यात आला. 19 नतंर त्याने अन्न सेवन केल्यावर त्याच्या अगंात
जोम आला. शौल काही िदवस िदिमष्क येथील िशष्यांबरोबर रािहला.

शौलशौल िदिमष्कातिदिमष्कात सुवातार्सुवातार् सांगतोसांगतो

20 यानतंर सरळ सभास्थानात जाऊन शौल येशूच्या नावाची घोषणा
करु लागला. “येशू हा देवाचा पुत्र आहे.”

21 ज्या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सवार्ंना मोठे नवल वाटले.
ते म्हणाले, “यरुशलेम येथील ज्या लोकांचा येशूच्या नावावर िवश्वास
आहे, त्या सवार्ंचा नाश करु पाहणारा हाच नाही काय? तो येशूच्या
अनुयायांना अटक करण्यासाठी येथे आला आहे व तो त्यांना यरुशलेम
येथील प्रमुख याजकासमोर उभे करणार आहे.”

22 परतंु शौल अिधकािधक सामथ्यर्शाली होत गेला. त्याने हे िसद्ध
केले की, येशू हाच िख्रस्त आहे. आिण त्याचे पुरावे इतके सबळ होते की,
िदिमष्क येथील यहूदी त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत.

शौलशौल यहयहूूदीदी लोकांपासूनलोकांपासून िनसटिनसटूूनन जातोजातो

23 बऱ्याच िदवसांनतंर यहूदी लोकांनी शौलाला िजवे मारण्याचा कट
रचला. 24 यहूदी रात्रंिदवस शहराच्या वेशीवर पहारा देत होते. व
शौलाला पकडण्याची वाट पाहत होते. त्यांना शौलाला ठार मारायचे
होते, पण त्यांचा हा बेत शौलास समजला. 25 एक रात्री शौलाने ज्यांना
िशक्षण िदले होते अशा काही अनुयायांनी शहरातून जाण्यासाठी शौलाला
मदत केली, अनुयायांनी शौलाला एका टोपलीत ठेवले. नतंर त्यांनी
टोपली गावकुसावरुन रात्रीच्या वेळी खाली सोडली.

यरुशलयरुशलेेममध्यममध्येे शौलशौल

26 नतंर शौल यरुशलेमला गेला. तेथील िवश्वासणाऱ्यांच्या पिरवारात
िमसळण्याचा त्याने प्रयत्न केला, पण ते त्याला घाबरत होते. त्यांचा
िवश्वासच बसत नव्हता की, शौल खरोखर येशूचा िशष्य झाला आहे. 27

परतंु बणर्बाने शौलाचा स्वीकार केला व त्याला घेऊन प्रिषतांकडे गेला.
बणर्बाने सांिगतले की, शौलाने येशूला िदिमष्कच्या रस्त्यावर पािहले
आहे. येशू त्याच्याशी कसा बोलला हेही त्याने सिवस्तरणे सांिगतले. मग
त्याने प्रेिषतांना सांिगतले की, येशूिवषयीची सुवातार् शौलाने मोठ्या
धयैार्ने िदिमष्क येथील लोकांना सांिगतली.

28 मग शौल अनुयायांसह तेथे रािहला, तो यरुशलेममध्ये सगळीकडे
गेला व धयैार्ने प्रभुची सुवातार् सांगू लागला. 29 शौल नेहमी ग्रीक भाषा
बोलणाऱ्या यहूदी लोकांशी बोलत असे तो त्यांच्याशी वादिववाद करीत
असे. पण ते त्याला मारण्याचा प्रयत्न करीत होते. 30 जेव्हा बधंुजनांना
(िवश्वासणाऱ्यांना) हे कळाले तेव्हा त्यांनी त्याला कैसरीया येथे नेले, व
नतंर तेथून त्याला तासर्ज्ञ नगराला पाठिवले.

31 मडंळी जेथे कोठे ती होती-यहूदीया, गालीली, शोमरोन, तेथे
त्यांना शांित लाभली. पिवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने हा गट अिधक
शिक्तशाली बनला. आपल्या वागणकुीने िवश्वासणाऱ्यांनी दाखवून िदले
की, ते प्रभूचा आदर करतात. या कारणामुळे िवश्वासणाऱ्यांचा पिरवार
मोठा होत गेला.

यापोयापो ययेेथथेे पपेेत्रत्र
32 पेत्र यरुशलेमच्या सभोवतालच्या गावामध्ये िफरला. लोद या

गावामध्ये जे िवश्वासणार ेहोते, त्यांना भेटला. 33 लोद येथे त्याला
ऐनेयास नावाचा माणूस आढळला. त्याच्या अगंातून वार ेगेल्याने तो पगंू
झाला होता व आठ वषेर् अथंरुणाला िखळून होता. 34 पेत्र त्याला
म्हणाला, “ऐनेयास. येशू िख्रस्त तुला बर ेकरीत आहे. ऊठ, आपले
अथंरुण नीट कर!” ऐनेयास ताबडतोब उभा रािहला. 35 लोद येथे
राहणाऱ्या सवर् लोकांनी आिण शारोनाच्या पठारावर राहणाऱ्यांनी त्याला
पािहले, तेव्हा ते सवर् प्रभूकडे वळले.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 8:36 706 प्रेिषतांचीं कृत्यें 9:35
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36 यापो शहरात येशूची एक िशष्या राहत होती. तीचे नाव तिबथा
होते (ग्रीक भाषेत ितचे नाव दकुर् स होते, त्याचा अथर् हरीण) ती नेहमी
लोकांसाठी चांगली कामे करीत असे. गरीबांना दानधमर् करीत असे. 37

जेव्हा पेत्र लोदमध्ये होता. तेव्हा तिबथा आजारी पडली व मेली. त्यांनी
(लोकांनी) ितचे शरीर धुतले व ते माडीवरच्या एका खोलीत ठेवले. 38

यापो येथीला अनुयायांनी ऐकले की, पेत्र लोदमध्ये आहे. (लोद हे
यापोजवळ आहे,) म्हणून त्यांनी दोन माणसे पाठिवली. त्यांनी त्याला
िंवनित केली. ते म्हणाले, “त्वरा करा, आमच्याकडे लवकर या!”

39 पेत्र तयार झाला व त्यांच्याबरोबर गेला. जेव्हा तो तेथे पोहोचला
तेव्हा त्यांनी त्याला माडीवरच्या खोलीत नेले. सवर् िवधवा िस्त्रया
पेत्राभोवती उभ्या रािहल्या. त्या रडत होत्या. दकुर् स (तबीथा) िजवंत
असताना जे कपडे व झगे ितने तयार केले होते ते त्यांनी पेत्राला
दाखवले. 40 पेत्राने खोलीतील सवार्ंना बाहेर काढले. त्याने गुडघे टेकून
प्राथर्ना केली. आिण दकुर् सच्या शरीराकडे वळून तो म्हणाला, “तिबथा
ऊठ!” तेव्हा ितने डोळे उघडले, जेव्हा ितने पेत्राला पाहीले तेव्हा ती
उठून बसली. 41 त्याने ितला आपला हात देऊन उभे राहण्यास मदत
केली, नतंर त्याने िवश्वासणाऱ्यांना आिण िवधवा िस्त्रयांना खोलीमध्ये
बोलािवले. त्याने तिबथाला त्यांना दाखवले, ती िजवंत होती!

42 यापोमधील सवर् लोकांना हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी
प्रभूवर िवश्वास ठेवला. 43 पेत्र यापोमध्ये बरचे िदवस रािहला. तो िशमोन
नावाच्या चांभाराकडे रािहला.

पपेेत्रत्र आिणआिण कनकनेर्ेर्ल्यल्य

कनेर्ल्य नावाचा मनुष्य कैसरीयामध्ये राहत होता. तो
इटलीक नावाच्या पलटणीन शतािधपती होता. 2 कनेर्ल्य
हा धमर्शील असून आपल्या कुटंुबासह देवाचे भय

बाळगणारा होता. तो गोरगिरबांना पुष्कळसा दानधमर् करीत असे आिण
तो नेहमी देवाची प्राथर्ना करीत असे. 3 एके िदवशी दपुारी तीन
वाजण्याच्या सुमारास, कनेर्ल्याला दृष्टान्त झाला. त्याने तो स्पष्टपणे
पािहला. त्या दृष्टान्तात देवाचा एक दतू त्याच्याकडे आला आिण त्याला
म्हणाला, “कनेर्ल्या!”

4 कनेर्ल्य देवदतूाकडे पाहू लागला. तो भयभीत झाला होता. “काय
आहे, प्रभु?”
देवदतू कनेर्ल्याला म्हणाला, “देवाने तुझी प्राथर्ना ऐकली आहे, ज्या

गोष्टी तू गरीबांना िदल्या आहेत, त्या देवाने पािहल्या आहेत. देवाला तुझी
आठनण आहे. 5 तू यापो गावी माणसे पाठीव आिण िशमोन नावाच्या
माणसाला घेऊन ये, िशमोनाला पेत्र असे सुद्धा म्हणततात; तो 6

िशमोन नावाच्या चांभाराच्या घरी राहत आहे. त्याचे घर समुद्राजवळ
आहे.” 7 कनेर्ल्याशी बोलणे झाल्यावर देवदतू िनघून गेला. नतंर
कनेर्ल्याने त्याचे दोन िवश्वासू नोकर व एका धमर्शील िशपायाला बोलावून
घेतले. 8 कनेर्ल्याने या ितघांना घडलेले सवर् काही सांिगतले, आिण
त्यांना यापोला पाठिवले.

9 दसूऱ्या िदवशी ही माणसे यापो गावाजवळ आली, ती दपूारची वेळ
होती. त्याच वेळी प्राथर्ना करावयास पेत्र गच्चीवर गेला. 10 पेत्राला भूक
लागली होती. त्याला खायला पािहजे होते. ते पेत्रासाठी जेवण करीत
असता पेत्राला तदं्री लागली. 11 आिण आपल्यासामोर आकाश उघडले
असून चारही कोपऱ्यांना बांधून खाली सोडल्यामुळे मोठ्या चादरीसारखे
काही तरी जिमनीवर येत आहे असे त्याला िदसू लागले. 12 त्या
चादरीत वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी होते. उदा. चालणार,े सरपटणार,े
आकाशात उडणार ेपक्षी त्यात होते. 13 नतंर एक वाणी पेत्राने ऐकली,
“पेत्रा, उठ; यापकैी कोणताही प्राणी मारुन खा.”

14 पण पेत्र म्हणाला, “मी तसे कधीच करणार नाही, प्रभु! जे अशुद्ध व
अपिवत्र आहे असे कोणतेही अन्न मी अद्याप खाल्लेले नाही.”

15 पण ती वाणी त्याला पुन्हा म्हणाली, “देवाने या गोष्टी शुद्ध केल्या
आहेत. त्यांना अपिवत्र म्हणू नकोस!” 16 असे तीन वेळा घडले. मग त्या
सगळ्या गोष्टी वर स्वगार्मध्ये पुन्हा घेतल्या गेल्या. 17 पेत्र भयचिकत
होऊन या दृष्टान्ताचा अथर् काय असावा यािवषयी िवचार करु लागला.

ज्या लोकांना कनेर्ल्याने पाठिवले होते, त्यांना िशमोनाचे घर सापडले.
ते दाराजवळ उभे होते. 18 त्यांनी िवचारले, “िशमोन पेत्र येथेच राहतो
काय?”

19 पेत्र अजूनसुद्धा या दृष्टान्तािवषयीच िवचार करीत होता. पण
आत्मा त्याला म्हणाला, “ऐक, तीन माणसे तुला शोधीत आहेत. 20

ऊठ आिण पायऱ्या उतरुन खाली जा, कारण मीच त्यांना पाठवले आहे.
काही संशय न धरता त्यांच्याबरोबर जा.” 21 मग पेत्र खाली त्या
माणसांकडे गेला. तो म्हणाला, “तुम्ही ज्याचा शोध करीत आहात तो
मीच आहे. तुम्ही येथे का आलात?”

22 ती माणसे म्हणाली, “एका पिवत्र दतूाने तुम्हांला आमिंत्रत
करण्यािवषयी कनेर्ल्याला सांिगतले होते. कनेर्ल्य हा शतािधपती आहे.
तो चांगला धमर्शील मनुष्य आहे. तो देवाची उपासना करतो. सवर् यहूदी
लोक त्याचा आदर करतात, तुम्हांला घरी बोलावून तुमचे शब्द ऐकावेत
असे देवदतूाने त्याला सांिगतले आहे.” 23 पेत्राने त्यांना आत बोलावून
घेतले व रात्रभर मुक्काम करण्यास सांिगतले.
दसुऱ्या िदवशी पेत्र तयार झाला व त्या तीन मनुष्याबरोबर गेला. यापो

येथील काही बधंुही पेत्राबरोबर गेले. 24 दसुऱ्या िदवशी पेत्र कैसरीया
शहरात आला. कनेर्ल्य त्याची वाट पाहत होता. त्याने आपले जवळचे
िमत्र व नातेवाईक यांनाही आपल्या घरी जमा केले होते.

25 जेव्हा पेत्र आत गेला, तेव्हा कनेर्ल्य त्याला भेटला. कनेर्ल्याने
पेत्राच्या पाया पडून आदराने त्याला अिभवादन केले. 26 पण पेत्र
म्हणाला. “उभा राहा, मी तुझ्यासारखाच मनुष्य आहे.” 27 पेत्र
त्याच्याशी बोलत घरात गेला आिण आतमध्ये बरचे लोक जमलेले त्याने
पािहले.

28 पेत्र त्या लोकांना म्हणाला, “तुम्ही हे जाणता की, यहूदी मनुष्याने
इतर जातींच्या लोकांच्या घरी जाणे िंकवा त्यांच्याशी संबधं ठेवणे हे
यहूदी िनयमाला धरुन नाही. पण देवाने मला दाखिवले आहे की, मी
इतर मनुष्यमात्राला ‘अशुद्ध’ िंकवा ‘अपिवत्र’ मानू नये. 29 याच
कारणासाठी जेव्हा हे लोक मला बोलावण्यास आले, तेव्हा मी त्यांच्याशी
वाद घातला नाही. आता, कृपा करुन मला सांगा, तुम्ही मला येथे का
बोलािवले?”

30 कनेर्ल्य म्हणाला, “चार िदवसांपूवीर्, माझ्या घरांमध्ये मी प्राथर्ना
करीत होतो. बरोबर याच वेळेला म्हणजे दपुारचे तीन वाजता मी प्राथर्ना
करीत होतो. अचानक एक मनुष्य माझ्यासमोर उभा रािहला. त्याने
लखलखीत, चमकदार कपडे घातले. होते. 31 तो मनुष्य म्हणाला,
‘कनेर्ल्या! देवाने तुझी प्राथर्ना ऐकली आहे. गरीब लोकांना ज्या वस्तु तू
िदल्या आहेत ते देवाने पािहले आहे. देव तुझी आठवण करतो. 32

म्हणून यापो या शहरी काही माणसे पाठव व िशमोन पेत्राला बोलावून घे.
पेत्र हा िशमोन चांभाराच्या घरी राहत आहे. आिण त्याचे घर समुद्राच्या
जवळ आहे.’ 33 तेव्हा मी लागलीच तुम्हांला िनरोप पाठिवला, तुम्ही
येथे आलात ही तुमची मोठी कृपा आहे. तेव्हा आम्हांला जे काही
सांगण्याची आज्ञा प्रभूने तुम्हांला िदली आहे, ते ऐकण्यासाठी आम्ही सवर्
आता येथे देवासमोर जमलेले आहोत.”

कनकनेर्ेर्ल्याच्याल्याच्या घरातघरात पपेेत्रत्र भाषणभाषण करतोकरतो

34 पेत्राने बोलायला सुरुवात केली: “मला आता हे खरोखर समजले
आहे की, देवाला प्रत्येक मनुष्य सारखाच आहे. 35 जो कोणी त्याची
भिक्त करतो आिण योग्य ते करतो, त्याला देव स्वीकारतो, व्यिक्त
कोणत्या देशाची आहे, हे महत्वाचे नाही. 36 देव यहूदी लोकांशी
बोलला. देवाने त्यांना सुवातार् पाठिवली की, येशू िख्रस्ताद्वार ेशांित
जगात आली आहे. येशू सवार्ंचा प्रभु आहे!

37 “सगळ्या यहूदा प्रांतात काय घडले हे तुम्हा सवार्ंना माहीत आहे.
त्याची सुरुवात योहानाने लोकांना बािप्तस्म्यािवषयी गालीलात जो संदेश
िदला, त्याने झाली. 38 नासरथेच्या येशूिवषयी तुम्हांला मािहती आहे.
देवाने त्याला पिवत्र आत्मा व सामथ्यर् देऊन िरव्रस्त बनिवले. येशू
सगळीकडे लोकांच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करीत गेला. जे लोक दषु्ट
आत्म्याने पछाडले होते त्यांना येशूने बर ेकेले. त्यामुळे देव येशूबरोबर
आहे हे िदसून आले.
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39 “येशूने संपूणर् यहूदी प्रांतात आिण यरुशलेमात जे जे केले त्या सवर्
गोष्टी आम्ही पािहल्या आिण आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत. पण येशूला
मारण्यात आले. लाकडाच्या वधस्तभंावर त्यांनी त्याला िखळले. 40

परतंु देवाने ितसऱ्या िदवशी त्याला िजवंत केले! देवाने येशूला लोकांना
स्पष्ट पाहू िदले. 41 परतंु सवर्च माणासांनी येशूला पािहले नाही. देवाने
त्यांना अगोदरच साक्षीदार म्हणून िनवडले होते. त्यांनीच त्याला पािहले.
ते साक्षीदार आम्ही आहोत! येशू मरणातून उठिवला गेल्यानतंर आम्ही
त्याच्याबरोबर अन्नपाणी सेवन केले.

42 “येशूने आम्हांला लोकांना उपदेश करायला सांिगतले. िजवंतांचा
आिण मेलेल्यांचा न्याय करण्यासाठी देवाने त्याला आपल्याला आहे हे
सांगण्यासाठी त्याने आम्हांला आज्ञा केली. 43 जो कोणी येशूवर िवश्वास
ठेवतो, त्याला क्षमा केली जाईल. येशूच्या नावामध्ये देव त्या व्यिक्तच्या
पापांची क्षमा करील. सवर् संदेष्टे हे खर ेआहे असे म्हणतात.”

यहयहूूदीदी नसलनसलेेल्यांवरल्यांवर पिवत्रपिवत्र आत्माआत्मा ययेेतोतो
44 पेत्र हे बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत बसलेल्या सवर्

लोकांवर पिवत्र आत्मा आला. 45 यहूदी िवश्वासाणार ेजे पेत्राबरोबर
आले होते, ते चिकत झाले. यहूदी नसलेल्या लोकांवरसुद्धा पिवत्र आत्मा
ओतला गला, यामुळे ते चिकत झाले. 46 आिण यहूदी नसलेल्या
लोकांना िनरिनराळ्या भाषा बोलताना आिण देवाची स्तुित करताना
यहूदी लोकांनी पािहले. 47 मग पेत्र म्हणाला, “या लोकांना पाण्याने
बािप्तस्मा देण्यास आपण नकार देऊ शकत नाही, ज्याप्रमाणे आम्हांला
िमळाला, त्याचप्रमाणे त्यांनाही पिवत्र आत्मा िमळाला आहे.” 48 म्हणून
पेत्राने कनेर्ल्य, त्याचे नातेवाईक आिण िमत्र यांना बािप्तस्मा देण्याची
आज्ञा केली. मग पेत्राने आणखी काही िदवस त्यांच्याबरोबर राहावे अशी
त्या लोकांनी त्याला िवनिंत केली.

पपेेत्रत्र यरुशलयरुशलेेमलामला परतपरत ययेेतोतो

यहूदी नसलेल्या लोकांनीसुद्धा देवाच्या वचनाचा स्त्रीकार
केला आहे हे यहूदा प्रांतातील प्रेिषतांनी व बधंंुनी ऐकले. 2

पण जेव्हा पेत्र यरुशलेमला आला, तेव्हा काही यहूदी
िवश्वासणाऱ्यांनी त्याच्याशी वाद घातला. 3 ते म्हणाले, “जे संुता न
झालेले व यहूदीतर आहेत अशा लोकांच्या घरी तुम्ही गेला, एकढेच नव्हे
तर तुम्ही त्यांच्यासह जेवणही केले!”

4 म्हणून पेत्राने त्यांना सवर् घटना स्पष्ट करुन सांिगतल्या. 5 पेत्र
म्हणाला, “मी यापो शहरात होतो. प्राथर्ना करीत असताना मला तदं्री
लागल्यासारखे झाले व मला दृष्टान्त घडला. मी दृष्टान्तामध्ये
आकाशातून काही तरी खाली येताना पािहले. ते मोठ्या चादरीसारखे
िदसत होते. व त्याचे चारही कोपर ेधरुन ते खाली सोडले जात होते. ते
खाली आले आिण अगदी माझ्याजवळ थांबले. 6 मी त्याच्या आतमध्ये
पािहले. मी त्यात पाळीव आिण जगंली प्राणी पाहीले. सरपटणार ेप्राणी
आिण उडणार ेपक्षी मी त्यात पािहले. 7 एक वाणी माझ्याशी बोलताना
मी ऐकली. ‘पेत्रा, ऊठ, यातील कोणताही प्राणी मार व खा!’

8 “पण मी म्हणालो, ‘प्रभु, मी असे कधीही करणार नाही. मी अपिवत्र
िंकवा अशुद्ध असे कधीच खाल्ले नाही.’

9 “आकाशातून त्य वाणीने पुन्हा उत्तर िदले, ‘देवाने या गोष्टी शुद्ध
केल्या आहेत. त्यांना अपिवत्र म्हणू नकोस!’

10 “असे तीन वेळा घडले. मग ते सवर् पुन्हा वर आकाशात घेतले
गेले. 11 तेवढयात तीन माणसे मी ज्या घरामध्ये राहत होतो, तेथे
आली. कैसरीया शहरातून या तीन माणसांना माझ्याकडे पाठिवण्यात
आले होते. 12 आत्म्याने मला कोणत्याही प्रकारचा संशय न धिरता
त्यांच्याबरोबर जाण्यास सांिगतले. हे सहा बधंु (िवश्वासणार)े जे येथे
आहेत, तेही माझ्याबरोबर होते. आम्ही कनेर्ल्याच्या घरी गेलो. 13

कनेर्ल्याने आपल्या घरात देवदतू उभा असलेला कसा िदसला हे
आम्हास सांिगतले. देवदतू कनेर्ल्याला म्हणाला, ‘काही माणसे यापोस
पाठव. िशमोन पेत्राला बोलावून घे. 14 तो तुझ्याशी बोलेल. तो ज्या
गोष्टी तुला सांगेल, त्यामुळे तुझे व तुझ्या कुटंुबाचे तारण होईल.’

15 “त्यानतंर मी माझ्या भाषणाला सुरुवात केली. सुरुवातीला
ज्याप्रमाणे पिवत्र आत्मा आपल्यावर आला तसाच तो त्यांच्यावरही

आला. 16 तेव्हा मला प्रभूचे शब्द आठवले. प्रभु म्हणाला होता, ‘योहान
लोकांचा बािप्तस्मा पाण्याने करीत असे. पण तुमचा बािप्तस्मा पिवत्र
आत्म्याने होईल!’ 17 आपण येशू िरव्रस्तावर िवश्वास ठेवला तेव्हा जसे
आपणांस तसे त्यासही देवाने सारखेच दान िदले. मग देवाचे काम मी
कसा थांबवू शकत होतो?”

18 जेव्हा यहूदी िवश्वासणाऱ्यांनी या गोष्टी ऐकल्या, तेव्हा त्यांनी
आपले म्हणणे थांबिवले, त्यांनी देवाची स्तित केली आिण म्हणाले.
“म्हणजे देव यहूदी नसलेल्यांना त्यांचे अतंःकरण बदलण्यासाठी
मोकळीक देत आहे आिण आम्हांला जसे जीवन प्राप्त झाले तसे त्यांनाही
देऊ इच्छीत आहे.”

अअंतं्यत्युिुखयालािखयाला सुवातार्सुवातार् ययेेततेे
19 स्तेफन मारला गेल्यानतंरच्या काळात जो छळ झाला, त्यामुळे

िवश्वासणार ेपांगले. यतील काही दरूच्या िठकाणी, उदा. फेनीके, कुप्र व
अतं्यिुखयापयर्ंत गेले. िवश्वासणाऱ्यांनी या िठकाणी फक्त यहूदी लोकांनाच
सुवातार् सांिगतली. 20 यातील काही िवश्वासणार ेकुप्र व कुरनेे येथे
राहणार ेहोते. जेव्हा हे लोक अतं्यिुखयात आले, तेव्हा ते ग्रीक
लोकांशीही बोलले. त्यांनी या ग्रीक लोकांना येशूिवषयीची सुवातार्
सांिगतली. 21 प्रभु िवश्वासणाऱ्यांना मदत करीत होता आिण बऱ्याच
मोठ्या गटाने िवश्वास ठेवला व ते प्रभुला अनुसरु लागले.

22 यािवषयीची बातमी यरुशलेम येथील िवश्वासणाऱ्या मडंळीच्या
कानावर आली. म्हणून यरुशलेम येथील िवश्वासणाऱ्यांनी बणर्बाला
अतं्यिुखयाला पाठिवले. 23 बणर्बा चांगला मनुष्य होता. तो पिवत्र
आत्म्याने आिण िवश्वासाने पूणर्पणे भरलेला होता. जेव्हा बणर्बा
अतं्यिुखयाला गेला, तेव्हा त्याने पािहले की, देवाने या लोकांना खूपच
आशीवार्द िदला आहे. त्यामुळे बणर्बाला खूप आनदं झाला.
अतं्यिुखयातील सवर् िवश्वासणाऱ्यांना त्याने उत्तेजन िदले, त्याने त्यांना
सांिगतले, “कधीही तुमचा िवश्वास गमावू नका. नेहमी प्रभूची आज्ञा
अतंःकरणापासून पाळा.” पुष्कळ लोक िख्रस्ताचे अनुयायी झाले.

25 जेव्हा बणर्बा तासर्स शहरी गेला तेव्हा तो शौलाचा शोध घेत होता.
26 जेव्हा बणर्बाने त्याला शोधले तेव्हा त्याने शौलाला आपल्यासह
अतं्यिुखयाला आणले. शौलाने व बणर्बाने वषर्भर तेथे राहून पुष्कळ
लोकांना िशकवले. अतं्यिुखयामध्ये येशूच्या अनुयायांना “िख्रस्ती” हे नाव
पिहल्यांदा िमळाले.

27 याच काळात काही संदेष्टे यरुशलेमहून अतं्यिुखयास आले. 28

यांच्यापकैी एकाचे नाव अगाब होते. अत्यिुखयात तो उभा रािहला आिण
बोलू लागला. पिवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने तो म्हणाला, “फार वाईट
काळ सवर् पृथ्वीवर येत आहे. लोकांना खायला अन्न िमळणार नाही.”
(क्लौिदया राजा राज्य करीत होता तेव्हा त्याच्या काळात हे घडले.) 29

िवश्वासणाऱ्यांनी ठरिवले की, यहूदीया येथील आपल्या बधंु व भिगनींना
जास्तीत जास्त मदत पाठिवण्याचा प्रयत्न करावा प्रत्येक िवश्वासणाऱ्याने
जास्तीत जास्त मदत पाठवण्याचे ठरिवले. 30 त्यांनी पसेै गोळा करुन
बणर्बा व शौल यांच्याकडे िदले. मग बणर्बा व शौल यांनी ते पसेै
यहूदीयातील वडीलजनांकडे आणले.

हहेेरोदरोद अिग्रप्पाअिग्रप्पा िख्रस्तीिख्रस्ती ममंडंळीलाडळीला ददुखुावतोखावतो

त्याच काळात हेरोद राजा मडंळीतील काही िविशष्ट
िवश्वासणऱ्यांचा छळ करु लागला. 2 हेरोदाने याकोबाला
तलवारीने मारण्याची आज्ञा केली, याकोब हा योहानाचा

भाऊ होता. 3 हेरोदाने पािहले की, यहूदी लोकांना हे आवडले आहे.
म्हणून त्याने पेत्रालासुद्धा अटक करण्याचे ठरिवले. (हे वल्हांडण
सणाच्या काळात घडले.) 4 हेरोदाने पेत्राला अटक करुन तुरंुगात
टाकले. सोळा िशपाई पेत्राभोवती पहारा देत होते. हेरोदाला वल्हांडण
होईपयर्ंत थांबायचे होते. मग त्याने पेत्राला लोकांसमोर आणण्याची
योजना केली. 5 म्हणून पेत्राला तंुगात ठेवण्यात आले. पण मडंळी
सातत्याने पेत्रासाठी देवाकडे प्राथर्ना करीत होती.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 10:39 708 प्रेिषतांचीं कृत्यें 12:5
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पपेेत्रत्र तुरुतुरंंुगग सोडतोसोडतो

6 पेत्र दोन िशपायांच्यामध्ये झोपला होता. त्याला साखळ्यांनी बांधले
होते. तुरंुगाच्या दाराजवळ आणखी काही िशपाई पहारा देत होते. ती
रात्रीची वेळ होती व हेरोदाने असा िवचार केला की, दसुऱ्या िदवशी
पेत्राला लोकांसमोर आणावे. 7 अचानक देवाचा दतू तेथे उभा रािहला.
तुरंुगाच्या खोलीत एकदम प्रकाश पडला. देवदतूाने पेत्राच्या कुशीला
स्पशर् करुन त्याला उठिवले. देवदतू म्हणाला, “लवकर ऊठ!” तेव्हा
पेत्राच्या हातातील साखळ्या गळून पडल्या. 8 देवदतू पेत्राला म्हणाला,
“कपडे घाल व तुझ्या वहाणा घाल.” मग पेत्राने कपडे घातले. मग देवदतू
म्हणाला, “तुझा झगा अगंात घाल व माझ्यामागे ये!”

9 मग देवदतू बाहेर पडला व पेत्र त्याच्या मागे चालला. पेत्राला कळत
नव्हते की, देवदतू हे खरोखर काय करीत आहे. त्याला वाटले आपण
दृष्टान्त पाहत आहोत. 10 पिहल्या व दसुऱ्या फेऱ्यातील पहारकेऱ्यांना
ओलांडून पेत्र व देवदतू लोखडंी फाटकाजवळ येऊन पोहोंचले. शहर
आिण त्यांच्यामध्ये आता फक्त फाटकच होते. ते फाटक त्यांच्यासाठी
आपोआप उघडले. पेत्र व देवदतू फाटकामधून बाहेर पडले. त्यांनी एक
रस्ता पार केला आिण अचानक देवदतू पेत्राला सोडून िनघून गेला.

11 पेत्राला मग कळले की नेमके काय घडले. आिण तो म्हणाला,
“आता मला समजले की प्रभूने त्याचा दतू माइयाकडे पाठिवला. व त्याने
मला हेरोदापासून सोडिवले. यहूदी लोकांना वाटले की, माझा छळ
होईल. पण प्रभूने मला या सवार्ंतून सोडिवले आहे.”

12 या गोष्टीची जाणीव झाल्यावर पेत्र मरीयेच्या घरी गेला. ती
योहानाची आई होती. (योहानाला माकर्  असेही म्हणत) पुष्कळ लोक त्या
िठकाणी जमले होते. ते सवर् प्राथर्ना करीत होते. 13 पेत्राने बाहेरील
बाजूने दार ठोठावले. तेव्हा रुदा नावाची दासी दार उघडण्यासाठी
आली. 14 ितने पेत्राचा आवाज लगेच ओळखला आिण ती खूप
आनिंदत झाली. ती दार उघडण्याचेसुद्धा िवसरुन गेली. ती आतमध्ये
पळाली आिण लोकांना ितने सांिगतले, “पेत्र दाराजवळ उभा आहे!” 15

िवश्वासणार ेरुदाला म्हणाले, “तू बावचळलीस!” परतंु पेत्र दाराजवळ उभा
आहे, असे रुदा परत परत अगदी कळकळीने सांगू लागली. म्हणून लोक
म्हणाले, “तो पेत्राचा दतू असला पािहज!”

16 पण पेत्र बाहेरुन दार सारखे ठोठावत होता. जेव्हा िवश्वासणाऱ्यांनी
दार उघडले, तेव्हा त्यांनी पेत्राला पािहले. ते चिकत झाले होते. 17

पेत्राने हाताने खणुावून शांत राहायला सांिगतले, मग त्याने प्रभूने
तुरंुगातून कसे आणले हे सिवस्तर सांिगतले. तो म्हणाला. “याकोब व
इतर बांधवांना काय घडले ते सांगा.” मग पेत्र तेथून िनघून दसुऱ्या
िठकाणी गेला.

18 दसुऱ्या िदवाशी िशपाई फार हताश झाले होते. पेत्राचे काय झाले
असावे याचा ते िवचार करीत होते. 19 हेरोदाने पेत्राला सगळीकडे
शोधले पण तो त्याला शोधू शकला नाही. मग हेरोदाने पहारकेऱ्यांना प्रश्न
िवचारले व त्यांना मरणाची िशक्षा ठोठावली.

हहेेरोदरोद अिग्रप्पाचअिग्रप्पाचेे मरणमरण

नतंर हेरोद यहूदातून िनघून गेला. तो कैसरीया शहरात गेला व तेथे
काही काळ रािहला. 20 हेरोद सोर व िसदोन नगरातील लोकांवर फार
रागावला होता. ते लोक िमळून हेरोदाला भेटायला आले. ब्लस्तसला
आपल्या बाजूला वळिवण्यात ते यशस्वी झाले. ब्लस्तस हा राजाचा
खाजगी सेवक होता. लोकांनी हेरोदाकडे शांततेची मागणी केली कारण
त्यांचा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत हेरोदाच्या देशावर अवलबंून होता.

21 हेरोदाने त्यांना भेटण्यासाठी एक िदवस ठरिवला. त्या िदवशी
हेरोदाने आपला संुदर दरबारी पोशाख घातला होता. तो िंसहासनावर
बसून लोकांसमोर भाषण करु लागला. 22 लोक मोठ्याने ओरडून
म्हणाले, “ही तर देवाची वाणी आहे, मनुष्याची नव्हे!” हेरोदाने या
स्तुतीचा स्वीकार केला. 23 आिण त्याने देवाला गौरव िदला नाही,
म्हणून देवाच्या दतूाने लगेच त्याला आजारी पाडले. िकड्यांनी त्याला
आतून खाल्ले आिण तो मेला.

24 देवाचा संदेश जास्तीत जास्त लोकांपयेर्त पसरत होता. व
लोकांना प्रेिरत करीत होता. िवश्वासणाऱ्यांचा गट िदवसेंिदवस मोठा होत
होता.

25 बणर्बा व शौलाने त्यांचे यरुशलेम येथील काम संपिवल्यानतंर ते
अतं्यिुखयाला परत आले. त्यांनी माकर्  योहान याला त्यांच्याबरोबर
घेतले.

बणबणर्र्बाबा वव शौलशौल खासखास कामसाठीकामसाठी िनवडिनवड होतहोतेे

अतं्यिुखया येथील िख्रस्ती मडंळीत काही संदेष्टे व िशक्षक
होते. ते पुढीलप्रमाणे: बणर्बा, िनग्र िशमोन, लूक्य कुरनेेकर,
मनाएन (जो हेरोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला), आिण

शौल. 2 ही सवर् माणसे देवाची सेवा करीत असत व उपास करीत
असत. पिवत्र आत्मा त्यांना म्हणाला, “बणर्बा व शौलाला माझ्याकडे द्या.
एक खास काम त्यांच्याकडून मला करवून घ्यायचे आहे. हे काम
करण्यासाठी मी त्यांना िनवडले आहे”

3 म्हणून मडंळीने उपास व प्राथर्ना केल्या, त्यांनी बणर्बा व शौल
यांच्या डोक्यांवर हात ठेवून प्राथर्ना केली, मग त्यांना पाठवून िदले.

ककुुप्रप्र ययेेथथेे बणबणर्र्बाबा वव शौलशौल

4 पिवत्र आत्म्याच्या द्वार ेबणर्बा व शौल यांना पाठिवण्यात आले. ते
सलुकीया शहराला गेले. नतंर ते समुद्रमागेर् कुप्र बेटावर गेले. 5 जेव्हा
बणर्बा व शौल सलमीन शहरात आले, तेव्हा त्यांनी देवाचा संदेश यहूदी
लोकांच्या सभास्थानात िदला. माकर्  म्हटलेला योहान त्यांच्या मदतीला
होता.

6 ते संपूणर् बेट पार करुन पफे शहरास गेले. पफे येथे त्यांना एक
यहूदी मनुष्य भेटला. तो जादचू्या करामती करीत असे. त्याचे नाव बयेर्शू
होते. तो खोटा संदेष्टा होता. 7 बयेर्शू नेहमी िसग्यर् पौल याच्या िनकट
राहण्याचा प्रयत्न करायचा. िसग्यर् पौल राज्यपाल होता. व तो हुशार
होता. त्याने बणर्बा व शौल यांना आपणाकडे बोलािवले. त्याला त्यांचा
संदेश ऐकावयाचा होता. 8 परतंु अलीम जादगूार हा बणर्बा व शौल
यांच्या िवरुद्ध होता. (ग्रीक भाषेत बयेर्शूसाठी अलीम शब्द वापरतात.
त्याचा अथर् तोच आहे.) राज्यपालाने येशूवर िवश्वास ठेवू नये म्हणून
अलीमने त्याचे मन वळिवण्याचा प्रयत्न केला. 9 पण शौल आत्म्याने
भरला होता. (शौलाचे दसुर ेनाव पौल) पौलाने अलीमकडे (बयेर्शूकडे)
पािहले व म्हणाला, 10 “सतैानाच्या पुत्रा! जे काही योग्य असेल त्या
सवार्ंचा तू शत्रू आहेस. तू दषु्टाईने व खोटेपणाने भरलेला आहेस. तू देवाचे
सत्य नेहमी खोटेपणात बदलण्याचा प्रयत्न करतोस! 11 आता तुला
देवाने स्पशर् करताच तू आंधळा होशील. भर िदवसाच्या उन्हातही तुला
काही काळ िदसणार नाही.”
मग अलीमसाठी सवर् काही अधंकारमय झाले, चाचपडत तो

इकडेितकडे िफरु लागला. कोणीतरी मदतीला घेऊन त्याचा हात धरुन
जाण्यासाठी प्रयत्न करु लागला. 12 जेव्हा राज्यपालाने ते पािहले
(साग्यर् पौल) त्याने िवश्वास ठेवला. प्रभूच्या िशक्षणाने तो चिकत झाला.

पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा ककुुप्रप्र सोडतातसोडतात

13 पौल व जे लोक त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडून समुद्रमागेर्
िनघाले. ते पफुंल्यातील िपगार् गावी आले. परतंु योहान (माकर् ) त्यांना
सोडून परत यरुशलेमला गेला. 14 त्यांनी त्यांचा प्रवास पुढे चालू
ठेवला. िपगार्पासून पुढे ते अतं्यिुखयास गेले. (जे िपसीडीयाजवळ होते.)
अतं्यिुखयात असताना शब्बाथ िदवशी ते यहूदी सभास्थानात गेले

आिण तेथे बसले. 15 पिवत्र शास्त्रातील िनयमशास्त्र आिण संदेष्टयांच्या
लोखाणाचे वाचन झाले, मग सभास्थानच्या अिधकाऱ्यांनी पौल व
बणर्बाला िनरोप पाठिवला: “बधूनो, येथील लोकांना काही मदत होईल
असे काही तरी तुम्हांला सांगायचे असेल तर कृपा करुन बोला!”

16 पौल उभा रािहला. आिण आपला हात उंचावून (लोकांचे लक्ष
वेधून घेऊन) म्हणाला, “माझ्या यहूदी बांधवानो व इतर लोकहो, जे
तुम्ही खऱ्या देवाची उपासना करता, ते कृपा करुन माझे ऐका! 17

इस्राएलाच्या देवाने आपल्या वाडविडलांची िनवड केली. ते ज्या काळात
इिजप्तमध्ये परकी म्हणून राहत होते, त्याकाळात देवाने त्यांना यशस्वी
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होण्यास मदत केली. मोठ्या सामथ्यार्ने देवाने त्यांना त्या देशातून बाहेर
आणले. 18 आिण देवाने अरण्यातील चाळीस वषार्ंत त्यांना
सहनशीलता दाखिवली. 19 देवाने कनानच्या प्रदेशातील सात राष्ट्र ांना
नाश केला. देवाने त्यांच्या जिमनी त्याच्या लोकांना िदल्या. 20 हे सवर्
साधारणपणे चारशेपन्रास वषार्ंत घडले.

“त्यानतंर देवाने आपल्या लोकांना शास्ते (नेते) िदले. ते शमुवेल
संदेष्टेयाच्या काळापयर्ंत. 21 मग लोकांनी राजाची मागणी केली. देवाने
त्यांना िकशाचा पुत्र शौल याला िदले. शौल हा बन्यािमनाच्या वंशातील
होता. तो चाळीस वषेर्पयर्ंत राजा होता. 22 नतंर देवाने शौलाला काढून
टाकले. देवाने दावीदाला त्यांचा राजा केले. दावीदािवषयी देव असे
बोलला: दावीद, इशायाचा पुत्र, हा मला आवडला, मला ज्या गोष्टी
पािहजेत त्या सवर् तो करील.

23 “याच दािवदाच्या वंशजातून देवाने इस्राएल लोकांचा तारणारा
आिणला. तो वंशज येशू आहे. देवाने हे करण्याचे अिभवचन िदले होते.
24 येशू येण्यापूवीर् सवर् यहूदी लोकांना योहानाने उपदेश केला. त्यांच्या
अतंःकरणात बदल व्हावा म्हणून योहानाने लोकांना सांिगतले की, त्यांनी
बािप्तस्मा घेतला पािहजे. 25 जेव्हा योहान आपले काम संपवत होता,
तेव्हा तो म्हणाला, ‘मी कोण आहे असे तुम्हांला वाटते? मी िख्रस्त नाही.
तो नतंर येत आहे. त्याच्या वहाणांचे बदं सोडण्याची सुद्धा माझी लायकी
नाही.’

26 “माझ्या बधंूनो, अब्राहामच्या कुटंुबातील पुत्रांनो, आिण तुम्ही
यहूदी नसलेले पण खऱ्या देवाची उपासना करणार,े ऐका! या तारणाची
बातमी आम्हांला सांिगतली गेली. 27 जे यरुशलेममध्ये राहतात ते
यहूदी व यहूदी पुढारी यांना जाणीव झाली नाही की, येशू हा तारणारा
होता. येशूिवषयी जे शब्द भिवष्यवाद्यांनी िलिहले ते यहूदी लोकांसाठी
प्रत्येक शब्बाथाच्या वारी वाचले गेले. परतंु त्यांना ते समजले नाही.
यहूदी लोकांनी येशूचा िधक्कार केला, जेव्हा त्यांनी असे केले, तेव्हा
त्यांनी भिवष्यावाद्यांचे म्हणणे खर ेठरिवले! 28 येशूने का मरावे याचे खरे
कारण ते शोधू शकले नाहीत. पण त्यांनी िपलाताला सांिगतले की त्याला
िजवे मारावे.

29 “शास्त्रामध्ये येशूच्याबद्दल या गोष्टी िलिहल्या होत्या की, जे वाईट
ते त्याच्याबाबतीत घडणार ेहोते. ते सवर् या यहूदी लोकांनी येशूला केले.
मग त्यांनी येशूला वधस्तभंावरुन खाली घेतले. व त्याला कबरते ठेवले.
30 पण देवाने त्याला मरणातून उठिवले 31 यानतंर, पुष्कळ
िदवसांपयर्ंत जे त्याच्याबरोबर होते, त्यांना गालीला पासून
यरुशलेमपयर्ंत येशूने दशर्न िदले. ते लोक आता त्याचे शाक्षीदार म्हणून
लोकांसमोर आहेत.

32 “आम्ही तुम्हांला देवाने जे अिभवचन आमच्या वाडविडलांना
(पूवर्जांना) िदले त्यािवषयी सुवातार् सांगतो. 33 आम्ही त्यांची लेकरे
(वंशज) आहोत आिण देवाने हे अिभवचन आमच्या बाबतीत खर ेकरुन
दाखिवले. देवाने हे येशूला मरणातून पुन्हा उठिवण्याद्वार ेकेले. आम्ही
यािवषयी स्तोत्रसंिहतेमध्येसुद्धा वाचतो:
‘तू माझा पुत्र आहेस.
आज मी तुझा िपता झालो आहे.’

स्तोत्र. 2:7
34 देवाने येशूला मरणातून उठिवले. येशू पुन्हा कबरते जाऊन माती
बनणार नाही. म्हणून देव म्हणाला:
‘दािवदाला देण्यात आलेली पिवत्र
व सत्यअिभवचने मी तुला देईन.’

यशया 55:3
35 पण दसुऱ्या िठकाणी देव म्हणतो:
‘तू तुझ्या पिवत्र पुरुषाला कबरते कुजण्याचा अनुभव घडू देणार
नाहीस.’

स्तोत्र. 16:10
36 “ज्या काळात दािवद राहत होता तेव्हा त्याने देवाच्या इच्छेप्रमाणे

केले. मग तो मेला. आपल्या वाडविडलांशेजारी त्याला पुरले. आिण
कबरते त्याचे शरीर कुजले 37 पण ज्याला देवाने मरणातून पुन्हा
उठिवले, त्याला कुजण्याचा अनुभव आला नाही. 38 बधंूनो, आम्ही जे
सांगत आहोत ते तुम्ही समजून घेतले पािहजे: या एकाकडूनच तुमच्या
पापांची क्षमा तुम्हांला िमळू शकते. मोशेचे िनयमशास्त्र तुम्हांला तुमच्या

पापांपासून मुक्त करणार नाही. पण प्रत्येक व्यिक्त जी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवते, ती त्याच्याद्वार ेत्या सवार्िवषयी न्यायी ठरिवली जाते. 40

संदेष्टयांनी सांिगतलेल्या काही गोष्टी घडतील, सावध राहा! या गोष्टी
तुमच्याबाबत होऊ नयेत म्हणून जपा. भिवष्यवादी म्हणाला:

41 ‘ऐका, जे तुम्ही संशय धरता!
तुम्ही चिकत होता पण मग दरू जाता व मरता;
कारण तुमच्या काळामध्ये
मी (देव) काही तरी करीन ज्याच्यावर तुमचा िवश्वास बसणार नाही

कोणी
ते स्पष्ट करुन सांिगतले तरी
तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार नाही.’”

हबकू्कक 1:5
42 जेव्हा पौल व बणर्बा (सभास्थानातून) जाऊ लागले, तेव्हा लोक

म्हणाले की, पुढील शब्बाथाच्या िदवशी परत या आिण आम्हाला
यािवषयी अिधक सांगा. 43 सभास्थानातील बठैक संपल्यावर अनेक
यहूदी लोक आिण यहूदी मतानुसारी चालणार ेइतर धािर्मक लोक पौल व
बणर्बा यांच्यामागे गेले. पौल व बणर्बा यांनी त्या लोकांना देवाच्या कृपेत
िटकून राहण्यास कळकळीची िवनिंत केली.

44 पुढील शब्बाथवारी शहरातील जवळ जवळ सवर् लोक देवाचे वचन
ऐकण्यासाठी एकत्र आले. 45 यहूदी लोकांनी त्या सवार्ंना तेथे पािहले.
त्यामुळे यहूदी लोकांना मत्सर वाटू लागला. तेही काही फार वाईट गोष्टी
बोलले आिण जे पौल बोलला त्यािवरुद्ध वाद उपिस्थत केला. 46 पण
पौल व बणर्बा फार धयैार्ने बोलले. ते म्हणाले. “देवाचा संदेश तुम्हा
यहूद्यांना प्रथम आम्हांला सांिगतलाच पािहजे. पण तुम्ही ऐकण्यास
नकार देत आहात. तुम्ही तुमचे स्वतःचेच नुकसान करुन घेत आहात. व
अनतंकाळचे जीवन प्राप्त करुन घेण्यासाठी अपात्र ठरत आहात! म्हणून
आम्ही आता दसुऱ्या देशांतील यहूदीतर लोकांकडे जाऊ! 47 प्रभूने
आम्हांला हे करण्यास सांिगतले आहे. प्रभु म्हणाला:
‘दसुऱ्या देशांसाठी मी तुम्हाला प्रकाश असे केले यासाठी की,
तुम्ही पृथ्वीवरील सवर् लोकांना तारणाचा मागर् दाखवू शकाल.’”

यशया 49:6
48 जेव्हा यहूदी नसलेल्यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले तेव्हा ते

फार आनिंदत झाले, देवाच्या संदेशाचा त्यांनी बहुमान केला. आिण त्या
लोकांपकैी पुष्कळांनी संदेशावर िवश्वास ठेवला, कारण ते अनतंकाळच्या
जीवनासाठी िनवडले गेले होते.

49 आिण म्हणून देवाचा संदेश संपूणर् देशात सांिगतला गेला. 50

तेव्हा यहूदी लोकांनी शहरातील काही धिर्मक िस्त्रया व पुढारी यांना
भडकावून िदले. त्या लोकांनी पौल व बणर्बा यांच्यािवरुद्ध अनेक वाईट
गोष्टी केल्या आिण त्यांना शहराबाहेर घालवून िदले. 51 मग पौल व
बणर्बा यांनी आपल्या पायाची धूळ झटकली. व ते इकुन्या शहराला गेले.
52 पण अतं्यिुखयातील येशूचे अनुयायी आनदंाने व पिवत्र आत्म्याने
भरुन गेले होते.

इकइकुुन्यान्या ययेेथथेे पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा

पौल व बणर्बा इकुन्या शहरात गेले. ते तेथील यहूदी
सभास्थानात गेले. (प्रत्येक शहरात गेल्यावर ते असेच
करीत) तेथील लोकांशी ते बोलले. पौल व बणर्बा इतके

चांगले बोलले की, पुष्कळ यहूदी लोकांनी व ग्रीक लोकांनी त्यांनी जे
सांिगतले त्यावर िवश्वास ठेवला. 2 परतंु काही यहूदी लोकांनी िवश्वास
ठेवला नाही. त्यांनी यहूदीतर लोकांची मने भडकािवली आिण
बधंुजनांिवषयीची मने वाईट केली.

3 म्हणून पौल व बणर्बाने त्या िठकाणी बरचे िदवस मुक्काम केला.
आिण धयैार्ने येशूिवषयी सांगत राहीले. पौल व बणर्बाने देवाच्या
कृपेिवषयी संदेश िदला. देवाने त्यांना पौल व बणर्बाला चमत्कार व
अदभूुत कृत्ये करण्यास मदत करुन ते जे काही सांगत होते ते खरे
ठरिवले. 4 परतंु शहरातील काही लोकांना यहूदी लोकांची मते पटली.
दसुऱ्या लोकांना पौल व बणर्बाचे म्हणणे पटले. (त्यानी िवश्वास ठेवला)
त्यामुळे शहरात दोन तट पडले.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 13:18 710 प्रेिषतांचीं कृत्यें 14:4
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5 काही यहूदीतर लोक, काही यहूदी लोक व त्यांचे पुढारी यांनी पौल
व बणर्बाला बांधले व इजा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना पौल व बणर्बा
यांना दगडमार करुन मारावयाचे होते. 6 जेव्हा पौल व बणर्बा यांना
त्यािवषयी कळले तेव्हा त्यांनी ते शहर सोडले. ते लुस्त्र व दबेर् या
लुकविनयाच्या नगरात गेले. आिण त्या शहरांच्या सभोवतालच्या
पिरसरात गेले. 7 त्या िठकाणीसुद्धा त्यांनी सुवातार् सांिगतली.

लुस्त्रलुस्त्र वव दबदबेर्ेर् ययेेथथेे पौलपौल
8 लुस्त्र येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते ,तो जन्मतःच

पांगळा जन्मला होता. व कधीच चालला नव्हता. 9 पौल भाषण करीत
असताना हा मनुष्य ऐकत होता. पौलाने त्याच्याकडे पािहले. पौलाने
पािहले की, देव त्याला बर ेकरील असा त्या मनुष्याचा िवश्वास झाला
आहे. 10 तेव्हा पौल मोठ्याने म्हणाला, “तुझ्या पायावर उभा राहा!”
तेव्हा त्या मनुष्याने उंच उडी मारली आिण चालू लागला.

11 पौलाने केलेले लोकांनी जेव्हा पािहले, तेव्हा ते आपल्या
लुकविनया भाषेत ओरडले. ते म्हणाल, “देव माणसांसारखे झाले आहेत!
ते आमच्याकडे खाली आले आहेत!” 12 लोकांनी बणर्बाला ज्यिुपटर
म्हटले व पौलाला मक्युर्री म्हटले, कारण पौल मुख्य बोलणारा होता. 13

ज्यिुपटरचे मिंदर जवळ होते. या मिंदराचा पुजारी काही बलै व फुले
घेऊन वेशीजवळ आला. पुजारी व लोकांना पौल व बणर्बा यांची
उपासाना करण्यासाठी त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता.

14 परतंु ते काय करीत आहेत, हे जेव्हा पौल व बणर्बा यांना समजले
तेव्हा त्यांनी आपले कपडे फाडले व लोकांच्या गदीर्त िशरले आिण
मोठ्याने म्हणाले, 15 “लोकांनो, ह्या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात?
आम्ही देव नाही! तुम्हांला जशा भावना आहेत, तशाच आम्हालाही
आहेत! आम्ही तुम्हांला सुवातार् सांगायला आलो. आम्ही तुम्हांला हे
सांगत आहोत की या व्यथर् गोष्टींपासून तुम्ही तुमचे मन वळवावे. खऱ्या
िजवंत देवाकडे आपले मन लावावे. त्यानेच आकाश, पृथ्वी, समुद्र व जे
काही आहे ते िनमार्ण केले.

16 “भूतकाळात, देवाने सवर् राष्ट्र ांना त्यांना जसे पािहजे तसे वागू
िदले. 17 परतंु देवाने अशा गोष्टी केल्या की त्या द्वार ेतो खरा आहे हे
िसद्ध व्हावे. तो तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतो, तो तुम्हांला
आकाशातून पाऊस देतो.योग्य वेळी तो तुम्हांला चांगले पीक देतो. तो
तुम्हांला भरपूर अन्न देतो व तो तुमची अतंःकरणे आनदंाने भरतो.”

18 पौल व बणर्बाने ह्या गोष्टी लोकांना सांिगतल्या. व मोठ्या प्रयासाने
आपणास यज्ञ अिर्पण्यापासून त्याना परावृत केले.

19 नतंर अतं्यिुखया व इकुन्या येथील काही यहूदी लोक तेथे आले.
त्यांनी लोकसमुदायाची मने आपल्या बाजूस वळिवली, आिण पौलाला
दगडमार केला. त्यात पौल मेला असे समजून त्यांनी त्याला ओढत
नेऊन नगराबाहेर टाकले. 20 येशूचे िशष्य पौलाभोवती जमा झाले मग
पौल उठून परत शहरात गेला व दसुऱ्या िदवशी ते दोघे दबेर्ला गेले.

िसरीयातीलिसरीयातील अअंतं्यत्युिुखयालािखयाला परतपरत ययेेणणेे
21 आिण त्या नगरात त्यांनी सुवातार् सांगून अनेक लोकांना िशष्य

केले. त्यानतंर ते लुस्त्र, इकुन्या आिण अतं्यिुखया नगरांना परत आले.
22 आिण त्यांनी तेथील िशष्यांना येशूवरील िवश्वासात बळकट केले.
त्यांनी आपल्या िवश्वासांत अढळ राहावे म्हणून उत्तेजन िदले. ते
म्हणाले, “अनेक द:ुखांना तोंड देत आपण देवाच्या राज्यात प्रवेश केला
पािहजे.” 23 पौल व बणर्बाने प्रत्येक मडंळीत वडीलजनांची नेमणूक
केली. त्यांनी या विडलांसाठी उपास आिण प्राथर्ना केल्या, प्रभु येशूवर
िवश्वास असलेले असे सवर् वडीलजन होते म्हणून पौलाने व बणर्बाने
त्यांना प्रभुच्या हाती सोपिवले.

24 पौल आिण बणर्बा िपशीिदया प्रदेशातून गेले नतंर ते पफुंिलया येथे
आले. 25 त्यांनी िपगार् शहरात देवाचा संदेश िदला नतंर ते अत्तािलया
शहरात गेले. 26 नतंर तेथून पुढे पौल व बणर्बा िसरीया येथील
अतं्यिुखयात समुद्रमागेर् गेले. जे काम त्यांनी पूणर् केले होते त्याची
सुरुवात त्यांनी अतं्यिुखयापासूनच केली होती.

27 जेव्हा ते तेथे पोहोंचले, तेव्हा त्यांनी मडंळीला एकत्र बोलािवले
आिण देवाने त्यांच्याबाबतीत ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्या त्यांना

सांिगतल्या, तसेच दसुऱ्या देशातील यहूदीतर लोकांमध्ये देवाने कसे दार
उघडले ते सांिगतले, 28 नतंर ते िशष्यांबरोबर तेथे बरचे िदवस रािहले.

यरुशलयरुशलेेमम ययेेथीलथील सभासभा

मग काही माणसे यहूदीया प्रांतातून अतं्यिुखयास आली. ती
बधंुजनांना (यहूदीतर) िशक्षण देऊ लागली: “तुमची संुता
झालेली नसेल तर तुमचे तारण होणार नाही. मोशेने

आम्हांला हे करायला िशकिवले.” 2 पौल व बणर्बा या िशक्षणािवरुद्ध
होते. या िवषयावर त्या लोकांशी पौलाने व बणर्बाने वाद घातला, म्हणून
लोकांनी असे ठरिवले की, पौल, बणर्बा व इतर काही जणांना
यरुशलेमला पाठवायचे. हे लोक त्या िठकाणी प्रेिषत व वडीलजनांशी या
िवषयावर अिधक बोलण्यासाठी गेले.

3 मडंळीने त्यांना प्रवासास जाण्यासाठी मदत केली. हे लोक फेनीके
व शोमरोन प्रांतातून जात असता यहूदीतर िवदेशी लोक देवाकडे कसे
वळले, यािवषयी सिवस्तर हकीगत त्यांनी तेथील बधंुवगार्ला सांिगतली.
त्यामुळे ते फार आनिंदत झाले. 4 ते जेव्हा यरुशलेमला पोहोंचले तेव्हा
तेथील िख्रस्ती मडंळी, प्रेिषत आिण वडीलजन यांनी त्यांचे स्वागत केले.
त्यावेळी पौल व बणर्बा यांनी आपल्या हातून देवाने जे काम करुन घेतले
त्यािवषयी सिवस्तर सांिगतले. 5 परुशी गटातील काही िवश्वासणार ेउभे
राहीले आिण म्हणाले, “यहूदीतर िवश्वासणाऱ्यांची संुता झालीच पािहजे.
तसेच आपण त्यांना मोशेचे िनयम पाळण्यािवषयी िशकिवले पािहजे!”

6 मग प्रेिषत आिण वडीलजन या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी
एकत्र जमले. 7 त्यावर प्रदीघर् चचार् झाली. मग पेत्र उभा रािहला. आिण
त्यांना म्हणाला, “माझ्या बधंूनो मला माहीत आहे, सुरुवातीला जे काही
घडले, ते तुमच्या आठवणीत आहे. जे यहूदी नाहीत, त्या लोकांना
सुवातार् सांगण्यासाठी तुमच्यामधून देवाने माझी िनवड केली. यासाठी
की, त्यांनीही िवश्वास धरावा. 8 देव सवार्ंचे िवचार जाणतो, आिण त्याने
या यहूदीतर लोकांचा स्वीकार केला आहे. देवाने जसा आम्हांला पिवत्र
आत्मा िदला, तसाच त्यांनाही देऊन त्याने हे आम्हांस दाखवूत िदले. 9

देवाच्या दृष्टीने ते लोक आपल्यापेक्षा वेगळे नाहीत. जेव्हा त्यांनी िवश्वास
ठेवला, तेव्हा त्याने त्यांची ह्रदये शुद्ध केली. 10 मग आता यहूदीतर
लोकांच्या मानेवर जड जू तुम्ही का ठेवीत आहात? तुम्ही देवाला राग
आणीत आहात काय? आपण व आपले वाडवडील (पूवर्ज) हे ओझे
वाहण्याइतके सशक्त नव्हतो. 11 आम्ही असा िवश्वास धरतो की, आम्ही
आिण हे लोक प्रभु येशूच्या कृपेमुळे तारले जाणार आहोत.”

12 मग सगळे लोक शांत झाले, ते पौल व बणर्बाचे बोलणे ऐकू लागले.
पौलाने व बणर्बाने लोकांना सांिगतले की, देवाने त्यांच्याद्वार ेयहूदीतर
लोकांमध्ये चमत्कार व अदभूत कृत्ये केली. 13 पौलाने व बणर्बाने
आपले बोलणे संपिवले. मग याकोब बोलला. तो म्हणाला, “माझ्या
बधंूनो, माझे ऐका. 14 िशमोन (पेत्र) याने यहूदीतर लोकांना देवाने
आपले प्रेम कसे दाखिवले ते सांिगतले. पिहल्यांदाच देवाने यहूदीतर
लोकांना स्वीकारले. आिण त्यांना आपले लोक बनिवले. 15 संदेष्टेयांच्या
शब्दांनी सुद्धा याला सहमती दशर्िवली:

16 ‘मी (देव) यानतंर परत येईन
मी दािवदाचे घर पुन्हा बांधीन
ते पडलेले आहे
त्याच्या घराचे पडलेले भाग मी पुन्हा बांधीन
मी त्याचे घर नवे करीन

17 मग इतर सवर् लोक देवाचा शोध करतील
सवर् यहूदीतर लोकसुद्धा माझे लोक आहेत असे मी मानतो.
प्रभु (देव) असे म्हणाला,
व हे करणारा तोच आहे.’

अमोस 9:11-12
18 ‘या सवर् गोष्टी सुरुवातीपासूनच माहीत आहेत.’
19 “म्हणून मला वाटते जे यहूदीतर बधंु देवाकडे वळले आहेत, त्याना

आपण तसदी देऊ नये. 20 त्याऐवजी आपण त्यांना एक पत्र िलहू या.
आपण त्यांना या गोष्टी सांगू:
मूिर्तपुढे ठेवलेले अन्न खाऊ नका.
(त्यामुळे अन्न अशुद्ध होते)

प्रेिषतांचीं कृत्यें 14:5 711 प्रेिषतांचीं कृत्यें 15:20
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कोणत्याही प्रकारचे अनिैतक पाप करु नका.
रक्त चाखू नका गुदमरुन मारलेले प्राणी खाऊ नका.

21 त्यांनी या गोष्टी करु नयेत, कारण अजूनसुद्धा प्रत्येक शहारात यहूदी
लोक आहेत जे मोशेचे िनयम िशकिवतात. बऱ्याच वषार्ंपासून दर शब्बाथ
िदवशी सभास्थानातून मोशेचे िनयम वाचण्यात येतात.”

यहयहूूदीतरदीतर िवश्वासणाऱ्यांनािवश्वासणाऱ्यांना पत्रपत्र
22 प्रेिषतांना, वडीलजनांना व सगळ्या मडंळीला वाटत होते की,

पौल व बणर्बा यांच्याबरोबर आणखी काही माणसे अतं्यिुखयाला
पाठवावीत, मडंळीने त्यांचे स्वतःजे काही लोक िनवडलले. 23 त्यांनी
यहूदा (बसर्ब्बा) आिण सीला यांना िनवडले. यरुशलेमधील बधंुवगार्मध्ये
या माणसांचा आदर केला जात असे. मडंळीने या लोकांबरोबर हे पत्र
पाठिवले. पत्रात असे िलिहले होते की,
प्रेिषत, वडीलजन आिण तुमचे बधंुजन
यांजकडून अतं्यिुखया शहरातील तसेच सीरीया व िकलिकया देशातील
सवर् यहूदी नसलेल्या बांधवांस:
िप्रय बधंूनो,
24 आम्ही असे ऐकले की, आमच्यातील काही लोक तुमच्याकडे आले.
ज्या गोष्टी त्यांनी सांिगतल्या त्यामुळे तुम्हांला त्रास झाला व तुम्ही हताश
झालात. परतंु आम्ही त्यांना हे करण्यास सांिगतले नाही! 25 आम्ही
सवार्ंनी या गोष्टीला सहमती दशर्िवली की, काही लेकांची िनवड करुन
त्यांना तुमच्याकडे पाठवावे. आमचे िप्रय िमत्र पौल व बणर्बा यांच्यासह ते
असतील. 26 बणर्बा व पौल यांनी आपल्या प्रभु येशू िरव्रस्ताच्या
सेवेसाठी आपले जीवन िदले आहे. 27 म्हणून आम्ही यहूदा व सीला
यांना त्यांच्याबरोबर पाठवत आहोत. ते सुद्धा तुम्हांला त्याच गोष्टी
सांगतील. 28 पिवत्र आत्म्याला असे वाटते की, तुमच्यावर आता
आिधक ओझे असू नये. आिण आम्हांला ते मान्य आहे. तुम्ही फक्त
पुढील गोष्टी कराव्यातः

29 कोणतेही अन्न जे मूतीर्ला वािहले आहे ते खाऊ नका
रक्त चाखू नका गुदमरुन मारलेले प्राणी खाऊ नका.
कोणत्याही प्रकारचे अनिैतक पाप करु नका.

जर तुम्ही या गोष्टींपासून दरू राहाल, तर तुम्ही चांगले कराल
आता आम्ही तुमचा िनरोप घेतो कळावे.?

30 मग पौल, बणर्बा, यहूदा व सीला यांनी यरुशलेम सोडले. ते
अतं्यिुखयास गेले. अतं्यिुखयात त्यांनी िवश्वासणाऱ्यांना एकत्र केले.
आिण त्यांना ते पत्र िदले. 31 जेव्हा त्यांनी ते पत्र वाचले. ते आनिंदत
झाले. पत्राने त्यांचे समाधात झाले. 32 यहूदा व सीला हेसुद्धा संदेष्टे
होते. त्यांनी िवश्वासणाऱ्या बधंंूना िवश्वासात भक्कम करण्यासाठी पुष्कळ
गोष्टी सांिगतल्या. 33 यहूदा व सीला काही काळ तेथे रािहल्यानतंर ते
िनघून गेले. बधंंूकडून त्यांना शांतीचा आशीवार्द िमळाला, ज्या
यरुशलेममधील बधंूनी यहूदा व सीला यांना पाठवले होते, त्यांच्याकडे ते
परत गेले. 34

35 पण पौल व बणर्बा अतं्यिुखयातच रािहले. त्यांनी व इतर पुष्कळ
लोकांनी सुवातार् सांिगतली आिण प्रभूचा संदेश लोकांना िशकिवला.

पौलपौल वव बणबणर्र्बाबा ववेेगळगळेे होतातहोतात

36 काही िदवसांनतंर पौलाने बणर्बाला सांिगतले, “आपण पुष्कळ
गावात प्रभूचा संदेश िदला. आपण पुन्हा या गावांमध्ये तेथील
बधंुभिगनींना भेट देण्यासाठी आिण त्यांचे कसे काय चालले आहे हे
पाहण्यासाठी जायला हवे.”

37 बणर्बाला त्याच्यासोबत योहान (माकर् ) यालाही घ्यायचे होते. 38

पण ज्याने पफुंिलया येथे त्याची साथ सोडली व आपले काम पूणर् केले
नाही, त्याला आपल्यासोबत घेऊ नये असे पौलाचे म्हणणे होते 39 पौल
आिण बणर्बा यांच्यात यावरुन मोठा वाद झाला. ते िवभक्त झाले व
वेगळ्या मागार्ंनी गेले. बणर्बा योहानासह कुप्र येथे समुद्रमागेर् गेला.

40 पौलाने सीलाला आपल्यासोबत नेण्यासाठी िनवडले.
अतं्यिुखयातील बांधवांनी, पौलाला देवाच्या कृपेवर सोपवले आिण मग
त्यांना रवाना केले. 41 पौल, सीरीया व िकलकीया भागातील मडंळ्यांना
स्थयैर् देत गेला.

तीमथ्यतीमथ्य पौलपौल वव सीलासीला यांच्यासहयांच्यासह जातोजातो

पौल दबेर् व लुस्त्र या शहरांमध्ये गेला. तेथे िरव्रस्ताचा एक
िशष्य ज्याचे नाव तीमथ्य, तो होता. तीमथ्याची आई एक
यहूदी िवश्वासणारी स्त्री होती. त्याचा िपता एक ग्रीक मनुष्य

होता. 2 तीमथ्यािवषयी लुस्त्र व इकुन्या येथील बधंुजनांचे फार चांगले
मत होते. 3 तीमथ्याला आपल्याबरोबर प्रवासाला घेऊन जावे अशी
पौताची इच्छा होती. पण त्या भागात राहणाऱ्या यहूदी लोकांना माहीत
होते की, तीमथ्याचे वडील ग्रीक (यहूदीतर) आहेत. म्हणून पौलाने यहूदी
लोकांचे समाधान होण्यांसाठी तीमथ्याची संुता केली.

4 मग पौल व त्याच्याबरोबर असलेले लोक इतर शहरांमधून प्रवास
करीत िनघाले. यरुशलेममधील प्रेिषतांनी व वडीलजनांनी िदलेले िनयम
व त्यावरचे िनणर्य ते िवश्वासणाऱ्यांना देत गेले. त्यांनी िवश्वासणाऱ्यांना
त्या िनयमांचे पालन करण्यास सांिगतले. 5 मग मडंळ्या िवश्वासात
भक्कम होत गेल्या व संख्येतदेखील त्या वाढत गेल्या.

पौलालापौलाला आिशयातूनआिशयातून बोलावतातबोलावतात

6 पौल व त्याच्याबरोबर असलेले बधंू फु्रिगया व गलतीया या
प्रदेशातून गेले. आिशया देशात पिवत्र आत्म्याने त्यांना सुवातार् सांगण्यास
मना केले. 7 पौल व तीमथ्य िमिसया देशाच्या जवळ गेले. त्यांना
िबथनीया प्रांतात जायचे होते. पण येशूच्या आत्म्याने त्यांना आत जाऊ
िदले नाही. 8 म्हणून ते िमिसयाजवळून जाऊन त्रोवस येथे गेले.

9 त्या रात्री पौलाने एक दृष्टान्त पािहला, या दृष्टान्तामध्ये
“मसेदोिनयाला या आिण आम्हांला मदत करा!” अशी िवनिंत
मासेिदिनयातील कोणीतरी मनुष्य उभा राहून पौलाला करीत होता. 10

पौलाला हा दृष्टान्त झाल्यावर आम्ही तेथे जाऊन तेथील लोकांना
सुवातार् सांगावी यासाठी देवाने आम्हांला बोलािवले. हे आम्ही समजलो.
आिण लगेच मासेदोिनयाला जाण्याच्या तयारीला लागलो.

लीदीयाच्यालीदीयाच्या मनाचामनाचा पालटपालट

11 नतंर आम्ही जहाजाने त्रोवस सोडले आिण आम्ही समथ्राकेस येथे
समुद्रमागेर् आलो. दसुऱ्या िदवशी िनयापोलीस येथे गेलो. 12 नतंर आम्ही
िफिलप्पलैा गेलो. ते त्या भागातील मासेदोिनयातील पिहले नगर आहे. ते
रोमी लोकांचे नगर आहे. त्या नगरात आम्ही काही िदवस रािहलो.

13 शब्बाथवारी आम्ही त्या नगराच्या वेशीच्या बाहेर प्राथर्ना
करण्यासाठी नदीकाठी सुरिक्षत जागा आढळेल असे वाटल्यावरुन तेथे
जाऊन बसलो, आिण तेथे जमा झालेल्या िस्त्रयांशी बोलू लागलो. 14

त्यांच्यामध्ये लुिदया नावाची स्त्री होती. ती थुवतीरा नगरची होती, ती
िकरमीजी रगंाच्या कापडाचा व्यापार करीत असे, ती चांगली देवभक्त
होती. लीदीयाने पौलाचे बोलणे ऐकले. देवाने ितचे अतंःकरण उघडले.
पौलाने जे सांिगतले त्यावर ितने िवश्वास ठेवला. 15 ितचा व ितच्या
घरामध्ये राहणाऱ्या सवार्ंचा बािप्तस्मा करण्यात आला. मग लुिदयाच्या
आम्हांला ितच्या घरी बोलािवले, ती म्हणाली, तुम्हाला जर खरोखरच
वाटत असेल की मी प्रभु येशूमध्ये िवश्वासणारी आहे, तर माझ्या घरी
येऊन राहा. ितने आम्हांला ितच्या घरी राहावे म्हणून गळ घातली.

पौलपौल वव सीलासीला तुरुतुरंंुगातगात
16 एकदा आम्ही प्राथर्नेला जात असताना. एक दासीकाम करणारी

मुलगी आम्हांना भेटली, ितच्या अगंात येत असे ती दवैप्रश्ना सांगून
आपल्या घरधन्यास पुष्कळ िमळकत करुन देत असे. 17 ती मुलगी
पौलाच्या व आमच्या मागे आली. ती मोठ्याने म्हणाली, “हे लोक सवेर्च्च
देवाचे सेवक आहेत! ते तुम्हांला सांगत आहेत की, तुमचे तारण कसे
होईल!” 18 ितने हे असे बरचे िदवस केले. त्यामुळे पौल िवचिलत
झाला. मग तो वळला व त्या आत्म्याला म्हणाला, “येशू िरव्रस्ताच्या
सामथ्यार्ने, मी तुला आज्ञा देतो, ितच्यातून बाहेर िनघ!” ताबडतोब तो
आत्मा बाहेर आला.

19 ज्या लोकांची ही मुलगी नोकरी करीत असे त्यांनी हे पािहले.
त्यांनी हे ओळखले की, आता ते त्या मुलीचा वापर पसेै कमिवण्यासाठी
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करु शकणार नाहीत. म्हणून त्यांनी पौल व सीला यांना धरुन शहरातील
सभेच्या िठकाणी ओढून नेले. शहराचे अिधकारीही तेथे होते. 20 त्या
लोकांनी पौल व सीला यांना पुढाऱ्यांपुढे आणले, व ते म्हणाले, “हे लोक
यहूदी आहेत. आपल्या शहरात ते त्रास देत आहेत. 21 आमच्यासाठी
च्या गोष्टी योग्य नाहीत त्या करण्यासाठी ते लोकांना सांगत आहेत.
आम्ही रोमी नागिरक आहोत व या गोष्टी आम्ही करणार नाही.”

22 लोक पौल व सीला यांच्यािवरुद्ध होते. मग पुढाऱ्यांनी पौलाचे व
सीलाचे कपडे फाडले व लोकांना सांिगतले की, त्यांना काठीने मारा. 23

लोकांनी पौलाला व सीला यांना पुष्कळ मारले. मग पुढाऱ्यांनी त्या
दोघांना तंुरंुगात टाकले, पुढाऱ्यांनी तंुरंुगािधकाऱ्याला सांिगतले, “फार
काळजीपूवर्क यांच्यावर पहारा ठेवा!” 24 अिधकाऱ्याने तो खास आदेश
िमळाल्यावर पौल व सीला यांना तुरंुगात आत दरूवर ठेवले. त्याने त्यांचे
पाय लाकडाच्या ओडंक्यांमध्ये बांधले.

25 मध्यरात्रीच्या वेळी पौल व सीला, देवाची गीते गात होते व प्राथर्ना
करीत होते व इतर कैदी ऐकत होते. 26 अचानक मोठा धरणीकंप झाला.
तो इतका जबरदस्त होता की त्यामुळे तुरुगाचे पाये डळमळले. मग
तुरंुगाचे सवर् दरवाजे उघडले. सवर् कैद्यांची त्यांच्या साखळदडंातून
सुटका झाली. 27 तुरंुगािधकारी जागा झाला. त्याने पािहले की, तुरंुगाचे
दरवाजे उघडे आहेत. त्याला वाटले कैदी अगोदरच पळाले असतील
म्हणून अिधकाऱ्याने आपली तरवार काढली, तो स्वतःला मारणार होता
28 इतक्यात पौल ओरडला, “स्वतःला इजा करुन घेऊ नकोस आम्ही
सवर् येथेच आहोत!”

29 अिधकाऱ्याने कोणाला तरी िदवा आणायला सांिगतले. मग तो
आतमध्ये पळाला. तो थरथर कापत होता. तो पौल व सीला यांच्यापुढे
पडला. 30 मग त्यांने त्यांना बाहेर आणले आिण म्हणाला, “पुरुषांनो,
माझे तारण व्हावे म्हणून मी काय करावे?”

31 ते त्याला म्हणाले, “प्रभु येशूवर िवश्वास ठेव आिण तुझे तारण
होईल-तुझे व तुझ्या घरात राहणाऱ्या सवार्ंचे तारण होईल.” 32 पौलाने
व सीलाने तुरंुगािधकाऱ्याच्या घरातील सवार्ंना व त्यालासुद्धा प्रभूचा
संदेश सांिगतला. 33 त्या वेळी बरीच रात्र झाली होती, पण
तुरंुगािधकाऱ्यांने पौल व सीला यांच्या जखमा धुतल्या. मग अिधकारी व
त्याच्या घरातील सवार्ंना बािप्तस्मा झाला. 34 नतंर त्याने पौल व सीला
यांना घरी नेले व अन्न खावयास िदले. सवर् लोक अितशय आनिंदत झाले
होते. कारण ते आता देवावर िवश्वास ठेवीत होते.

35 दसुऱ्या िदवशी सकाळी पुढाऱ्यांनी काही िशपायांना पाठिवले व
तुरंुगािधकाऱ्याला िनरोप िदला की, “त्या लोकांना (पौल व सीला) यांना
मोकळे सोडा!”

36 तुरंुग आिधकारी पौलाला म्हणाला, “पुढाऱ्यांनी या िशपायांना
तुम्हाला सोडण्यािवषयी सांिगतले आहे. तुम्ही आता जाऊ शकता.
शांतीने जा.”

37 परतंु पौल त्या िशपायांना म्हणाला, “तुमच्या पुढाऱ्यांनी आम्ही
चूक केली आहे हे िसद्ध केले नाही. परतंु त्यांनी आम्हांला लोकांसमोर
मारले व तुरंुगात टाकले. आम्ही रोमी नागिरक आहोत म्हणून आम्हांला
अिधकार आहेत. आता पुढाऱ्यांना वाटते की आम्ही गुप्त्पणे िनघून जावे.
नाही! पुढाऱ्यांनी येऊन आम्हांना बाहेर काढले पािहजे!”

38 िशपायांनी पुढाऱ्यांना पौल जे म्हणाला, ते सांिगतले, जेव्हा
पुढाऱ्यांनी ऐकले की पौल व सीला रोमी नागािरक आहेत, तेव्हा ते
घाबरले. 39 मग पुढाऱ्यांनी येऊन त्यांची क्षमा मािगतली. पुढाऱ्यांनी
येऊन त्यांना सोडिवले व शहर सोडण्यािवषयी सांिगतले. 40 पण जेव्हा
पौल व सीला तुरंुगाबाहेर आले, तेव्हा ते लीदीयाच्या घरी गेले. त्यांनी
तेथे काही िवश्वासणाऱ्यांना पािहले, व त्यांना धीर िदला, मग पौल व
सीला गेले.

थथेेस्सलनीकास्सलनीका ययेेथथेे पौलपौल

पौल व सीला अिंफपुली व अपुल्लोिनया या प्रदेशांतून प्रवास
करीत गेले. ते थेस्सलनीका शहरात आले. त्या शहरात
यहूदी लोकांचे सभास्थान होते. 2 यहूदी लोकांना

भेटण्यासाठी पौल सभास्थानात गेला. तो असे नेहमीच करीत असे. तीन
आठवडे प्रत्येक शब्बाथवारी पिवत्र शास्त्रािवषयी पौलाने यहूदी लोकांशी

चचार् केली. 3 पौलाने पिवत्र शास्त्रातील वचने यहूदी लोकांना स्पष्ट
करुन सांिगतली. त्याने दाखवून िदले की, िरव्रस्ताने मरणे अगत्याचे
होते. तसेच त्याचे मरणातून उठणेही अगत्याचे होते. पौल म्हणाला, “हा
मनुष्य ‘येशू’ ज्याच्याबद्दल मी तुम्हांला सांगत आहे तो ‘िख्रस्त’ आहे.” 4

सभास्थानांमध्ये काही ग्रीक लोक होते, जे खऱ्या देवाची उपसाना
करीत. तेथे काही महत्वाच्या िस्त्रयाही होत्या. यातील पुष्कळ लोक पौल
व सीला यांना जाऊन िमळाले.

5 पण ज्या यहूदी लोकांनी िवश्वास ठेवला नव्हता, ते जळफळू लागले.
शहरातून काही दषु्ट माणसांना त्यांनी भाड्याने आणले. त्या दषु्ट
माणसांनी आणखी लोकांना जमा केले व शहरात अशांतता िनमार्ण
केली. लोक यासोनाच्या घरी गेले. पौल व सीला यांचा शोध घेत ते गेले.
त्या लोकांची अशी इच्छा होती की, पौल व सीला यांना लोकांसमोर
आणायचे. 6 पण त्यांना पौल व सीला सापडले नाहीत. म्हणून लोकांनी
यासोनाला व आणखी काही दसुऱ्या िवश्वासणाऱ्यांना नगराच्या
अिधकाऱ्यांपुढे ओढीत नेले. ते मोठ्याने ओरडून म्हणाल, “या लोकांनी
जगात सगळीकडे उलथापालथ केली. आिण आता ते येथेसुद्धा आले
आहेत! 7 यासोनाने त्यांना आपल्या घरी ठेवले. कैसराच्या
िनयमांिवरुद्ध हे लोक करतात. ते म्हणत की, आणखी एक राजा आहे.
त्याचे नाव येशू आहे.”

8 शहराच्या अिधकाऱ्यांनी व इतर लोकांनी हे ऐकले. ते खूपच
अस्वस्थ झाले. 9 त्यांनी यासोनला व इतर िवश्वासणाऱ्यांना दडं
भरण्यास सांिगतले. मग त्यांनी िवश्वासणाऱ्यांना जाऊ िदले.

पौलपौल वव सीलासीला िबरुयािबरुया ययेेथथेे जातातजातात

10 त्याच रात्री िवश्वासणाऱ्यांनी पौल व सीला यांना िबरुया नावाच्या
दसुऱ्या शहरी पाठिवले. िबरुयामध्ये पौल व सीला यहूदी
सभास्थानामध्ये गेले. 11 हे यहूदी लोक थेस्सलनीका येथील यहूदी
लोकांपेक्षा बर ेहोते. पौल व सीला यांनी गोष्टी सांिगतल्या. त्या गोष्टी
त्यांनी आनदंाने ऐकल्या. िबरुया येथील हे यहूदी लोक पिवत्र शास्त्राचा
दररोज अभ्यास करीत. या गोष्टी खऱ्याच घडल्या आहेत की काय
यािवषयी जाणून घेण्यास ते उत्सुक होते. 12 यातील पुष्कळ यहूदी
लोकांनी िवश्वास ठेवला. पुष्कळशा ग्रीक पुरुषांनी व िस्त्रयांनी (ज्यांना
समाजात महत्व होते.) त्यांनीसुद्धा िवश्वास ठेवला.

13 परतंु जेव्हा थेस्सलनीका येथील यहूदी लोकांना समजले की पौल
िबरुया येथेही देवाचे वचन सांगत आहे, ते िबरुया येथे सुद्धा आले.
थेस्सलनीका येथील यहूदी लोकांनी िबरुया येथील लोकांना हरैाण केले
व त्रास िदला. 14 म्हणून िवश्वासणाऱ्यांनी पौलाला ताबडतोब सुमुद्राकडे
नेले. पण सीला व तीमथ्य तेथेच रािहले. 15 िवश्वासणार ेजे पौलाबरोबर
गेले होते त्यांनी त्याला अथेन ैशहरात आणले. या बांधवांनी पौलचा
संदेश जो सीला व तीमथ्यासाठी होता, तो घेऊन ते परत आले.
संदेशात असे म्हटले होते. ʇतुम्हांला शक्य होईल िततक्या लवकर
माइयाकडे या.

अथअथेेननै ैययेेथथेे पौलपौल
16 पौल अथेन ैयेथे सीला व तीमथ्य यांची वाट पाहत होता. पौलाचे

मन अस्वस्थ झाले. कारण त्याने पािहले की, ते शहर मूतीर्नी भरलेले
आहे. 17 सभास्थानामध्ये पौल जे खऱ्या देवाची उपासना करीत अशा
यहूदी व ग्रीक लोकांशी बोलला. शहराच्या व्यापार के्षत्रातील काही
लोकांशीही पौल बोलला. पौल दररोज लोकांशी बोलत असे. 18 काही
एिपकूरपथंी व स्तोियक पथंीय तत्वज्ञानी मडंळीने त्याच्याशी वाद
घातला.
त्यांच्यातील काही म्हणाले, “या माणसाला तो काय बोलत आहे, ते

त्याचे त्यालाच कळत नाही. तो काय सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे?”
पौल त्यांना येशूच्या मरणातून पुन्हा उठण्याची सुवातार् सांगत होता. ते
म्हणाले, “असे वाटते की तो आपल्याला दसुऱ्या कोणत्या तरी देवाबद्दल
सांगत आहे.”

19 त्यांनी पौलाला धरले व अरीयपगाच्या सभेपुढे नेले ते म्हणाले,
“तुम्ही आम्हांला जी नवी कल्पना िशकवीत आहात ती कृपा करुन स्पष्ट
करुन सांगा. 20 तुम्ही ज्या गोष्टी सांगत आहात त्या आमच्यासाठी
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नवीन आहेत. यापूवीर् आम्ही हे कधीही ऐकले नाही. या िशकवणीचा अथर्
काय हे आम्हांला जाणून घ्यायचे आहे.” 21 (अथेन ैयेथे राहणार ेतसेच
त्यांच्यात राहणार ेिवदेशी लोक नेहमी नव्या कल्पनांिवषयी बोलण्यात
वेळ घालिवत असत).

22 मग पौल अरीयपगाच्या सभेपुढे उभा रािहला, पौल म्हणाला,
“अथर्नचै्या लोकांनो, मी पाहत आहे की, सवर् गोष्टींमध्ये तुम्ही फार
धिर्मक आहात. 23 मी तुमच्या शहरातून जात होतो आिण ज्यांची तुम्ही
उपासना करता ते मी पािहले. मी एक वेदी पािहली. त्यावर असे िलिहले
होते: ‘अज्ञात देवाला’. तुम्ही अशा देवाची उपासना करता जो तुम्हांला
माहीत नाही. याच देवािवषयी मी तुम्हांला सांगत आहे!

24 “ज्याने हे सवर् जग व त्यातील सवर् काही िनमार्ण केले तोच हा देव
आहे. तो जमीन व आकाश यांचा प्रभु आहे. मनुष्यांनी बांधलेल्या
मिंदरात तो राहत नाही! 25 हा देव जीवन देतो, श्वास देतो व सगळे काही
देतो. त्याला जे पािहजे ते सगळे त्याच्याकडे आहे. 26 देवाने एका
माणसाला (आदाम) िनमार्ण करुन सुरुवात केली. त्याच्यापासून त्याने
वेगवेगळे लोक िनमार्ण केले. देवाने त्यांना सगळीकडे राहण्यास मुभा
िदली. देवाने त्यांना काळ व सीमा ठरवून िदल्या.

27 “त्यांनी देवाचा शोध करावा अशी त्याची इच्छा होती. कदािचत तो
त्यांचा शोध करील व त्यांना तो सापडेल. पण तो आमच्या
कोणापासूनही दरू नाही. 28 आम्ही त्याच्यासह राहतो आम्ही
त्याच्यासह चालतो आम्ही त्याच्यासह आहोत. तुमच्यातीलच काही
लोकांनी असे िलिहले आहे: ‘आम्ही त्याची मुले आहोत’

29 “आपण देवाची मुले आहोत. म्हणून इतर लोक ज्या प्रकारे
समजतात त्या प्रकारचा देव आहे असे आपण मुळीच समजू नये. तो
सोने, चांदी, िंकवा दगडासारखा नाही. 30 भूतकाळात लोक देवाला
समजू शकले नाहीत पण देवाने त्याकडे दलुर्क्ष केले. पण आता,
जगातील प्रत्येक व्यक्तीला देव सांगतो की, त्याने आपले ह्रदय व जीवन
बदलावे. 31 देवाने एक िदवस ठरिवलेला आहे, ज्या िदवशी तो
जगातील प्रत्येक व्यक्तीचा न्याय करील. तो िन:पक्षपाती असेल, हे
करण्यासाठी तो एका माणासाचा (येशूचा) वापर करील. देवाने त्याला
फार पूवीर्च िनवडले आहे. व प्रत्येक माणसाला देवाने हे दाखवून िदले
आहे; त्या माणसाला मरणातून पुन्हा उठवून दाखवून िदले आहे!”

32 जेव्हा लोकांनी ऐकले की, येशूला मरणातून पुन्हा उठिवण्यात
आले तेव्हा त्यांच्यातील काही जण हसू लागले. लोक म्हणाले, “आम्ही
यािवषयी नतंर पुन्हा ऐकू!” 33 पौल त्यांच्यापासून िनघून गेला. 34 पण
काही लोकांनी पौलावर िवश्वास ठेवला व ते त्याला जाऊन िमळाले.
त्यांच्यापकैी एक िदओनुस्य होता. तो अरीयपगा सभेचा सभासद होता.
दामािर नावाच्या स्त्रीनेही िवश्वास ठेवला. आणखीही काही लोक होते,
ज्यानी िवश्वास ठेवला.

किंरथमध्यकिंरथमध्येे पौलपौल

नतंर पौलाने अथेन ैशहर सोडले व किंरथ शहरास गेला. 2

किरथमध्ये पौल एका यहूदी मनुष्याला भेटला ज्याचे नाव
अिक्वल्ला असे होते. तो पतं येथील रिहवासी होता. आपली

पत्नी िप्रिस्कल्ला िहच्यासह नुकताच तो इटलीहून आला होता. कारण
सवर् यहूदी लोकांनी रोम शहर सोडून गेले पािहजे असा हुकूम क्लौद्य याने
काढला होता. पौल त्यांना (अिक्वल्ला व िप्रिस्कल्ला) भेटावयास गेला. 3

पौलासारखेच ते तबंू बनिवणार ेहोते. तो त्यांच्याबरोबर रािहला व
त्यांच्याबरोबर काम करु लागला.

4 प्रत्येक शब्बाथवारी पौल सभास्थानात यहूदी लोकांशी व ग्रीक
लोकांशी बोलत असे (चचार् करीत असे) आिण तो यहूदी व ग्रीक लोकांची
मने वळिवण्याचा प्रयत्न करीत असे. 5 जेव्हा सीला व तीमथ्य हे
मासेदोिनयाहून परत आले, तेव्हा पौल उपदेश करण्यात आपला सवर्
वेळ घालवू लागला. येशू हाच िरव्रस्त आहे अशी साक्ष देऊ लागला. 6

परतंु यहूदी लोकांनी पौलाला िवरोध केला. त्याला ते (यहूदी लोक) वाईट
रीतीने बोलले. तेव्हा आपला िवषेध दशर्िवण्याकिरता पौलाने आपल्या
अगंावरील कपडे झटकले. तो यहूदी लोकांना म्हणाला, “जर तुमचे
तारण झाले नाही, तर तो तुमचा दोष असेल! तुमचे रक्त तुमच्याच माथी
असो! मी जबाबदार नाही. येथून पुढे मी यहूदीतर लोकांकडेच जाईन.”

7 पौल तेथून िनघाला आिण सभास्थानाजवळ राहत असलेल्या तीत
यसु्त नावाच्या देवाच्या भक्ताच्या घरी गेला. 8 त्या सभास्थानाचा िक्रस्प
हा पुढारी होता. िक्रस्पने व त्याच्या घरातील सवार्ंनी प्रभूवर िवश्वास
ठेवला. किंरथ येथील पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आिण
िवश्वास ठेवला. किंरथ येथील पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले
आिण िवश्वास ठेवला आिण त्यांचा बािप्तस्मा करण्यात आला.

9 एके रात्री, प्रभु स्वप्नामध्ये पौलाशी बोलला, “घाबरु नको! बोलत
राहा. शांत राहू नको! 10 मी तुझ्याबरोबर आहे. कोणीही तुझ्यावर हल्ला
करणार नाही व तुला इजा करणार नाही; कारण या शहरात माझे पुष्कळ
लोक आहेत.” 11 म्हणून पौल तेथे दीड वषेर् देवाचे वचन त्या लोकांना
िशकवीत रािहला.

पौलालापौलाला गिल्लयोपुढगिल्लयोपुढेे उभउभेे करतातकरतात

12 जेव्हा गिल्लयो अखया प्रांताचा राज्यपाल होता, त्यावेळेस काही
यहूदी पौलिवरुद्ध एकत्र आले आिण त्याला न्यायसभेपुढे उभे केले. 13

यहूदी लोक म्हणाले, “हा मनुष्य अशा रीतीने लोकांना देवाची उपासना
करायला िशकवीत आहे की, जे िनयमशास्त्राच्या िवरुद्ध आहे.”

14 पौल काही बोलणार इतक्यात गिल्लयो यहूदी लोकाना म्हणाला,
“एखादा अपराध िंकवा वाईट गोष्ट असती तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेणे
रास्त ठरले असते. 15 परतंु ज्याअथीर् ही बाब शब्द, नावे व तुमच्या
िनयमशास्त्रातील प्रश्नांशी संबिंधत आहे. त्याअथीर् तुम्हीच तुमची समस्या
सोडवा. अशा गोष्टींबाबत न्याय करण्यास मी नकार देतो!” 16 मग
गिल्लयोने त्यांना न्यायालयाबाहेर घालवून िदले.

17 मग त्या सवार्ंनी यहूदी सभास्थानाचा प्रमुख सोस्थनेस याला
मारहाण केली, पण गिल्लयोने त्याकडे लक्ष िदले नाही.

पौलपौल अअंतं्यत्युिुखयासिखयास परतपरत जातोजातो

18 पौल बधंुजनांबरोबर बरचे िदवस रािहला. नतंर तो िनघाला, व
सूिरया देशाला समुद्रमागेर् गेला. आिण त्याच्याबरोबर िप्रिस्कल्ला व
अिक्वल्ला ही दोघे होती. पौलाने िंकिख्रया येथे आपल्या डोक्याचे मंुडण
केले. कारण त्याने नवस केला होता. 19 मग ते इिफस येथे आले.
पौलाने िप्रिस्कल्ला व अिक्वल्ला यांना तेथे सोडले. तो सभास्थानान गेला
आिण यहूदी लोकांबरोबर वादिववाद केला. 20 जेव्हा त्यांनी त्याला तेथे
आणखी काही वेळ थांबण्यासाठी सांिगतले, तेव्हा तो कबूल झाला नाही.
21 परतंु जाता जाता तो म्हणाला, “देवाची इच्छा असेल तर मी परत
तुमच्याकडे येईन.” मग तो समुद्रमागेर् इिफसहून िनघाला.

22 जेव्हा तो कैसरीया येथे आला, तेव्हा तो तेथून वर यरुशलेमला
गेला. आिण मडंळीला भेटला. मग तो खाली अतं्यिुखयाला गेला. 23

तेथे काही िदवस रािहल्यानतंर तो गेला, आिण गलितया व फु्रिगया या
प्रदेशातून िठकिठकाणी प्रवास करीत गेला. त्याने येशूच्या अनुयायांना
िवश्वासात बळकट केले.

इिफसइिफस वव अखयाअखया (किंरथकिंरथ) ययेेथथेे अपुल्लोअपुल्लो

24 अपुल्लो नावाचा एक यहूदी होता. तो आलेक्सांद्र येथे जन्मला
होता. तो उच्च िशिंक्षत होता. तो इिफस येथे आला. त्याला पिवत्र
शास्त्राचे सखोल ज्ञान होते. 25 देवाच्या मागार्चे िशक्षण त्याला देण्यात
आले होते. तो आत्म्यात आवेशी असल्यामुळे येशूिवषयी अचूकतेने
िशकवीत असे व बोलत असे, तरी त्याला फक्त योहानाचा बािप्तस्माच
ठाऊक होता. 26 नतंर तो यहूदी लोकांच्या सभास्थानात धयैार्ने बोलू
लागला. जेव्हा िप्रिस्कल्ला व अिक्वल्ला यांनी त्याला बोलताना ऐकले,
तेव्हा त्यांनी त्याला एका बाजूला घेतले. आिण देवाच्या मागार्िवषयी
अिधक अचूक रीतीने त्याला स्पष्ट करुन सांिगतले.

27 अपुल्लोला अखया देशाला जायचे होते, तेव्हा बधंंुनी त्याला
उत्तेजन िदले. आिण तेथील येशूच्या अनुयायांना त्याचे स्वागत
करण्यािवषयी िलिहले. जेव्हा तो पोहोंचला, तेव्हा ज्यांनी कृपेमुळे
(येशूवर) िवश्वास ठेवला होता, त्यांना त्याने खूप मदत केली. 28 जाहीर
वादिववादात त्याने यहूदी लोकांना फार जोरदारपणे पराभूत केले. आिण
पिवत्र शास्त्राच्या आधार ेयेशू हाच िख्रस्त आहे हे िसद्ध केले.

प्रेिषतांचीं कृत्यें 17:21 714 प्रेिषतांचीं कृत्यें 18:28
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इिफसइिफस ययेेथथेे पौलपौल

तेव्हा असे झाले की, अपुल्लो किंरथ येथे असताना पौल
िनरिनराळ्या भागातून प्रवास करीत इिफस येथे आला, तेथे
त्याला येशूचे काही अनुयायी आढळले. 2 पौलाने त्यांना

िवचारले, “जेव्हा तुम्ही िवश्वास ठेवला, तेव्हा तुम्हांला पिवत्र आत्मा
िमळाला काय?”
ते अनुयायी त्याला म्हणाले, “पिवत्र आत्मा आहे हे सुद्धा आम्ही

ऐकलेले नाही!”
3 तो म्हणाला, “मग कसला बािप्तस्मा तुम्ही घेतला?”
ते म्हणाले, “योहानाचा बािप्तस्मा.”
4 पौल म्हणाला, “योहानाचा बािप्तस्मा पश्चात्तापाचा होता. त्याने

लोकांना सांिगतले की, त्याच्यानतंर जो येत आहे, त्याच्यावर लोकांनी
िवश्वास ठेवावा. तो येणारा म्हणजे येशू होय.”

5 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी प्रभु येशूच्या नावात बािप्तस्मा
घेतला. 6 आिण जेव्हा पौलाने त्याचे हात त्यांच्यावर ठेवले, तेव्हा पिवत्र
आत्मा त्यांच्यावर आला आिण ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले व
भिवष्य सांगू लागले. 7 या गटात सवर् िमळून बारा पुरुष होते.

8 पौल यहूदी सभास्थानात जात असे व तीन मिहने धयैार्ने बोलत
असे, देवाच्या राज्यािवषयी चचार् करीत व यहूदी लोकांचे मन वळवीत
असे. 9 परतंु त्यांच्यातील काही कठीण मनाचे झाले. व त्यांनी िवश्वास
ठेवण्यास नकार िदला, आिण देवाच्या मागार्िवषयी वाईट बोलले. मग
पौल त्यांच्यातून िनघून गेला व िशष्यांनाही त्यांच्यातून वेगळे केले. आिण
तुरन्नाच्या शाळेत दररोच त्यांच्याशी चचार् केली. 10 हे असे दोन वषेर्
चालले, याचा पिरणाम असा झाला की, आिशयात राहत असलेल्या सवर्
यहूदी व यहूदीतर लोकांपयर्ंत प्रभु येशूचे वचन पोहोंचले.

11 देवाने पौलाच्या हातून असामान्य चमत्कार घडिवले. 12 पौलाने
वापरलेले रुमाल आिण कपडेही काही लोक नेत असत. लोक या गोष्टी
आजारी लोकांवर ठेवीत असत. जेव्हा ते असे करीत तेव्हा आजारी लोक
बर ेहोत आिण दषु्ट आत्मे त्यांना सोडून जात.

13 काही यहूदी सुद्धा सगळीकडे प्रवास करीत असत व लोकांमधून
दषु्ट आत्मे घालवीत असत. ते दषु्ट आत्म्याने पछाडलेल्या व्यिक्तमधून
प्रभु येशूच्या नावाने ते आत्मे घालवीत असत. ते म्हणत, “पौल ज्या
येशूच्या नावाने घोषणा करतो त्या नावाने मी तुला आज्ञा करतो.” िस्कवा
नावाच्या यहूदी मुख्य याजकाचे सात पुत्र असे करीत होते.

15 परतंु एकदा एक अशुद्ध आत्मा त्यांना म्हणाला, “मी येशूला
ओळखतो, पौल मला माहीत आहे, पण तुम्ही कोण आहात?”

16 मग ज्याला दषु्ट आत्मा लागला होता त्या मनुष्याने त्यांच्यावर
उडी मारली. त्याने त्यांच्यावर सरशी केली व त्यांना पराभूत केले. तेव्हा
ते दोघे उघडे व जखमी होऊन घरातून पळाले.

17 इिफस येथे राहणाऱ्या सवर् यहूदी व यहूदीतर लोकांना हे समजले.
तेव्हा सवार्ंना भीित वाटली, आिण लोक प्रभु येशूच्या नावाचा अिधकच
आदर करु लागले. 18 पुष्कळसे िवश्वासणार ेपापकबुली देऊ लागले व
ज्या वाईट गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या, त्या सांगू लागले. 19 काही
िवश्वासणान्यांनी जादचूी कामे केली होती. या िवश्वासणान्यांनी आपली
जादचूी पुस्तके सवर् लोकांसमोर आणली आिण जाळली. त्या पुस्तकांची
िंकमत पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यांइतकी भरली. 20 अशा रीतीने
प्रभूच्या वचनाचा दरूवर प्रसार झाला व ते फार पिरणामकारक ठरले.

21 या गोष्टी घडल्यानतंर पौलाने मनात ठरिवले की, मासेदोिनया व
अखया या प्रांतांतून प्रवास करीत पुढे यरुशलेमला जायचे. तो म्हणाला,
“मी तेथे गेल्यांनतर मला रोमदेखील पािहलेच पािहजे.” 22 म्हणून त्याचे
दोन मदतनीस तीमथ्य व एरास्त यांना त्याने मासेदोिनयाला पाठवून
िदले. आिण त्याने आणखी काही काळ आिशयात घालिवला.

इिफसइिफस ययेेथथेे ददंगंागा
23 याकाळामध्येत्यामागार्िवषयी (िख्रस्ती चळवळीिवषयी) मोठा

गोंधळ उडला. 24 देमेित्रय नावाचा एक मनुष्य होता. तो सोनार होता.
तो अतर्मी देवीचे देव्हार ेबनवीत असे. जे कारागीर होते त्यांना यामुळे
खूप पसेै िमळत.

25 त्या सवार्ंना व या धदं्याशी संबधं असलेल्या सवार्ंना त्याने एकत्र
केले, आिण तो म्हणाला, “लोकहो, तुम्हांला माहीत आहे की, या
धदं्यापासून आपल्याला चांगला पसैा िमळतो. 26 पण पहा तो पौल
नावाचा मनुष्य काय करीत आहे! तो काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने
पुष्कळ लोकांना प्रभािवत केले आहे व बदलले आहे. त्याने हे
इिफसमध्ये व सगळ्या आिशयामध्ये केले आहे, तो म्हणतो, माणसांच्या
हातून बनिवलेले देव खर ेदेव नाहीत. 27 यामुळे केवळ आपल्या धदं्याची
बदनामी होण्याची भीित नसून अतर्मी या महान देवीच्या मिंदराचे महत्व
नाहीसे होईल व ितचे मोठेपण नाहीसे होण्याची भीित आहे. ही अशी देवी
आहे की, िजची पूजा सवर् आिशयात व जगात केली जाते.”

28 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार रागावले, आिण मोठ्याने
ओरडून म्हणू लागले, “इिफसकरांची अतर्मी थोर आहे!” 29 शहरातील
लोकांमध्ये गोंधळ उडाला. आिण लोकांनी गायस व अरीस्ताखर् या
पौलाबरोबर सोबती म्हणून प्रवास करणाऱ्या मासेिदिनयाच्या
रिहवाश्यांना पकडून नाट्यगृहात नेले. 30 पौल लोकांच्या पुढे जाऊ
इच्छीत होता पण येशूचे अनुयायी त्याला असे करु देईनात 31 पौलाचे
काही िमत्र जे प्रांतािधकारी होते, त्यांनी िनरोप पाठवून त्याने नाट्यगुहात
जाऊ नये अशी कळकळीची िवनिंत केली.

32 एकत्र जमलेल्या जमावातून काही लोक एक घोषणा करु लागले
तर दसुर ेलोक इतर घोषणा करु लागले. त्यामुळे सगळा जमाव अगदी
गोंधळून गेला. आिण त्यातील पुष्कळ जणांना माहीत नव्हते की, आपण
या नाय्यभवनात एकत्र का आलोत. 33 यहूदी लोकांनी अलेक्सांद्र
नावाच्या एका मनुष्याला ढकलीत नेऊन सवार्ंच्या समोर उभे केले. तो
आपल्या हातांनी खणुावून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करु लागला.
34 पण जेव्हा लोकांना समजले की, तो एक यहूदी आहे, तेव्हा जवळ
जवळ दोन तास सातत्याने ते एका आवाजात ओरडत रािहले,
“इिफसकरचंी अतर्मी देवी थोर आहे!”

35 शहराचा लेखिनक लोकांना शांत करीत म्हणाला, “इिफसच्या
लोकांनो, थोर अतर्मी देवीचे व स्वगार्तून पडलेल्या पिवत्र दगडाचे इिफस
हे रक्षणकतेर् आहे. हे ज्याला माहीत नाही असा एक तरी माणूस जगात
आहे काय? 36 ज्याअथीर् या गोष्टी नाकारता येत नाहीत त्याअथीर् तुम्ही
शांत रािहलेच पािहजे. उतावळेपणा करु नये.

37 “तुम्ही या दोघांना (गायस व अिरस्ताखर्) येथे घेऊन आलात.
वस्तुतःत्यांनी मिंदरातील कशाचीही चोरी केली नाही िंकवा आपल्या
देवीची िंनदा केलेली नाही. 38 जर देमेित्रय व त्याच्याबरोबर असलेल्या
कारािगरांच्या काही तक्रारी असतील, तर त्यासाठी न्यायालये उघडी
आहेत. तेथे ते एकमेकांवर आरोप करु शकतात!

39 “परतंु जर तुम्हांला एखाद्या गोष्टीची चौकशी करायची असेल तर
िनयिमत सभेत त्यासंबधंी िवचार केला जाईल. 40 आज येथे जे काही
घडलेले आहे, त्याबद्दल योग्य ते कारण आपणांस सांगता येणार नाही,
त्यामुळे आपणच ही दगंल सुरु केली असा आरोप आपल्यावर केला
जाण्याची भीित आहे.” 41 असे सांगून झाल्यानतंर त्याने जमावाला
जाण्यास सांिगतले.

पौलपौल मासमासेेिदिनयािदिनया वव ग्रीसलाग्रीसला जातोजातो

जेव्हा गोंधळ थांबला, तेव्हा पौलाने येशूच्या अनुयायांना
भेटायला बोलािवले आिण त्यांना उत्तेजत िदल्यानतंर त्यांचा
िनरोप घेतला. आिण तो मासेदोिनयाला िनघाला. 2

मासेदोिनयातून जात असताना िनरिनराळ्या िठकाणी असलेल्या
येशूच्या अनुयायांना त्याने अनेक गोष्टी सांगून धीर िदला. मग पौल
ग्रीसला आला. 3 त्या िठकाणी तो तीन मािहने रािहला.
पौल सूिरयाला समुद्रमागेर् िनघाला असता, यहूदी लोकांनी

त्याच्यािवरुद्ध कट रचला, हे पाहून त्याने मासेदोिनयातून परत
िफरण्याचे ठरिवले. 4 त्याच्याबरोबर काही लोक होते ते असे: िबरुया
शहराच्या पुर◌र्ाचा मुलगा सोपत्र. थेस्सलनीका येथील अिरस्ताखर् व
सकंूद, दबेर् येथील गायस आिण तीमथ्य, तुिखक व त्रिफम हे आिशया
प्रांतातील होते. 5 ही माणसे आमच्यापुढे गेली व त्रोवस येथे आमची
वाट पाहू लागली. 6 बखमीर भाकरीच्या यहूदी सणानतंर आम्ही

प्रेिषतांचीं कृत्यें 19:2 715 प्रेिषतांचीं कृत्यें 20:6
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िफलीप्प ैयेथून समुद्रमागेर् िनघालो आिण पाच िदवसांनी त्रोवस येथे
त्यांना जाऊन भेटलो व तेथे सात िदवस रािहलो.

पौलाचीपौलाची त्रोवसलात्रोवसला शशेेवटचीवटची भभेेटट
7 मग आठवड्याच्या पिहल्या िदवशी म्हणजे रिववारी आम्ही सवर्

भाकर मोडण्यासाठी एकत्र जमलो असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू
लागला कारण दसुऱ्या िदवशी िनघण्याचा त्याचा बेत होता. तो
मध्यरात्रीपयर्ंत बोलत राहीला. 8 वरच्या मजल्यावरील ज्या खोलीत
आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ िदवे होते. 9 यतुुख नावाचा एक
तरुण िखडकीत बसला होता. पौल बोलत असताना त्याच्यावर झोपेचा
इतका अमंल चढला की, तो ितसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला, जेव्हा
त्याला उचलले, तेव्हा तो मेलेला आढळला.

10 पौल खाली गेला व त्याच्यावर ओणवा पडला आिण त्याला
आपल्या हातांनी कवेत धरुन म्हणाला, “िंचता करु नका! त्याच्यात
अजून जीव आहे.” 11 मग पौल वर गेला. त्यांने भाकर मोडली व ती
खाल्ली. पहाट होईपयर्ंत तो त्यांच्याशी बोलला, मग तो गेला. 12 त्या
तरुणाला त्यांनी िजवंत असे घरी नेले, त्या सवार्ंना फार समाधान झाले.

त्रोवसापासूनत्रोवसापासून िमलिमलेेतापयतापयर्ंर्ंतत प्रवासप्रवास

13 तेथून आम्ही पुढे िनघालो व अस्सा या नगरी समुद्रमागेर् िनघालो.
तेथे आम्ही पौलाला घेणार होतो. त्यानेच अशा प्रकार ेयोजना केली
होती, ती म्हणजे त्याने स्वतः पायी जायचे. 14 जेव्हा आम्हांला तो
अस्सा येथे भेटला, तेव्हा आम्ही त्याला जहजात घेतले, आिण आम्ही
िमतुलेनाला गेलो. 15 दसुऱ्या िदवशी आम्ही जहाजाने िमतुले नाहून
िनघालो व िखयासमोर आलो. मग दसुऱ्या िदवशी सामा बेट ओलांडले
आिण एक िदवसानतंर िमलेतला आलो. 16 कारण पौलाने ठरिवले होते
की इिफस येथे थांबायचे नाही. आिशयात त्याला जास्त वेळ थांबायचे
नव्हते. तो घाई करीत होता कारण शक्य झाल्यास पन्नासाव्या
िदवसाच्या सणसाठी त्याला यरुशलेम येथे राहावयास हवे होते.

पौलपौल इिफसइिफस ययेेथीलथील वडीलजनवडीलजनंशंीशी बोलतोबोलतो

17 िमलेताहून इिफस येथे िनरोप पाठवून पौलाने तेथील मडंळीच्या
वडीलजनांना बोलावून घेतले.

18 जेव्हा ते आले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, “आिशयात आलो त्या
िदवसापासून मी तुमच्या सोबत असताना कसा रािहलो हे तुम्हांना
माहीत आहे. 19 मी प्रभूची सेवा पूणर् नम्रतेने व रडून केली. यहूदी
लोकांनी केलेल्या कटामुळे िनमार्ण झालेल्या उपद्रवांना तोंड देत मी
त्याची सेवा केली. 20 जे काही तुमच्या चांगल्यासाठी होते ते तुम्हांला
सांगण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवली नाही, हे तुम्हांना माहीत आहे.
आिण या गोष्टी जाहीरपणे व घराघरातून सांगण्यासाठी मी कधीही
मागेपुढे पािहले नाही. 21 पश्चाताप करुन देवाकडे वळण्यािवषयी आिण
आपल्या प्रभु येशूवरील िवश्वासािवषयी यहूदी व ग्रीक लोकांना सारखीच
साक्ष िदली.

22 “आिण आता आत्म्याच्या आजे्ञने यरुशलेमला चाललो आहे,
आिण तेथे माझ्याबाबतीत काय घडेल हे माहीत नाही. 23 मला फक्त
एकच गोष्ट माहीत आहे की प्रत्येक शहरात पिवत्र आत्मा मला सावध
करतो. तुरंुगवास व संकटे माझी वाट पाहत आहेत हे तो मला सांगतो
24 मी माइया जीवनािवषयी काळजी करीत नाही. सवार्ंत महत्वाची गोष्ट
म्हणजे मी माझे काम पूणर् करणे. प्रभु येशूने जे काम मला िदले ते मला
पूणर् करायला पािहजे-ते काम म्हणजे- देवाच्या कृपेबद्दल
(दयाळूपणबद्दल) ची सुवातार् लोकांना सांिगतली पािहजे.

25 “राच्याची करीत ज्या लोकांत मी िफरलो त्या तुम्हांतील
कोणालाही मी पुन्हा कधीही िदसणार नाही हे आता मला माहीत आहे.
26 म्हणून मी तुम्हांला जाहीरपणे सांगतो की, सवार्ंच्या रक्तासंबधंाने मी
िनदोर्ष असा आहे. 27 देवाची संपूणर् इच्छा काय आहे हे प्रगट करण्यास
मी कधीही मागेपुढे पािहलेले नाही. 28 तुमची स्वतःची व देवाच्या सवर्
लोकांची, ज्याना देवाने तुम्हांला िदलेले आहे, त्यांची काळजी घ्या.
कळपाची (देवाच्या लोकांची) काळजी घेण्याचे काम पिवत्र आत्म्याने
तुम्हांला िदलेले आहे. तुम्ही मडंळीसाठी मेंढपाळासारखे असले पािहजे.

ही मडंळी देवाने स्वतःचे रक्त देऊन िवकत घेतली. 29 मला माहीत
आहे की, मी गेल्यावर तुमच्यामध्ये भयकंर असे दषु्ट लांडगे येतील. ते
कळपाला सोडणार नाहीत. 30 तुमच्यामधूनसुद्धा लोक उठतील, चुकीचे
असे तुम्हांला िशकवून आपल्या मागे घेऊन जातील. 31 यासाठी सावध
राहा. तुम्हांतील प्रत्येकाला गेले तीन वषेर् डोळ्यांत अश्रु आणून सावध
करण्याचे मी कधीच थांबिवले नाही हे आठवा.

32 “आिण आता मी तुम्हांला देवाच्या व वचनाच्या कृपेच्या अधीन
करतो. जी तुमची वाढ करण्यासाठी समथर् आहे, व सवर् पिवत्र
केलेल्यांमध्ये वतन द्यावयाला समथर् आहे. 33 मी कोणाच्याही
सोन्याचा, चांदीचा व कपड्यांचा लोभ धरला नाही. 34 मी आपल्या
स्वतःच्या व माझ्याबरोबर राहणाऱ्यांच्या गरजा माझ्या हातांनी
भागिवल्या हे तुम्हांला चांगले माहीत आहे. 35 अशा रीतीने मी तुम्हास
उदाहरण घालून िदले आहे की जे दबुर्ल आहेत अशांना आपण स्वतः
मेहनत करुन मदत केली पािहजे. व प्रभु येशूचे शब्द लक्षात ठेवले
पािहजेत. तो स्वतः म्हणाला, ‘घेण्यापेक्षा देणे अिधक आशीवार्दाचे
असते.’”

36 आिण हे बोलल्यावर पौलाने गुडघे टेकले आिण प्राथर्ना केली. 37

तेव्हा प्रत्येकाला खूपच रडू आले, ते पौलाच्या गळ्यात पडले व त्याचे
मुके घेत रािहले. 38 ते पुन्हा त्याला कधीही पाहू शकणार नाहीत, या
वाक्याने त्यांना फार द:ुख झाले, मग ते त्याला जहाजापचर्ंत िनरोप
देण्यास गेले.

पौलपौल यरुशलयरुशलेेमलामला जातोजातो

त्यांचा िनरोप घेतल्यानतंर आम्ही समुद्रमागेर् िनघालो. आिण
सरळ प्रवास करीत कोस येथे आलो. दसुऱ्या िदवशी आम्ही
रुदास गेलो. तेथून आम्ही पातरा येथे गेलो. 2 तेथे

फेनीकेला जाणार ेजहाज आम्हांला आढळले. तेव्हा आम्ही जहाजात
बसून पुढे िनघालो.

3 तेव्हा कुप्र आमच्या नजरते आले. परतंु ते डाव्या अगंाला टाकून
आम्ही थेट सूरीया देशाला रवाना झालो व सोर येथे उतरलो. कारण तेथे
जहाजातील माल उतरावययाचा होता. 4 तेथे येशूचे काही िशष्य
आम्हाला आढळले, आिण आम्ही त्यांच्याबरोबर सात िदवस रािहलो.
पिवत्र आत्म्याच्या सूचनेवरुन त्यांनी पौलाला असे सांिगतले की, त्याने
यरुशलेमला जाऊ नये. 5 आमच्या भेटीचे िदवस संपत आल्यावर
आम्ही तेथून िनघून आमचा पुढील प्रवास परत सुरु केला. त्यावेळी
तेथील बधंुजन आपल्या पत्नी, मुलांच्याबरोबर आमच्यासह शहरबाहेर
आले व तेथील समुद्रिकनाऱ्यावर आम्ही गुडघे टेकले व प्राथर्ना केली. 6

मग एकमेकांचा िनरोप घेऊन आम्ही जहाजात बसलो व ते लोक
आपापल्या घरी गेले.

7 सोर पासून आम्ही आमचा प्रवास सुरु केला व पोलेमा येथे
उतरलो. आिण तेथील बधंुवगार्स भेटलो, त्यांच्याबरोबर एक िदवस
रािहलो. 8 आिण दसुऱ्या िदवशी िनघून आम्ही कैसरीयास आलो व
सुवािर्तक िफिलप्प याच्या घरी जाऊन रािहलो. तो िनवडलेल्या सात
सेवकांपकैी एक होता. 9 त्याला चार मुली होत्या. त्यांची लग्रे झालेली
नव्हती. या मुलींना देवाच्या गोष्टी (भिवष्यािवषयीचे) सांगण्याचे दान होते.

10 त्या बधंूच्या बरोबर बरचे िदवस रािहल्यावर अगब नावाचा संदेष्टा
यहूदीयाहून तेथे आला. 11 त्याने आमची भेट घेऊन पौलाच्या कमरचेा
पट्टा मागून घेतला. त्याने स्वतःचे हात व पाय बांधले आिण तो म्हणाला,
“पिवत्र आत्मा असे महणतो; हा पट्टा ज्या मनुष्याच्या कमरचेा आहे,
त्याला यरुशलेमा येथील यहूदी लोक असेच बांधतील व यहूदीतरांच्या
हाती देतील.”

12 आम्ही व तेथील सवार्ंनी ते शब्द ऐकले. तेव्हा आम्ही व इतर
लोकांनी पौलाला कळकळीची िवनिंत केली की, त्याने यरुशलेमला
जाऊ नये. 13 पण पौल म्हणाला, “तुम्ही हे काय करीत आहा, असे
रडून तुम्ही मला हळवे बनवीत आहात काय? मी फक्त बांधून घेण्यासाठी
नव्हे तर प्रभु येशूच्या नावासाठी यरुशलेममध्ये मरायलादेखील तयार
आहे.”
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14 यरुशलेमापासून दरू राहण्यासाठी आम्ही त्याचे मन वळवू शकलो
नाही, म्हणून आम्ही त्याला िवनिंत करायची सोडली आिण म्हटले,
“प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे होवो.”

15 त्यानतंर आम्ही तयार झालो आिण यरुशलेमला िनघालो. 16

कैसरीया येथील येशूचे काही िशष्य आमच्याबरोबर आले आिण
आम्हांला म्लासोनकडे घेऊन गेले. कारण त्याच्याकडेच आम्ही राहणार
होतो. तो (म्नासोन) कुप्रचा होता. तो सुरुवातीच्या काळात प्रथम िशष्य
झालेल्यांपकैी एक होता.

पौलपौल याकोबचीयाकोबची भभेेटट घघेेतोतो
17 आम्ही जेव्हा यरुशलेमला पोहोंचलो, तेव्हा तेथील बधंुजनांनी

मोठ्या आनदंाने आमचे स्वागत केले. 18 दसूऱ्या िदवशी पौल
आमच्यासह याकोबाला भेटायला आला. तेव्हा सवर् वडीलजन हजर
होते. 19 पौल त्यांना भेटला. नतंर त्याच्या हातून देवाने यहूदीतर
लोकांत कशीकशी सेवा करुन घेतली, यािवषयी क्रमवार सिवस्तर
मािहती सांिगतली.

20 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा त्यांनी देवाचा गौरव केला. आिण ते
त्याला म्हणाले, “बधंु, तू पाहशील की हजारो यहूदी िवश्वासणार ेझालेत.
पण त्यांना असे वाटते की, मोशेचे िनयम पाळणे फार महत्वाचे आहे. 21

या यहूदी लोकांनी तुइयािवषयी ऐकले आहे की, जे यहूदी इतर देशांत
राहतात त्यांना तू मोशेचे िनयम पाळू नका असे सांगतोस. तसेच
आपल्या मुलांची संुता करु नका असे सांगतो व आपल्या चालीरीित
पाळू नका असे सांगतो.

22 “मग आता काय केले पािहजे? तू येथे आला आहेस हे त्यांना नक्की
कळेल. 23 तेव्हा आता आम्ही सांगतो तसे कर: आमच्यातील चार
लोकांनी नवस केला आहे. 24 त्या चौघांना घे व स्वतःचे त्यांच्यासह
शुद्धीकरण करुन घे. त्या चौघांना त्यांच्या डोक्याचे मंुडण करता यावे
म्हणून त्यांचा खचर् तू कर. मग सवार्ंना हे समजेल की, त्यांनी जे काही
तुझ्याबद्दल ऐकले आहे ते खर ेनाही, उलट तू िनयमशास्त्राचे पालन
करतोस हे िदसेल.

25 “जे िवदेशी िवश्वासणार ेआहेत त्यांना आम्ही पत्र िलिहले आहे.
ते असे ‘मूतीर्ला वािहलेले अन्न त्यांनी खाऊ नये.
रक्त अगर गुदमरुन मारलेले प्राणी त्यांनी खाऊ
नयेत अनिैतक कृत्ये करु नयेत.’”
26 मग पौलानेच त्या चार लोकांना आपल्याबरोबर घेतले. दसुऱ्या

िदवशी शुद्धीकरणाच्या िवधीमध्ये तो सहभागी झाला. मग तो मिंदरात
गेला. शुद्धीकरणाचे िदवस केव्हा संपतील हे जाहीर केले. शेवटच्या
िदवशी प्रत्येकासाठी अपर्ण देण्यात येईल.

27 सात िदवस जवळ जवळ संपत आले होते. परतंु आिशयातील
काही यहूदी लोकांनी पौलाला मिंदरात पािहले. त्यानी लोकांना
भडकािवले व त्याला (पौलाला) धरले. 28 ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले,
“इस्राएलच्या लोकांनो, मदत करा! हाच तो मनुष्य आहे, जो सवर्
लोकांना सगळीकडे आपल्या लोकांिवरुद्ध, आपल्या िनयमांिवरुद्ध व या
जागेबद्दल िशकवीत आहे, आिण आता त्याने िवदेशी लोकांना देखील
मिंदरात आणले आहे, आिण ही पिवत्र जागा िवटाळिवली आहे.” 29 ते
असे म्हणाले, कारण इिफसच्या त्रिफमला त्यांनी पौलाबरोबर यरुशलेम
येथे पािहले होते. त्रिफम यहूदी नव्हता, तो ग्रीक होता. लोकांना वाटले,
पौलानेच त्याला मिंदरात नेले आहे.

30 सवर् शहर खवळून उठले. सगळे लोक धावू लागले. त्यांनी पौलाला
पकडले व मिंदरातून बाहेर ओढून काढले. लगेच दार ेबदं करण्यात
आली. 31 ते त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच रोमी
सनै्याच्या सरदाराकडे बातमी गेली की, शहरात सगळीकडे गोंधळ
उडालेला आहे. 32 ताबडतोब त्याने काही िशपाई व काही शतािधपती
घेतले. व तो यहूदी जेथे पौलाला मारीत होते, तेथे धावत गेला. जेव्हा
यहूदी लोकांनी रोमी सरदाराला व सनै्याला पािहले तेव्हा त्यांनी पौलाला
मारण्याचे थांबिवले.

33 मग सरदार पौलाकडे आला व त्याला अटक केली व त्याला
साखळदडंानी बांधण्याचा आदेश िदला. मग सरदाराने पौल कोण आहे व
त्याने काय केले आहे यािवषयी िवचारले. 34 गिर्दतून वेगवेगळ्या

प्रकारचे आवाज ऐकू येऊ लागले. गोंधळामुळे व ओरडण्यामुळे
सरदारला सत्य काय आहे हे जाणून घेता येईना. म्हणून सरदाराने
िशपायांना हुकूम िदला की, पौलाला इमारतीत घेऊन जावे. 35 जेव्हा
पौल इमारतीच्या पायऱ्यांजवळ आला तेव्हा िशपायांना त्याला उचलून
आत न्यावे लागले. 36 कारण जमाव िंहसक बनत चालला होता. जमाव
त्याच्यामागे चालला होता व ओरडत होता, “त्याला िजवे मारा!”

37 िशपाई पौलाला इमारतीत घेऊन जाणार इतक्यात पौल
सरदाराला म्हणाला, “मी काही बोलू शकतो काय?”
तो सरदार म्हणाला, “तुला ग्रीक बोलता येते काय? 38 मग मला

वाटते, तो मनुष्य तू नाहीस, मला वाटले इिजप्तच्या ज्या मजुराने काही
िदवसांपूवीर् बडं करुन सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, तोच तू
आहेस. त्या इिजप्तच्या मनुष्यांने चार हजार दहशतवाद्यांना अरण्यात
नेले.”

39 पौल म्हणाला, “िकलिकया प्रांतातील तासर्ज्ञ नगरात राहणारा मी
एक यहूदी आहे. मी एका महत्वाच्या शहराचा नागिरक आहे. मी तुम्हांला
िवनिवतो, मला लोकांशी बोलू द्या.”

40 जेव्हा सरदाराने त्याला बोलण्याची परवानगी िदली तेव्हा तो
पायऱ्यांवर उभा रािहला आिण आपल्या हाताने त्याने लोकांना शांत
राहण्यास सांिगतले. जेव्हा सगळीकडे शांतता पसरली तेव्हा पौल िहब्रू
भाषेत बोलू लागला:

पौलपौल लोकांसमोरलोकांसमोर भाषणभाषण करतोकरतो

“बधंूनो व वडीलजनांनो, मी माझ्या बचावासाठी जे काही
सांगतो ते ऐका.”

2 जेव्हा लोकांनी पौलाला िहब्रू भोषत बोलताना ऐकले
तेव्हा ते अिधकच शांत झाले. पौल म्हणाला,

3 “मी एक यहूदी आहे. आिण िकिलकीया प्रांतातील तासर् येथे माझा
जन्म झाला. परतंु याच शहरात मी लहानाचा मोठा झालो, आपल्या
पूवर्जांच्या िनयमांचे सिवस्तर िशक्षण मी गमालीएल यांच्या पायाजवळ
बसून घेतले. जसे तुम्ही आज देवािवषयीच्या आवेशाने भरलेल आहात
तसाच मी देखील देवािवषयीच्या आवेशाने भरलेला होतो. 4 या मागार्चा
(िख्रस्ती चळवळीचा) पुरस्कार करणाऱ्यांचा मी त्यांच्या मरणापयर्ंत छळ
केला. मी स्त्री व पुरुषांना अटक करुन तंुरंुगात टाकले.

5 “याची मुख्य याजक व धमर्सभेचे सवर् वडीलजन साक्ष देतील.
त्यांच्याकडून िदिमष्कातील त्यांच्या बधंुजनांच्या नावाने मी पत्रे घेतली.
आिण तेथे ह्या मागार्ंचे (िख्रस्ती) जे लोक होते, त्यांना कैदी म्हणून
यरुशलेमास घेऊन येणार होतो, यसाठी की त्यांना िशक्षा व्हावी.

पौलपौल त्याचात्याचा पालटपालट झालाझाला हहेे सांगतोसांगतो

6 “तेव्ह? असे झाले की, मी प्रवास करीत िदिमष्क शहराजवळ आलो
असताना दपुारच्या वेळी माइयाभोवती आकाशातून लख्ख प्रकाश
पडला. 7 मी जिमनीवर पडलो. आिण मी एक वाणी माइयाशी बोलताना
ऐकली, ‘शौला, शौला, माझा छळ तू का करतोस?’

8 “मी उत्तर िदले, ‘प्रभु, तू कोण आहेस?’ तो मला म्हणाला, ‘तू
ज्याचा छळ करीत आहेस तो नासरथेचा येशू मी आहे.’ 9 जे
माझ्याबरोबर होते त्यांनी प्रकाश पािहला, पण जो आवाज माझ्याशी
बोतल होता तो त्यांना ऐकू आला नाही.

10 “मी म्हणालो, ‘प्रभु मी काय करु?’ आिण प्रभु मला म्हणाला, ‘ऊठ
आिण िदिमष्कात जा. तेथे तुला जे काम नेमून देण्यात आले आहे ते
सांगण्यात येईल.’ 11 त्या प्रकाशामुळे मला काही िदसेनासे झाले. तेव्हा
माइया सोबत्यांनी मला हाताला धरुन नेले आिण मी िदिमष्कला
पोहोंचलो.

12 “िनयमशास्त्राचे भिक्तभावाने पालन करणारा हनन्या नावाचा एक
मनुष्य होता. तेथे राहणार ेसवर् यहूदी त्याच्याबद्दल चांगले बोलत. 13 तो
माइयाकडे आला, आिण माइयाजवळ उभा राहून तो म्हणाला, ‘बधंु
शौल, तू पुन्हा पाहू लागशील!’ आिण त्याच घटकेला मला िदसू लागले.

14 “तो म्हणाला, ‘आपल्या पूवर्जांच्या (वाडविडलांच्या) देवाने तुला
िनवडले आहे, यासाठी की त्याची इच्छा तुला कळावी. त्या धािर्मकाला
तू पहावेस. आिण त्याच्या तोंडचे शब्द तुला ऐकायला िमळावेत. 15
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कारण तू जे काही पािहलेस आिण ऐकलेस, यािवषयी तू त्याचा
सवार्ंसमोर साक्षीदार होशील. 16 मग आता, कशाची वाट पाहतोस?
ऊठ, आिण बािप्तस्मा घे व तुझी पाप धुवून टाक. येशूवर िवश्वास ठेवून हे
कर.’

17 “मग असे झाले की, जेव्हा मी यरुशलेमला परत आलो, आिण
मिंदरात प्राथर्ना करीत होतो, तेव्हा मला दृष्टान्त झाला. 18 मी येशूला
पािहले, आिण येशू मला म्हणाला, ‘घाई कर! यरुशलेम ताबडतोब सोड!
येथील लोक माझ्यािवषयीचे सत्य स्वीकारणार नाहीत.’

19 “पण मी म्हणालो, ‘प्रभु जे लोक तुझ्यावर िवश्वास ठेवीत होते,
त्यांना अटक करुन मारण्यासाठी मी जात असे, हे या लोकांना माहीत
आहे. 20 आिण जेव्हा तुझा साक्षीदार स्तेफन याचे रक्त सांडले तेव्हा
तेथे उभा राहून मी त्याला संमित दशर्वीत होतो. आिण ज्या लोकांनी
स्तेफनाला मारले त्यांचे कपडे मी राखीत होतो.’

21 “तेव्हा प्रभु मला म्हणाला, ‘जा! मी तुला दरूवरच्या यहूदीतर
िवदेशी लोकांकडे पाठवीन.’”

22 येथपयर्ंत यहूदी लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले मग ते मोठमोठ्याने
ओरडून म्हणू लागले, “अशा मनुष्याल पृथ्वीवरुन नाहीसे केले पािहजे!
तो िजवंत राहण्याच्या लायकीचा नाही!” 23 ते मोठमोठ्याने ओरडत
होते. आपल्या अगंावरील कपडे काढून फेकीत होते, आिण हवेत धूळ
उधळीत होते. हे पाहून सरदाराने पौलाला िकल्ल्यात नेण्याची आज्ञा
केली. 24 त्याने िशपायांना सांिगतले, पौलाला चाबकाने मारा. अशा
प्रकार ेहे लोक पौलािवरुद्ध का ओरड करीत आहेत हे सरादाराला जाणून
घ्यायचे होते. 25 परतंु जेव्हा पौलाला चाबकाने मारण्यासाठी बाहेर
काढले, तेव्हा पौल जवळ उभ्या असलेल्या शतािधपतीला म्हणाला,
“ज्याच्यामध्ये काही अपराध आढळत नाही अशा रोमी नागिरकाला
तुमचे हे चाबकाचे मारणे कायदेशीर ठरते काय?”

26 जेव्हा शतािधपतीने हे ऐकले तेव्हा तो सरदाराकडे गेला आिण
म्हणाला, “तुम्ही काय करीत आहात? तो मनुष्य तर रोमी नागिरक
आहे.”

27 सरदार पौलाकडे आला व म्हणाला, “मला सांग, तू रोमी नागिरक
आहेस काय?”
पौल म्हणाला, “होय.”
28 शतािधपती म्हणाला, “रोमी नागिरकत्व िमळ िवण्यासाठी मला

पुष्कळ पसेै द्यावे लागले.”
पौल म्हणाला, “मी जन्मतःच रोमी नागिरक आहे.”
29 जे लोक त्याला प्रश्न िवचारणार होते, ते ताबडतोब मागे सरकले.

सरदार घाबरला, कारण त्याने पौलाला बांधले होते. व पौल हा रोमी
नागिरक होता. त्यामुळे तो घाबरला.

पौलपौल यहयहूूदीदी पुढाऱ्यांशीपुढाऱ्यांशी बोलतोबोलतो

30 दसुऱ्या िदवशी यहूदी लोक पौलावर नेमके कशामुळे दोष ठेवीत
होते हे समजून घेण्यासाठी सरदाराने त्याला मोकळे सोडले. मग त्याने
मुख्य याजक व धमर्सभेचे सभासद यांना एकत्र जमण्याची आज्ञा केली,
मग त्याने पौलाला आणून त्यांच्यापुढे उभे केले.

पौल यहूदी धमर्सभेच्या सभासदांकडे रोखून पाहत म्हणाला,
“माझ्या बधंूलो, मी आजपयर्ंत चांगला िववेकभाव बाळगून
देवासमोर माझे जीवन जगत आलो आहे.” 2 तेव्हा मुख्य

याजक हनन्या याने पौलाच्या जवळ उभे रािहलेल्यांना पौलाच्या
थोबाडीत मारण्यास सांिगतले. 3 पौल हनन्याला म्हणाला, “सफेती
लावलेल्या िंभतीसारख्या माणसा, देव तुला मारील! त्या िठकाणी बसून
िनयमशास्त्राप्रमाणे माझा न्याय करतो आिण तरीही िनयमशास्त्राच्या
िवरुद्ध मला थोबडीत मारण्याचा आदेश देतोस?”

4 जे लोक पौलाच्या जवळ उभे होते ते म्हणाल, “देवाच्या मुख्य
याजकािवरुद्ध तू असे बोलू शकत नाहीस, तू त्याचा अपमान करतोस
काय?”

5 पौल म्हणाल, “बधंूनो, तो मनुष्य याजक आहे हे मला माहीत
नव्हते, कारण असे िलिहले आहे की, ‘तू आपल्या शासन
करणाऱ्यािवरुद्ध बोलू नकोस’”

6 जेव्हा पौलाच्या लक्षात आले की, धमर्सभेतील एक गट सदकूी आहे
तर दसुरा परुशी. तेव्हा पौल मोठ्याने ओरडून सवर् धमर्सभेपुढे म्हणाला,
“बधंूनो, मी एक परुशी आहे, परुश्याचा मुलगा आहे! मेलेल्यांच्या पुन्हा
उठण्यासंबधंी माझी जी आशा आहे, त्यामुळे माइयावर हा चौकशीचा
प्रसंग आला आहे.”

7 पौलाने असे म्हणताच, परुशी व सदकूी या दोन गटांमध्ये कलह
सुरु झाला. आिण धमर्सभेत फूट पडली. 8 (सदकूी असे म्हणतात की,
मृतांचे पुनरुत्थान नाही आिण देवदतू व आत्मे नसतात, परुशी दोन्हीवर
िवश्वास ठेवतात.) 9 सवर् यहूदी मोठमोठ्याने ओरडून बोलू लागले. तेव्हा
िनयमशास्त्राचे काही िशक्षक उभे रािहले व जोरदारपणे आपले म्हणणे
मांडू लागले. ते म्हणाले, “या मनुष्यात आम्हांला काहीच दोष आढळत
नाही. कदािचत एखादा देवदतू िंकवा आत्मा त्याच्याशी बोलला असेल!”

10 वादिववादाला िंहसक रुप येऊ लागले. तेव्हा लोक पौलाचे
कदािचत तुकडे तुकडे करतील, अशी सरदाराला भीित वाटू लागली,
म्हणून त्याने िशपायांना पौलाला तेथून घेऊन जाण्याची आज्ञा केली. व
त्याला िकल्ल्यात घेऊन जाण्यास सांिगतले.

11 त्या रात्री प्रभु पौलाजवळ उभा रािहला. आिण म्हणाला, “धीर धर!
कारण जशी तू माइयािवषयी यरुशलेममध्ये साक्ष िदलीस तशी तुला
माइयािवषयी रोम येथे साक्ष द्यावी लागेल.”

12 दसुऱ्या सकाळी काही यहूदी लोकांनी एकजूट करुन कट रचला,
त्याना पौलाला िजवे मारायचे होते. यहूदी लोकांनी अशा प्रकारची शपथ
वािहली की, पौलाला ठार मारपेयर्ंत अन्नपाणी सेवन करायचे नाही. 13

अशा प्रकार ेकट करणान्यांची संख्या चाळीस होती. 14 या यहूदी
पुढाऱ्यांनी जाऊन मुख्य याजक क विडलजनांशी बोलणी केली. यहूदी
म्हणाले, “आम्ही एक गभंीर शपथ घेतली आहे. पौलाला मारपेयर्ंत आम्ही
काही खाणार वा िपणार नाही! 15 म्हणून तुम्ही आता असे करा: तुम्ही
(मुख्य याजक) व धमर्सभेने अशा प्रकारचा िवनिंत अजर् सरदाराला िलहा
की, पौलासंबधंी अिधक बारकाईने चौकशी करायची असल्याने पौलाला
आमच्याकडे घेऊन यावे. तो येथे येण्याअगोदरच आम्ही त्याला ठार
मारण्याच्या तयारीत असू.”

16 पण पौलाच्या बिहणीच्या मुलाने या सवर् गोष्टी ऐकल्या व तो
िकल्ल्यात गेला. त्याने पौलाला सवर् काही सांिगतले, 17 पौलाने एका
शतािधपतीला बोलािवले आिण सांिगतले या तरुणाला सरदारकडे
घेऊन जा. कारण सरदाराला सांगण्यासारखे याच्याकडे काहीतरी आहे.
18 मग त्याने त्या मुलाला घेतले व सरदाराकडे गेला व त्याला म्हणाला,
“कैदेत असलेल्या पौलाने मला बोलावून या तरुणाला तुमच्याकडे घेऊन
जायला सांिगतले. कारण हा तुम्हांला काही तरी सांगणार आहे.”

19 सरदाराने त्या तरुणाचा हात धरुन बाजूला नेले आिण तो त्याला
म्हणाला, “तू मला काय सांगणार आहेस?”

20 तो मुलगा म्हणाला, “यहूदी लोकांनी असे ठरिवले आहे की,
पौलाला घेऊन तुम्हांला उद्या धमर्सभेपुढे यायला सांगायचे, व अशा
बहाण्याने त्याला आणायचे की, जणू काय त्यांना पौलाची अिधक
बारकाईने चौकाशी करायची आहे. 21 पण त्यांच्यावर िवश्वास ठेवू नका!
कारण चाळीस लोकांडून अिधक लोक लपून बसणार आहेत व पौलाला
गाठून मारणार आहेत. त्यांनी अशा प्रकारची शपथ वािहली आहे की,
जोपयर्ंत ते पौलाला मारणार नाहीत तोपयर्ंत कोणीही काहीही खाणार वा
िपणार नाही, म्हणून ते आता तुमच्या होकाराची वाट पाहत अगदी
तयारीत आहेत.”

22 तू मला ह्यांिवषयी सांिगतले आहेस, “हे कोणाला सांगू नको!” असे
म्हणून सरदारने त्याला जाण्याची आज्ञा केली.

पौलालापौलाला ककैैसरीयासरीया ययेेथथेे पाठिवतातपाठिवतात

23 मग सरदाराने दोघा शातािधपतींना बोलािवले, आिण म्हणाला,
“दोनशे िशपाई कैसरीयाला जाण्यासाठी तयार ठेवा. तसेच सत्तर
घोडेस्वार व दोनशे भालेदार रात्री नऊ वाजता येथून जाण्यासाठी तयार
ठेवा! 24 खोगीर घातलेला घोडा पौलासाठी तयार ठेवा. आिण त्याला
राज्यपाल फेलीक्स यांच्याकडे सुखरुप न्या.” 25 सरदाराने एक पत्र
िलिहले. त्यात असे िलिहलेले होते:
26 क्लौद्य लुिसया याजकडून,
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राज्यपाल फेिलक्स महाराज यांस,
सलाम.
27 या मनुष्याला यहूदी लोकांनी धरले होते. ते त्याला ठार मारण्याच्या
बेतात होते. पण तेवढ्यात माझ्या िशपायांसह मी तेथे गेलो व त्याला
सोडिवले. तो रोमी नागािरक आहे हे समजल्यावरुन मी त्याची सुटका
केली. 28 यहूदी लोक त्याच्यावर का दोषारोप करीत आहेत हे कळावे
म्हणून मी त्याला धमर्सभेपुढे घेऊन गेलो. 29 यहूदी लोकांच्या
िनयमशास्त्राच्या प्रश्नावरुन त्यांनी त्याला दोषी ठरिवले हे मला िदसून
आले. पण त्याच्यावर असा कोणताही आरोप नव्हता, ज्याची िशक्षा
मरणदडं िंकवा तुरंुगवास होईल. 30 जेव्हा या मनुष्याला िजवे मारण्याचा
कट रचला गेल्याचे मला कळले तेव्हा मी त्याला ताबडतोब आपल्याकडे
पाठिवले.

31 िशपायांनी त्यांना िमळालेल्या हुकुमाचे पालन केले. ते पौलाला
घेऊन रात्रीच अिंतपित्रसास गेले. 32 दसुऱ्या िदवशी घोडेस्वर
पौलासोबत कैसिरयास गेले. व िशपाई िकल्ल्यात परतले. 33 जेव्हा
पौल व घोडेस्वार कैसिरयास पोहोंचले, तेव्हा त्यांनी राज्यपालाला पत्र
िदले. व पौलाला त्याच्या स्वाधीन केले.

34 राज्यपालाने ने पत्र वाचले, व पौल कोणत्या प्रांताचा आहे हे
िवचारले. जेव्हा त्याला समजले की, तो िकिलकीयाचा आहे, तेव्हा तो
म्हणाला, 35 “तुझ्यावर दोष ठेवणार ेआले म्हणजे तुझे ऐकेन.” पौलाला
हेरोदाच्या राजवड्यात पहाऱ्यात ठेवावे असा हुकूमराज्यपालाने िदला.

यहयहूूदीदी लोकलोक पौलावरपौलावर दोषदोष ठठेेवतातवतात

पाच िदवसांनतर हनन्या कैसिरया येथे गेला. हनन्या मुख्य
याजक होता. हनन्याने आपल्याबरोबर काही यहूदी
वडीलजन आिण िततर् ुल्ल नावाचा वकील यांना कैसिरया येथे

नेले; त्यांनी राज्यपालापुढे पौलाविरल दोषारोप सादर केले. 2 जेव्हा
पौलाला आत नेण्यात आले तेव्हा िततर् ुल्ल याने पौलावरील आरोप
सांगण्यास सुरुवात केली.
तो म्हणाला, “फेिलक्स महाराज, तुमच्यामुळे आम्हांला फार शांतता

लाभली असून, तुमच्या दरूदृष्टीमुळे जरुर असलेल्या सुधारणासुद्धा या
देशात झाल्या आहेत. 3 फेिलक्स महाराज, आम्ही हे सवर् प्रकारांनी व
सवर् िठकाणी हे कृतज्ञतेने मान्य करतो. 4 परतंु तुमचा अिधक वेळ न
घेता, आम्ही जे काही तुम्हांला थोडक्यात सांगतो, ते ऐकून घेण्याची
कृपा करावी, ही िवनतंी करतो. 5 हा मनुष्य त्रास देणारा आहे, जगात
सगळीकडे यहूदी लोकांना त्याने त्रास िदलेला आहे. तो नासरथेकराच्या
पथंाचा पुढारी आहे. 6 त्याने देवाचे मिंदर िवटाळण्याचा प्रयत्न केला,
परतंु आम्ही त्याला धरले 8 या गोष्टी खऱ्या आहेत की नाही हे तुम्ही
ठरवू शकता. त्याला काही प्रश्न िवचारा.” 9 इतर यहूदी लोकांनी याला
मान्यता िदली व सांिगतले की, “हे सवर् खर ेआहे!”

10 जेव्हा राज्यपालाने पौलाला बोलण्यास खणुावले, तेव्हा पौल
म्हणाला, “फेिलक्स महाराज, बरीच वषेर् या देशाचे न्यायाधीश म्हणून
आपण काम करीत आहात, म्हणून मला आपणा समोर स्वतःचा बचाव
करायला आनदं वाटत आहे. 11 यरुशलेम येथे उपासनेसाठी जाऊन
मला बारोपेक्षा जास्त िदवस झालेले नाहीत, ही गोष्ट खरी आहे की नाही,
हे आपण पडताळून पाहू शकता 12 मी मिंदरात कोणाशी वाद
घालताना, सभास्थातात िंकवा बाहेर कोठे कोणाला िचथावून देताना या
लोकांना आढळलो नाही. 13 हे लोक माझ्यावर जो आरोप ठेवीत
आहेत, तो त्यांना तुमच्यासमोर िसद्ध करता येणार नाही.

14 “मात्र मी हे आपल्यसमोर कबूल करतो: या मागार्ने (िख्रस्ती
मागार्ने) जाऊन मी आपल्या वाडविडलांच्या देवाची उपासना करतो त्या
मागार्ला हे लोक पथं म्हणतात. जे काही िनयमशास्त्रात सांिगतले आहे
आिण जे काही आमच्या संदेष्ट्यानी सांिगतलेले आहे, त्या सवार्ंवर मी
िवश्वास ठेवतो. 15 आिण धािर्मकांचे व वाईटांचेही मरणातून पुन्हा उठणे
होणार आहे, ही गोष्ट हे लोकही माइयाबरोबर मानतील अशी मी देवामध्ये
आशा बाळगतो. 16 यासाठी देवापुढे आिण मनुष्यांपुढे आपला िववेक
शुद्ध असावा याचा मी नेहमी आटोकाट प्रयत्न करीत असतो.

17 “अनेक वषेर् दरू रािहल्यानतंर माइया लोकांतील गरीबांना दान
देऊन यरुशलेममध्ये स्वतःसाठी अपर्ण करावे म्हणून मी मिंदरात

जाऊन हा िवधी करीत असताना, शुद्धीकरण झालेला असा मी त्यांस
आढळलो. 18 तेथे मी कसलाही जमाव केला नव्हता अगर दगंा ही केला
नव्हता 19 पण आिशयातील काही लोक तेथे हजर होते. 20 जर त्यांना
माइयािवरुद्ध काही म्हणायचे असेल, तर त्यांनी आपणांपुढे हजर होऊन
मला दोषलावावा. िंकवा मी जेव्हा धमर्सभेपुढे उभा रािहलो, त्यावेळी
माइयामध्ये काही चूक त्यांना आढळली असेल, तर त्यांनी तसे सांगावे.
21 मी या लोकांमध्ये उभे राहून मोठ्याने म्हणालो की, ‘मेलेल्यांतून
पुन्हा उठण्याच्या प्रश्नावरुन माझा न्यायिनवाडा होत आहे.’ या एका
गोष्टीिशवाय दसुरा आरोप माइयावर करायचा असेल तर यांनी तसे
सांगावे.”

22 फेिलक्सला (िख्रस्ती) मागार्िवषयी चांगली मािहती असल्याने
त्याने सुनावणी थांबवली. फेिलक्स म्हणाला, “जेव्हा लुिसया सरदार येथे
येईल, तेव्हा तुझ्या प्रकरणाचा काय िनणर्य घ्यायचा ते मी ठरवीन.” 23

मग फेिलक्सने शतिधपतीला आज्ञा केली की, पौलाला पहाऱ्यात ठेवावे,
परतंु त्याला थोडी मोकळीक देण्यात यावी. आिण असाही हुकूम केला
की, त्याच्या िमत्रांना त्याची गरज भागिवण्यास मना करु नये.

पौलपौल फफेेिलक्सिलक्स वव त्याच्यात्याच्या पत्नीशीपत्नीशी बोलतोबोलतो

24 काही िदवसांनतंर फेिलक्स आपली पत्नी द्रुिसल्ला िहच्याबरोबर
आला. ती एक यहूदी स्त्री होती. फेिलक्सने पौलाला बोलावणे पाठिवले.
आिण त्याने येशू िख्रस्तावरील िवश्वासाबाबत पौलाचे बोलणे ऐकून घेतले.
25 परतंु जेव्हा पौलाने धािर्मकपणा, आत्मसंयमन, आिण होणाऱ्या
न्यायािवषयी सांिगतले. तेव्हा फेिलक्सला भीित वाटली. तो पौलाला
म्हणाला, “आता तू जा, परत वेळ िमळाला म्हणजे मी तुला बोलावीन.”
26 यावेळी पौल त्याला पसेै देऊ करील असे त्याला वाटत होते म्हणून
फेिलक्स त्याला वरचेवर बोलावणे पाठवत असे आिण त्याच्याशी बोलत
असे.

27 दोन वषेर् झाल्यावर फेिलक्सच्या जागी पुक्यर् फेस्त हा राज्यपाल
झाला. आिण यहूदी लोकांचे मन मोडण्याची फेिलक्सची इच्छा नव्हती,
म्हणून त्याने जाण्यापूवीर् पौलाला तुरंुगातच ठवले.

पौलपौल ककैैसराचीसराची भभेेटट घघेेऊऊ इिच्छतोइिच्छतो

मग त्या प्रांतात फेस्त आला. आिण तीन िदवसांनी तो
कैसरीयाहून वर यरुशलेमला गेला. 2 मुख्य याजकांनी
आिण यहूदी पुढाऱ्यांनी फेस्तच्या पुढे पौलावरील आरोप

सादर केले. 3 आिण पौलाला यरुशलेमला पाठवून द्यावे, अशी त्याला
िवनिंत केली. पौलाला वाटेत ठार मारण्याचा ते कट करीत होते. 4

फेस्तने उत्तर िदले, “पौल कैसरीया येथे बिंदवासात आहे आिण मी
स्वतः लवकरच कैसरीयाला जाणार आहे. 5 तुमच्यातील काही
पुढाऱ्यांनी माझ्याबरोबर ितकडे खाली यावे, आिण जर त्या मनुष्याने
काही चूक केली असेल तर त्याच्यावर दोषारोप ठेवावा.”

6 त्यांच्याबरोबर आठ ते दहा िदवस घालिवल्यानतंर फेस्त खाली
कैसरीयाला परत गेला. दसुऱ्या िदवशी फेस्त न्यायालयात बसला आिण
त्याने आपल्यासमोर पौलाला हजर करण्याचा आदेश िदला. 7 जेव्हा
पौल तेथे हजर झाला, तेव्हा यरुशलेमहून तेथे आलेले यहूदी लोकही
पौलाच्या सभोवती उभे रािहले, त्यांनी त्याच्यावर पुष्कळ गभंीर आरोप
ठेवले, परतंु ते आरोप यहूदी लोक िसद्ध करु शकले नाहीत. 8 पौल
आपला बचाव करण्यासाठी असे म्हणाला, “मी यहूदी लोकांच्या
िनयमशास्त्राच्या, मिंदराच्या िंकवा कैसराच्या िवरुद्ध काही गुन्हा केलेला
नाही.”

9 फेस्तला यहूदी लोकांना खूष करायचे होते म्हणून तो पौलाला
म्हणाला, “यरुशलेम येथे जाऊन माइयासमोर तुझी चौकशी व्हावी अशी
तुझी इच्छा आहे काय?”

10 पौल म्हणाला, “मी आता कैसराच्या न्यायासनासमोर उभा असून
त्याच्यासमोर माझा न्यायिनवाडा व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. मी
यहूदी लोकांचा काहीही अपराध केलेला नाही, हे आपणांस चांगले
माहीत आहे. 11 मी जर काही गुन्हा केला असेल तर मला मरणदडं
झाला पािहजे. आिण त्यापासून सुटका व्हावी असा प्रयत्न मी करणार
नाही. परतंु जे आरोप हे लोक माझ्यावर करीत आहेत, ते खर ेनसतील
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तर मला कोणी यांच्या हाती देऊ शकणार नाही, मी आपले गाऱ्हाणे
कैसरासमोर मांडू इिच्छतो.”

12 यावर फेस्तने आपल्या सभेशी सल्लामसलत केली. मग त्याने
पौलाला सांिगतले, “तू कैसरापुढे आपला न्यायिनवाडा व्हावा अशी
इच्छा दाखिवली आहे, म्हणून तुला कैसरासमोर पाठिवण्यात येईल.”

हहेेरोदरोद अिग्रप्पासमोरअिग्रप्पासमोर पौलपौल
13 काही िदवसांनतंर फेस्ताचे स्वागत करण्याच्या हेतूने राजा

अिग्रप्पा आिण बणीर्का कैसरीयाला येऊन त्याला भेटले. 14 ती दोघे
तेथे बरचे िदवस रािहल्यावर फेस्तने पौलाचे प्रकरण राजाला समजावून
सांिगतले. तो म्हणाला, “फेिलक्सने तुरंुगात ठेवलेला एक कैदी येथे
आहे. 15 जेव्हा मी यरुशलेम येथे होतो, तेव्हा यहूदी लोकांचा मुख्य
याजक आिण वडीलजन यांनी त्याच्यािवरुद्ध िफयार्द केली. आिण
त्याला दोषी ठरवावे अशी मागणी केली. 16 वादी व प्रितवादी यांना
एकमेकांसमोर आणल्यािशवाय आिण आरोपीला आपला बचाव
करण्याची संिध िमळेपयर्ंत, त्याला इतरांकडे सोपिवण्याची रोमी लोकांची
रीत नाही. असे मी यहूदी लोकांना सांिगतले.

17 “म्हणून ते जेव्हा माझ्याबरोबर येथे आले, तेव्हा मी उशीर न करता
दसुऱ्याच िदवशी न्यायासनावर बसलो, आिण त्या मनुष्याला समोर
आणण्याची आज्ञा केली. 18 त्याच्यावर आरोप करणार ेजेव्हा
त्याच्यािवरुद्ध बोलण्यास उभे रािहले, तेव्हा माझ्या अपेके्षप्रमाणे
कसल्याही गुन्ह्याबाबत त्यांनी त्याच्यावर आरोप केले नाहीत. 19 उलट
आपल्या धमार्िवषयी आिण कोणा एका मनुष्यािवषयी ज्याचे नाव येशू
आहे, त्याच्यावरुन यहूदी लोकांनी त्या माणसाशी वाद केला. येशू हा
जरी मेलेला असला, तरी पौलाचा असा दावा आहे की, येशू िजवंत आहे.
20 या प्रश्नाची चौकशी कशी करावी हे मला समजेना. तेव्हा त्या यहूदी
मनुष्यािवरुद्ध यहूदी लोकांचे जे आरोप आहेत, त्याबाबत त्याला
यरुशलेम येथे नेऊन त्याचा न्याय केला जावा अशी त्याची इच्छा आहे
काय, असे मी त्याला िवचारले. 21 सम्राटाकडून आपल्या न्यायिनवाडा
होईपयर्ंत आपण कैदेत राहू असे जेव्हा पौल म्हणाला, तेव्हा मी आज्ञा
केली की, कैसराकडे पाठिवणे शक्य होईपयर्ंत त्याला तुरंुगातच ठेवावे.”

22 यावर अिग्रप्पा फेस्तला म्हणाला, “मला स्वतःला या मनुष्याचे
म्हणणे ऐकावेसे वाटते.”
फेस्तने त्याला उत्तर िदले, “उद्या त्याचे म्हणणे तुम्ही ऐकू शकाल.”
23 म्हणून दसुल्या िदवशी अिग्रप्पा आिण बणीर्का मोठ्या थाटामाटात

आले, व लष्करी सरदार व शहरातील मुख्य नागिरकांसह दरबारात प्रवेश
केला. तेव्हा फेस्तच्या आजे्ञनुसार पौलाला तेथे आणण्यात आले.

24 मग फेस्त म्हणाला, “राजे अिग्रप्पा महाराज आिण आमच्याबरोबर
येथे उपिस्थत असलेले सवर्जण, या मनुष्याला पाहा! याच्याच िवषयी
यरुशलेम व कैसिरया येथील सवर् यहूदी लोकांनी माइयाकडे अजर्
िदलेला आहे. याला िजवंत राहू देऊ नये, असा आकांत ते करतात. 25

परतंु याला मरणदडं द्यावा असे याने काहीही केले नाही, असे मला
आढळून आले. आिण त्याने स्वतःच आपणांला सम्राटाकडून
(कैसराकडून) न्याय िमळावा अशी मागणी केली, म्हणून मी त्याला
कैसरासमोर न्यायासाठी पाठिवण्याचे ठरिवले आहे. 26 परतंु सम्राटाला
याच्यािवषयी िनिशचत असे कळवावे, असे माइयाकडे काही नाही,
म्हणून मी याला तुमच्यापुढे आिण िवशेषतः राजा अिग्रप्पापुढे आणून उभे
केले आहे. ते अशाकिरता की, या चौकशीनतंर मला या मनुष्यािवषयी
काहीतरी िलिहता यावे. 27 शेवटी एखाद्या कैद्याला कसलाही आरोप न
ठेवता कैसराकडे पाठिवणे मला योग्य वाटत नाही!”

राजाराजा अिग्रप्पापुढअिग्रप्पापुढेे पौलपौल

अिग्रप्पा पौलाला म्हणाला, “तुला तुझी बाजू मांडायला
परवानगी आहे.” यावर पौलाने आपला हात उंच करुन
आपल्या बचावाचे भाषण सुरु केले: 2 “अिग्रप्पा महाराज,

मी स्वतःला धन्य समजतो कारण मला आपल्यासमोर माइयािवरुद्ध
केलेल्या आरोपांचा बचाव करण्याची संिध आज िमळाली. 3 िवशेषतः
यहूदी चालीरीित आिण प्रश्न इत्यादी गोष्टींची आपणांला चांगल्या प्रकारे

मािहती असल्याने तर हे जास्तच खर ेम्हणावे लागेल. तेव्हा आपण माझे
बोलणे धीराने ऐकून घ्यावे अशी मी िवनिंत करतो.

4 “मी माझे जीवन तरुणपणापासून माइया प्रांतात व यरुशलेमात
कशा रीितने जगत आलो हे सवर् यहूदी लोकांना चांगले माहीत आहे. 5

ते मला बऱ्याच काळापासून ओळखतात. आिण त्यांची इच्छा असेल तर
मी एक परुशी म्हणजे आमच्या यहूदी धमार्च्या एका कट्टर गटाचा
सभासद या नात्याने कसा जगत आलो यािवषयी ते साक्ष देऊ शकतील.
6 आता मी आमच्या वाडविडलांना देवाने जे वचन िदले होते, त्याच्या
आशेकिरता माझा न्याय व्हावा याशाठी येथे उभा आहे. 7 आपल्या
देवाची रात्रंिदवस कळकळीने उपासना करीत असताना हे जे वचन देवाने
िदले ते पुर ेहोण्याची आशा आमच्या बाराही वंशाना वाटत आहे. या
आशेमुळेच महाराज, यहूदी लोक माझ्यावर दोषारोप करीत आहेत. 8

देव मेलेल्यांना परत उठिवतो, असे तुमच्यापकैी िकत्येकांना िवश्वास न
ठेवण्यासारखे का वाटावे.

9 “नासरथेच्या येशूच्या नावािवरुद्ध जे जे काही करता येईल ते ते मी
करावे असे मलादेखील वाटत होते. 10 आिण नेमके हेच मी यरुशलेम
येथे केले. कारण मुख्य याजकांकडून मला तसा अिधकार िमळाला
होता. म्हणून मी देवाच्या अनेक संतांना तुरंुगात टाकले, आिण हे जे
संतगण िजवे मारले गेले, त्यांच्यािवरुद्ध मी माझे मत नोंदिवले. 11

अनेक सभास्थानात मी त्यांना िशक्षा केली. आिण देवािवरुद्ध जबरीने
वाईट भाषण करायला लावण्याचा मी प्रयत्न केला, या लोकांवरील माझा
राग इतक्या पराकोटीला गेला होता की, मी त्यांचा छळ करण्याकिरता
इतर शहरांमध्ये देखील जात असे.

ययेेशूचशूचेे दशदशर्र्नन झाल्याचझाल्याचेे पौलपौल सांगतोसांगतो

12 “एकदा िदिमष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य याजकांनी मला
अिधकार व परवानगी िदली तेव्हा महाराज, 13 वाटेत भर दपुारच्या
वेळी मी माइया व माझ्यासमवेत असणाऱ्यांच्या भोवती स्वगीर्य प्रकाश
फाकलेला पािहला. तो प्रकाश सूयार्पेक्षाही जास्त प्रखर होता. 14

आम्ही सवर् खाली जिमनीवर पडलो आिण िहब्रू भाषेत माइयाशी
बोलताना एक वाणी मी ऐकली. ती वाणी म्हणाली, ‘शौला, शौला, माझा
छळ तू का करतोस? अणकुुचीदार काठीवर लाथ मारणे तुला हािनकारक
आहे,’

15 “आिण मी म्हणालो, ‘प्रभु, तू कोण आहेस?’
“प्रभूने उत्तर िदले, ‘मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस. 16

पण ऊठ आिण उभा राहा! या कारणांसाठी मी तुला दशर्न िदले आहे:
तुला सेवक म्हणून नेमावे व जे काही तुला दाखिवले व जे दाखवीन
त्याचा साक्षीदार म्हणून तुला नेमावे. 17 मी तुझी यहूदी व यहूदीतर
िवदेशी यांच्यापासून सुटका करीन. आिण यहूदीतर िवदेशी लोकांकडे
पाठवीन. 18 यासाठी की, त्यांचे डोळे उघडावे व यािवषयीचे सत्य काय
आहे हे तू लोकांना दाखवून द्यावेस व त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पापांची
क्षमा िमळेल आिण माइयामध्ये िवश्वासामुळे पिवत्र झालेल्या लोकांमध्ये
जागा िमळेल.’”

पौलपौल त्याच्यात्याच्या कामािवषयीकामािवषयी सांगतोसांगतो

19 यासाठी, “अिग्रप्पा महाराज मला जो स्वगीर्य दृष्टान्त झाला,
त्याचा मी आज्ञाभगं केला नाही. 20 उलट पिहल्यांदा िदिमष्कातील
आिण नतंर यरुशलेमातील, यहूदा प्रांतातील सवर् आिण यहूदीतर िवदेशी
लोकांनासुद्धा प्रभुच्या वचनाची साक्ष िदली. त्यांनी पश्चात्ताप करावा,
देवाकडे वळावे आिण पश्चात्तापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी
त्यांना सांिगतले.

21 “या कारणांमुळे मी मिंदरात असताना यहूदी लोकांनी मला धरले
आिण िजवे मारण्याचा प्रयत्न केला. परतंु देवाने मला मदत केली म्हणून
मी आज येथे उभा राहून समाजातील लहानथोरांना साक्ष देत आहे. 22

जे काही पुढे होणार होते, त्यािवषयी संदेष्ट्यांनी व मोशेने जे सांिगतले
त्यापेक्षा दसुर ेमी सांगत नाही. 23 त्यानुसार देवाचा अिभिषक्त जो
िख्रस्त (मशीहा) तो द:ुख सहन करील. आिण मेलेल्यांतून उठिवला
जाणाऱ्यांत तो पािहला असेल. यहूदी लोकांना तसेच इतर िवदेशी
लोकांना देव प्रकाशात नेईल.”

प्रेिषतांचीं कृत्यें 25:12 720 प्रेिषतांचीं कृत्यें 26:23
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पौलपौल अिग्रप्पाचअिग्रप्पाचेे मनमन वळिवण्याचावळिवण्याचा प्रयत्नप्रयत्न करतोकरतो

24 पौल आपल्या बचावासंबधंी बोलत असताना फेस्त त्याला
मोठ्याने म्हणाला, “पौला, तू वेडा आहेस, जास्त ज्ञानामुळे तुला वेड
लागले आहे!”

25 पौलाने उत्तर िदले, “फेस्त महाराज, मी वेडा नाही; तर ज्या गोष्टी
खऱ्या आहेत आिण अगदी योग्य आहेत, त्यांच्यािवषयीच मी बोलत
आहे. 26 येथे हजर असलेल्या महाराजांना यािवषयी चांगली मािहती
आहे, आिण यामुळे मी त्यांच्याशी उघडपणाने बोलू शकतो. त्याच्या
ध्यानातून काही सुटले नसेल, असे मला खात्रीने वाटते. मी हे म्हणतो,
कारण ही गोष्ट एखाद्या कानाकोपऱ्यात झाली नाही. 27 अिग्रप्पा
महाराज, भिवष्यावाद्यांनी जे िलिहले त्यावर तुमचा िवश्वास आहे काय?
तुमचा त्यावर िवश्वास आहे हे मला नक्की माहीत आहे.”

28 यावर अिग्रप्पा म्हणाला, “एवढ्या थोड्या वेळात िख्रस्ती
होण्यासाठी तू माझे मन वळवू शकशील असे तुला वाटते काय?”

29 पौलाने उत्तर िदले, “थोड्या वेळात म्हणा अगर जास्त वेळात
म्हणा, मी जसा आहे तसे केवळ तुम्हीच नव्हे तर आज जे जे येथे बसून
माझे बोलणे ऐकत आहेत त्या सवार्ंनी माझ्यासारखे या
साखळदडंाखेरीज, िवश्वास ठेवणार ेव्हावे, अशी माझी देवाला नम्र िवनिंत
आहे.”

30 यानतंर राजा, बणीर्का, राज्यपाल आिण त्यांच्याबरोबर इतर जे
तेथे बसले होते, ते सवर् उठले. 31 ते न्यायालयातून बाहेर पडल्यावर
एकमेकांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “ज्यामुळे तुरंुगवास िंकवा मरणदडं
द्यावा असे काहीही या मनुष्याने केले नाही.” 32 अिग्रप्पा फेस्तला
म्हणाला, “या मनुष्याने कैसराकडे न्याय मािगतला नसता, तर त्याला
सोडून देता आले असते.”

पौलपौल समुद्रमागसमुद्रमागेर्ेर् रोमलारोमला िनघतोिनघतो

जेव्हा आम्ही समुद्रमागेर् इटलीला जाण्याचे ठरिवले तेव्हा
पौल व इतर काही कैद्यांना यलु्य नावाच्या शतािधपतीच्या
हाती सोपिवण्यात आले. यलु्य हा सम्राटाच्या सेनेतील एक

अिधकारी होता. 2 अद्रमुितय येथील एका जहाजातून आम्ही जाणार
होतो. हे जहाज आिशयाच्या िकनाऱ्यावरील बदंर ेघेत पुढे जाणार होते.
आम्ही या जहाजातून प्रवासाला िनघालो. तेव्हा मासेदोिनयातील
थेस्सलनीका येथे राहणारा अिरस्ताखर् आमच्याबरोबर होता.

3 दसुऱ्या िदवशी आम्ही िसदोन नगराला पोहोंचलो. यलु्य पौलाशी
फार चांगला वागला. पौलाच्या िमत्राना त्याची काळजी घेता यावी म्हणून
त्याने मोकळीक िदली. 4 तेथून आम्ही समुद्रमागेर् पुढे िनघालो. आिण
कुप्रच्या िकनाऱ्यािकनाऱ्याने िनघालो कारण वारा समोरचा होता. 5

िकलिकया व पफुंल्याजवळच्या समुद्राला पार करुन लुक्या प्रांतातील
मुयार् बदंरात पोहोंचलो. 6 तेथे शतािधपतीला इटलीला जाणारे
आलेक्झांद्रीयाचे एक जहाज आढळले. त्याने आम्हांला त्या जहजात
बसिवले.

7 आम्ही बरचे िदवस हळूहळू प्रवास करीत होतो. किनदा येथपयर्ंत
येण्यासाठी आम्हांला फार कष्ट पडले कारण वारा तोंडचा होता.
आम्हांला पुढे जाता येईना. म्हणून आम्ही के्रताच्या दिक्षणेकडून
सलमोनाच्या समोरच्या बाजूस गेलो. 8 यापुढे आमचे जहाज के्रतच्या
िकनाऱ्याने मोठ्या अडचणींतून सुरिक्षत बदंर येथे पोहोंचले, तेथे जवळच
लसया नगर होते.

9 बराच वेळ वाया गेला होता. आिण पुढील प्रवास करणे बरचे
अवघड झाले होते. कारण एव्हाना यहूद्यांच्या उपासाचा काळही िनघून
गेला होता. तेव्हा पौलाने त्यांना सावधानतेचा इशारा िदला. पौल
म्हणला, 10 “पुरुषांनो, मला वाटते, आपल्या प्रवासात जहाजातील
मालाला आिण जहाजालाच नव्हे तर आपल्या जीवालाही धोका होईल!”
11 परतंु पौलाच्या मताशी जहाजाचा कप्तान व मालक सहमत झाले
नाहीत, उलट जहाजाच्या कप्तानाच्या व मालकाच्या बोलण्यावरच
शतािधपतीचा जास्त िवश्वास होता. 12 परतंु हे बदंर (सुरिक्षत म्हटलेले)
िहवाळ्यात मुक्काम करायला सोईचे नव्हते. म्हणून बहुमताने पुढे िनघावे
असे ठरले. आिण फेिनकेला जाण्याचा प्रयत्न करावा आिण शक्य झाले

तर तेथेच िहवाळा घालवावा असे ठरले. (फेिनके हे के्रत बेटावरील शहर
होते. त्याचे बदंर नऋै त्य व वायव्य िदशेला होते.)

वादळवादळ

13 जेव्हा दिक्षणेकडून मदं वार ेवाहू लागले, तेव्हा ते नांगर उचलून
के्रताच्या िकनाऱ्यािकनाऱ्याने तारु हाकारीत जाऊ लागले.
जहाजावरच्या लोकांना वाटू लागले की, अशाच प्रकारचे वार ेआम्हांला
पािहजे होते. व तसेच ते वाहत आहे. 14 परतंु लवकरच के्रत बेटावरुन
“ईशान्येचे” म्हटलेले वादळी वार ेवाहू लागले. 15 आिण जहाज वादळी
वाऱ्यात सापडले, व त्याला पुढे जाता येईना. तेव्हा पुढे जाण्याचा प्रयत्न
सोडून आम्ही वाऱ्याने जहाज भरकटू िदले.

16 मग कौदा नावाच्या लहानशा बेटाच्या िकनाऱ्यािकनाऱ्याने आम्ही
जाऊ लागलो. मग थोड्या खटपटीनतंर जीवनरक्षक होडी वर उचलून
घेतली. 17 जीवन रक्षक होडी आत घेतल्यावर लोकांनी जहाज
दोरखडंाने आवळून बांधले. जहाज वाळू असलेल्या सूतीर् नावाच्या
उथळ जागी आदळेल या भीतीने त्यांनी शीड खाली काढले. तेव्हा
वाऱ्याने ते भरकटू लागले.

18 जोरदार वादळी वाऱ्याचे तडाखे खावे लागल्याने लोकांनी दसुऱ्या
िदवशी जहाजावरील सामान बाहेर टाकून िदले. 19 ितसऱ्या िदवशी
जहाजाची काही सामग्री त्यांनी आपल्या हातांनी बाहेर काढून टाकली.
20 बरचे िदवस आम्हांला सूयर् िंकवा तार ेिदसले नाहीत. वादळ फारच
भयकंर होते. आम्ही आमच्या सवर् आशा सोडून िदल्या. आम्ही मरणार
असे आम्हांला वाटू लागले.

21 बराच काळपयर्ंत लोकांनी अन्नपाणी घेतले नव्हते. मग पौल
त्याच्यासमोर उभा रािहला आिण म्हणाला, “गुहस्थांनो, के्रतावरुन
मुक्काम हलवू नका, हा माझा सल्ला तुम्ही ऐकायला पािहजे होता. म्हणजे
हा त्रास व ही हािन तुम्हांला टाळता आली असती. पण आता तुम्ही धीर
धरावा अशी माझी िवनिंत आहे. 22 कारण तुमच्यापकैी एकाच्याही
जीवाला धोका पोहोंचणार नाही. आपले जहाज मात्र गमवावे लागेल. 23

मी ज्या देवाचा सेवक आहे आिण ज्याची भिक्त मी करतो, त्याचा दतू
काल रात्री माझ्या बाजूला उभा राहीला. 24 आिण तो दतू म्हणाला,
‘पौला िभऊ नको! तुला कैसरापुढे उभे रािहलेच पािहजे. तुझ्याबरोबर
प्रवास करणार ेजे लोक आहेत, त्यांच्या जीवाचे रक्षण करण्याचे वचन
देवाने मला िदले आहे.’ 25 तेव्हा गुहस्थांनो, तुम्ही सवर् धीर धरा! कारण
मला जसे दतूाने सांिगतले, अगदी तसे होणार असा मला िवश्वास आहे.
26 परतंु आपणास एखाद्या बेटावर उतरुन थांबावे लागले.”

27 चौदाव्या रात्री आमचे जहाज अिद्रया समुद्रातून चालले होते, तेव्हा
खलाशांनी जहाज एखाद्या भूमीजवळ पोहोंचले असावे असा अदंाज
केला. 28 त्यांनी पाण्याची खोली मोजली तेव्हा ती वीस वाव भरली.
आणखी काही वेळाने त्यांनी परत एकदा समुद्राची खोली मोजली तेव्हा
ती पधंरा वाव भरली. 29 ओबडधोबड खडकाळ जागेवर आपले जहाज
आदळेल अशी भीित वाटल्याने त्यांनी चार नांगर जहाजाच्या मागील
बाजूने टाकले आिण िदवस उजाडण्याची वाट पाहू लागले. 30

खलाशांनी जहाजातून सुटका करुन घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी
जहाजाच्या पुढील भागातून नांगर टाकल्याचे भासवून जीवनरक्षक
होड्या समुद्रात टाकल्या. 31 परतंु पौल शतािधपतीला व इतर
िशपायांना म्हणाला, “जर हे लोक जहाजात राहणार नाहीत, तर तुम्ही
वाचणार नाही.” 32 यावर िशपायांनी जीवनरक्षक होड्यांचे दोर कापून
टाकले. आिण त्या खाली पाण्यात पडू िदल्या.

33 पहाट होण्याअगोदर पौलाने त्या सवार्ंना काहीतरी खाण्याचा
आग्रह केला. तो म्हणाला, “आज चौदावा िदवस आहे. तुम्ही आतुरतेने
वाट पाहत आहात पण खाणेिपणे काही केले नाही. अन्नाचा कणही खाल्ला
नाही. 34 तुम्ही थोडे तरी खा. कारण तुमचा िटकाव लागण्यासाठी तुम्ही
खाणे जरुरीचे आहे. तुम्ही खावे अशी मी तुम्हांला िवनिंत करतो.
तुमच्यापकैी कोणाच्या केसालाही धक्का लागणार नाही.” 35 असे
बोलल्यानतंर पौलाने भाकर घेतली आिण सवार्ंच्या समक्ष देवाचे उपकार
मानले, ती भाकर मोडून तो खाऊ लागला. 36 ते पाहून त्या सवार्ंना धीर
आला आिण ते जेवले. 37 आम्ही सवर् िमळून जहाजात दोनशे शाहातर
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लोक होतो. 38 त्या सवार्ंनी पुरसेे खाल्ल्या प्यायलयांनतंर धान्य
समुद्रात टाकून िदले आिण जहाजातील भार कमी केला.

जहाजजहाज नष्टनष्ट होतहोतेे
39 िदवस उजाडल्यावर त्यांना भूभागाची ओळख पटली नाही. परतंु

तेथे िकनारा असलेल्या उपसागरासारखी ती जागा िदसून आली. म्हणून
शक्य झाल्यास तेथील िकनाऱ्याला जहाज लावण्याचे त्यांनी ठरिवले.
40 म्हणून त्यांनी नांगर कापले आिण समुद्रात पडू िदले. त्याचबरोबर
सुकाणूचं्या दोऱ्या एकत्र केल्या. नतंर त्यांनी जहाजाच्या पुढच्या भागाचे
शीङ वारा भरावे म्हणून उभे केले आिण जहाज िकनाऱ्याला आणले. 41

परतंु दोन समुद्रांमधील वर आलेल्या वाळूच्या िढगावर जहाज जोराने
आदळले. तेव्हा जहाजाची पुढची बाजू वाळूमध्ये रुतून बसली आिण
गलबताचा मागचा भाग लाटांच्या तडाख्यामुळे तुटू लागला.

42 तेव्हा िशपायांनी कैद्यांना मारण्याचे ठरिवले. यासाठी की
त्यांच्यातील कोणी पोहोत जाऊन पळू नये. 43 परतंु शतिधपतीला
पौलाला वाचवायचे होते म्हणून त्याने िशपायांना तो िवचार सोडून
देण्यास सांिगतले. आिण ज्यांना पोहता येत असेल त्यांनी जहाजातून
उड्या टाकून िकनाऱ्याला जावे अशी आज्ञा केली. 44 बाकीच्या
लोकांनी फळ्यांच्या अगर जहाजाच्या तुटलेल्या लाकडांच्या आधारे
भूमी गाठावी असे सांिगतले. अशा रीतीने जहाजातील सवर् जण
सुखरुपपणे भूमीवर पोहोंचले.

माल्तामाल्ता बबेेटावरटावर पौलपौल

जेव्हा आमचे पाय सुखरुपपणे तेथील जमीनीला लागले.
तेव्हा आम्हांना कळले की, त्या बेटाचे नाव माल्ता असे
आहे. 2 तेथील रिहवाश्यांनी आम्हांला अितशय ममतेने

वागिवले. त्यांनी एक शेकोटी पेटिवली आिण आमचे स्वागत केले. कारण
पाऊस पडू लागाला होता. व थडंीही होती. 3 पौलाने काटक्या गोळा
केल्या आिण ते त्या शेकोटीत टाकू लागला. उष्णतेमुळे तेथून एक साप
िनघाला. आिण त्याने पौलाच्या हाताला िवळखा घातला. 4 ते पाहून
तेथील रिहवासी एकमेकांना म्हणू लागले, “हा मनुष्य खनुी असला
पािहजे. समुद्रातून जरी हा वाचला असला तरी देवाच्या न्यायामुळे याचे
आयषु्य संपुष्टातच आले आहे!”

5 परतंु पौलाने तो प्राणी शेकोटीत झटकून टाकला. आिण पौलाला
काही अपाय झाला नाही. 6 त्या बेटावरील लोकांना पौलाचे अगं सुजून
येईल िंकवा पौल एकाएकी मरुन पडेल असे वाटत होते. बराच वेळ वाट
पाहूनही पौलाला काहीही िवकार झाल्याचे िदसेना, तेव्हा त्या लोकांचे
िवचार पालटले, आिण पौल देवच आहे असे ते म्हणू लागले.

7 तेथून जवळच पुब्ल्य नावाच्या मनुष्याची शेती होती. पुब्ल्य हा त्या
बेटाचा मुख्य अिधकारी होता. त्याने आम्हा सवार्ंचे त्याच्या घरी स्वागत
केले आिण तीन िदवस आमचा चांगला पाहुणचार केला. 8 पुब्ल्याचे
वडील तापाने व हगवणीने आजारी होते. त्यामुळे अथंरुणाला िखळून
होते. पौल त्या आजारी व्यािक्तला भेटायला गेला प्राथर्ना करुन पौलाने
आपला हात त्याच्यावर ठेवला आिण त्या मनुष्याला बर ेकेले. 9 हे
घडलेले पािहल्यावर त्या बेटावरील इतर आजारी लोक पौलाकडे आले
आिण बर ेझाले.

10 त्यांनी आम्हांला सन्मानपूवर्क पुष्कळ वस्तू भेटीदाखल िदल्या.
आिण जेव्हा आम्ही परत प्रवासाला िनघालो तेव्हा आम्हांला लागणाऱ्या
अनेक गोष्टी पुरिवल्या.

पौलपौल रोमलारोमला खानाखाना होतोहोतो

आम्ही तेथे िहवाळ्यात रािहल्यावर आलेक्सांद्रा शहरातील एका
जहाजातून पुढील प्रवासाला िनघालो. ते जहाज त्या बेटावर िहवाळाभर
मुक्कामाला होते. त्या जहाजाच्या समोरील बाजूस “जुळ्या देवाचे” िचन्ह
होते. 12 मग आम्ही सुराकूस येथे जाऊन पोहोंचलो आिण तेथे तीन
िदवास रािहलो. 13 तेथून िशडे उभारुन आम्ही िनघालो, आिण रिेगयोन
नगराला गेला. तेथे एक िदवस मुक्काम केला. नतंर दिक्षणेकडील वारा
सुटल्यावर दसुऱ्या िदवशी पुत्यलुास गेलो. 14 त्या शहरात आम्हांला

काही बधंु (िवश्वासणार)े आढळले. त्या बधंंूच्या सांगण्यावरुन आम्ही तेथे
सात िदवस रािहलो. मग आम्ही रोम येथे जाऊन पोहोंचलो. 15 तेथील
बधंुनी आमच्याबद्दलची वातार् ऐकली होती. ते आमच्या भेटीसाठी
अप्पीयाच्या बाजारपेठेपयर्ंत आिण तीन धमर्शाळेपयर्ंत आले. पौलाची
त्यांची भेट झाल्यावर त्याने देवाचे उपकार मानले, व त्याला धीर आला.

रोमरोम ययेेथथेे पौलपौल
16 आम्ही रोम येथे पोहोंचल्यावर पौलाला एकटे राहायला परवानगी

िमळाली. परतंु त्याच्यावर देखरखे करण्यासाठी एक िशपाई ठेवण्यात
आला.

17 तीन िदवसांनतंर पौलाने सवर् यहूदी पुढाऱ्यांना एकत्र बोलावले.
जेव्हा सवर् जण जमा झाले तेव्हा पौल त्यांना म्हणाला, “बधंंूनो, आपल्या
बांधवांिवरुद्ध मी काहीही केलेले नाही. तरी मला यरुशलेम येथे पकडून
रोमी लोकांच्या हाती कैदी म्हणून देण्यात आले. आिण 18 त्यांनी माझी
चौकशी केली. तेव्हा त्यांची मला सोडून देण्याची इच्छा होती. कारण
मरणदडंाला योग्य असा कोणताही गुन्हा मी केला नव्हता. 19 परतंु
यहूदी लोकांनी जेव्हा माझ्या सुटकेला हरकत घेतली, तेव्हा कैसराकडे
न्याय मागणे मला भाग पडले. याचा अथर् असा नाही की, यहूदी
लोकांिवरुद्ध मला दोषारोप करण्याची इच्छा आहे. 20 या कारणासाठी
तुम्हाला भेटण्याची आिण तुमच्याशी बोलण्याची मी इच्छा दाखिवली.
कारण इस्राएलाच्या आशेच्या िनष्ठेमुळेच मी या साखळदडंानी जखडलो
गेलो आहे.”

21 यहूदी पुढारी पौलाला म्हणाले, “आम्हांला तुमच्या बाबत
यहूदीयाहून कसलेही पत्र आलेले नाही, अगर ितकडून येणाऱ्या
बधंुजनांपकैी एकाही भावाने तुमच्यािवषयी वाईट कळिवले अथवा
बोललेले नाही. 22 परतंु तुमची मते काय आहेत हे समजून घेण्याची
आमची इच्छा आहे. कारण या गटािवरुद्ध (िख्रस्ती गटािवरुद्ध)
सगळीकडे लोक बोलतात हे आम्हांना माहीत आहे.”

23 तेव्हा (रोम शहरातील) यहूदी लोकांनी एक बठैकीचा िदवस
ठरिवला, जेथे पौल राहत होता, तेथे ते मोठ्या संख्येने जमा झाले. तेव्हा
पौलाने त्यांना समजावून सांिगतले आिण देवाच्या राज्यिवषयी आपली
साक्ष िदली. मोशेच्या िनयमशास्त्रापासून आिण संदेष्ट्यांच्यापासून फोड
करुन येशूिवषयी त्यांची खात्री पटिवण्याचा प्रयत्न केला. हे तो (पौल)
सकाळपासून संध्याकाळपयर्ंत करीत होता. 24 त्याने फोड करुन
सांिगतलेल्या गोष्टीिवषयी काही जणांची खात्री पटली, तर काहींनी तो
बोलत असलेल्या गोष्टीवर िवश्वास ठेवला नाही.

25 पौल पुढील एक गोष्ट बोलला, त्यावरुन मतभेद होऊन
त्यांच्यापकैी काही जण उठले आिण तेथून जाऊ लागले, पौल म्हणाला,
“यशया संदेष्टयांच्या द्वार ेपिवत्र आत्मा आपल्या वाडविडलांशी जे
बोलला, ते खरोखरच िकती खर ेआहे! यशया म्हणाला होता:

26 ‘या लोकांकडे (यहूदी) तुम्ही जा, आिण त्यांना सांगा:
तुम्ही ऐकाल तर खरे
पण तुम्हांला समजणार नाही.
तुम्ही पहाल तुम्हाला िदसेल
पण तुम्ही काय पाहात ते तुम्हाला कळणार नाही.

27 कारण या लोकांचे िवचार मदं झाले आहेत
त्याच्या कानांनी त्यांना ऐकू येत नाही.
आिण त्यांनी आपले डोळे बदं केले आहेत नाही
तर त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पािहले असते
आिण आपल्या कानांनी ऐकले असते आिण माझ्याकडे वळाले
असते आिण मी त्यांना बर ेकेले असते.’

यशया 6:9-10
28 “म्हणून देवाचे हे तारण यहूदीतर िवदेशी लोकांकडे पाठिवण्यात

आले आहे. हे तुम्हा यहूदी लोकांना कळावे. ते ऐकतील.” 29
30 पूणर् दोन वषेर् तो त्याच्या भाड्याच्या घरात रािहला. जे त्याला

भेटायला येत, त्यांचे तो स्वागत करी. 31 त्याने देवाच्या राज्यािवषयी
प्रचार केला. त्याने प्रभु येशूिवषयी िशक्षण िदले. तो हे काम फार धयैार्ने
करीत असे. आिण कोणीही त्याला बोलण्यात अडवू शकले नाही.
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प्रेिषत होण्यासाठी पाचारण केलेला; देवाची सुवातार्
सांगण्यासाठी वेगळा केलेला िख्रस्त येशूचा सेवक पौल
याजकडून. 2 देवाच्या संदेष्ट्यांच्या द्वार ेपिवत्र शास्त्रात पूवीर्

सांिगतलेली होती, 3 ती ही सुवातार् देवाचा पुत्र प्रभु येशू िख्रस्त जो
देहाने एक मनुष्य म्हणून दािवदाच्या वंशात जन्माला आला याच्यािवषयी
आहे.पण पिवत्रतेच्या आत्म्याच्याद्वार ेतो मरणातून पुन्हा िजवंत झाला
त्यामुळे त्याच्या सामथ्यार्सह “देवाचा पुत्र” असा गणला गेला.

5 त्या आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताद्वार ेआम्हांला कृपा आिण प्रेिषत पद
िमळाले आहे. अशासाठी की जे यहूदी नाहीत त्यांच्यामध्ये त्याच्या
नावांकिरता िवश्वासाच्या आज्ञापालनामुळे जो आज्ञाधारकपणा िनमार्ण
होतो तो िनमार्ण करावा. 6 तुम्हीही त्या यहूदी नसलेल्यांमध्ये आिण
देवाकडून येशू िख्रस्ताचे अनुयायी होण्यासाठी बोलािवलेले आहात.

7 ज्या लोकांवर देवाने प्रेम केले आहे व त्याचे पिवत्र जन होण्यासाठी
बोलािवलेले असे जे लोक रोममध्ये आहेत त्या सवार्ंना मी िलिहत आहे.
आपला िपता व प्रभु येशू िख्रस्त यांजकडून तुम्हांस कृपा व शांित

असो.

आभाराचीआभाराची प्राथप्राथर्र्नाना

8 सुरुवातीलाच तुम्हां सवार्ंसाठी येशू िख्रस्ताद्वार ेमी देवाचे आभार
मानतो, कारण तुमचा िवश्वास जगात सगळीकडे जाहीर होत आहे. 9 देव
माझा साक्षी आहे, ज्याची सेवा मी आत्म्याने त्याच्या पुत्राची सुवातार्
सांगून करतो. मी तुमची नेहमी आठवण करतो. 10 माझ्या प्राथर्नेत मी
नेहमी मागतो, जर देवाची इच्छा असेल तर शेवटी मला तुम्हांला भेटता
येणे शक्य व्हावे. 11 मला तुम्हांला भेटण्याची फार इच्छा आहे. यासाठी
की काही आध्याित्मक दानांिवषयी तुम्हांबरोबर सहभागी व्हावे आिण
तुम्ही बलवान व्हावे. 12 म्हणजे जोपयर्ंत मी तुमच्यामध्ये आहे तोपयर्ंत
आपण एकमेकांना िवश्वासामध्ये मदत करु. माझ्या िवश्वासामुळे तुम्हांला
व तुमच्या िवश्वासामुळे मला फायदा होईल.

13 बधंूनो, पुष्कळ वेळा तुम्हांला भेट देण्याची मला इच्छा झाली.
यासाठी की, जसे मला यहूदीतरांमध्ये िमळाले, तसे तुमच्यामध्येसुद्धा
फळ िमळावे. परतंु आतापयर्ंत मला तुमच्यापयर्ंत येण्यास अडथळे आले
हे तुम्हांला माहीत असावे.

14 मी सवर् लोकांची-ग्रीक आिण ग्रीक नसलेले, शहाणे आिण मूखर्-
सेवा केली पािहजे. 15 त्यासाठीच तुम्ही जे रोममध्ये आहात त्या
तुम्हांला सुद्धा सुवातार् सांगण्याची माझी फार इच्छा आहे.

16 मला सुवातेर्ची लाज वाटत नाही. कारण देवाचे सामथ्यर् जो कोणी
िवश्वास ठेवतो त्या सवार्साठी तारण आहे. प्रथम यहूद्यांकािरता आिण
नतंर ग्रीकांसाठी. 17 कारण सुवातेर्मध्ये देवाचे िनितमत्व ते
िवश्वासापासून िवश्वास असे प्रगट झाले आहे. पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले
आहे की, “िनितमान िवश्वासाद्वार ेवाचेल.”

सवसवर्र् लोकांनीलोकांनी चुकाचुका ककेेल्याल्या आहआहेेतत

18 लोकांनी केलेल्या प्रत्येक अिनतीच्या कृत्यांमुळे व जे आपल्या
अनीतीने सत्य दाबून ठेवतात, त्यांच्यामुळे स्वगार्तून देवाचा क्रोध प्रगट
होतो. 19 हे असे होत आहे कारण देवािवषयीचे ज्ञान त्यांच्यात िदसून
येते व देवाने ते त्यांना दाखवून िदले आहे.

20 जगाच्या िनिर्मतीपासून देवाचे अदृश्य गुण, त्याचे सनातन सामथ्यर्
व त्याचे देवपण हे देवाने ज्या गोष्टी िनमार्ण केल्या त्यावरुन प्रगट होतात.
आिण जर तुम्हांला हे कळत नाही, तर ह्याचे तुम्हांला कसलेच समथर्न
करता येणार नाही.

21 कारण जरी त्यांना देव माहीत होता तरी त्यांनी देव म्हणून त्याचा
आदर केला नाही, िंकवा त्याचे आभार मानले नाहीत, उलट ते आपल्या
िवचारात िनष्फळ झाले आिण मूखर् अतंःकरणे अधंकारमय झाली. 22

जरी गवार्ने त्यांनी स्वतःला शहाणे समजले तरी ते मूखर् ठरले. 23 आिण
अिवनाशी देवाचे गौरव याची मत्यर् मानव, पक्षी, चार पायाचे प्राणी,
सरपटणार ेप्राणी यांच्यासारख्या िदसणाऱ्या प्रितमांशी अदलाबदल
केली.

24 यासाठी देवाने त्यांना त्यांच्या मनातील वाईट वासनांच्या व
वषैियक अशुद्धतेमुळे सोडून िदले आिण त्यांनी एकमेकांच्या देहाचा
अनादर करावा यासाठी त्यांस मोकळीक िदली. 25 त्यांनी देवाच्या
खरपेणाशी लबाडीची अदलाबदल केली व िनमार्णकत्यार्ऐवजी जे
िनिर्मलेले त्याची उपासना केली. िनमार्णकतार् सवर्काळ धन्यवािदत आहे.
आमेन.

26 तेव्हा त्याची त्यांना िशक्षा िमळावी म्हणून देवाने नाईलाजाने
त्यांना त्यांच्यावर सोडून िदले. त्यांना लािजरवाण्या वासनांच्या स्वाधीन
केले. त्यांच्या िस्त्रयांनी िस्त्रयांशी अनसैिर्गक संबधं ठेवले. 27 तसेच
पुरुषांनी िस्त्रयांबरोबर नसैिर्गक संबधं ठेवणे बाजूला ठेवले व ते
एकमेकािवषयी वासनेने पेटून िनघाले. पुरुषांनी पुरुषांशी अनुिचत कमर्
केले आिण आपल्या ह्या िनलर्ज्ज कृत्यांमुळे त्यांना त्यांच्यामध्ये हे फळ
िमळाले.

28 आिण जेव्हापासून त्यांनी देवाला ओळखण्याचे नाकारले,
तेव्हापासून देवाने त्यांना अशुद्ध मनाच्या हवाली केले व ज्या अयोग्य
गोष्टी त्यांनी करु नयेत त्या करण्यास मोकळीक िदली. 29 ते सवर्
प्रकारची अनीित, दषु्टपणा, लोभ, वाईटपणा, हेवा, खून, भांडणे, कपट,
कुबुिद्ध यांनी भरलेले असून दसुऱ्यािवषयी नेहमी वाईट िवचार करतात.
30 ते चहाडखोर, दसुऱ्याची िंनदा करणार,े देवाचा ितटकारा करणार,े
उद्धट, बढाया मारणार,े वाईट मागर् शोधून काढणार,े आईविडलांची
आज्ञा न मानणार;े तसेच 31 मूखर्, िदलेले वचन मोडणार,े कुटंुिबयांबद्दल
वात्सल्य नसणार,े दषु्ट असे आहेत. 32 देवाच्या िनितमत्वाचा जो िनयम
सांगतो की, जे लोक असे वागतात ते मरणास योग्य आहेत असे जरी
त्यांना माहीत होते तरी ते त्या गोष्टी करतात इतकेच नव्हे तर जे असे
करतात त्यांना मान्यताही देतात.

तुम्हीतुम्ही यहयहूूदीसुद्धादीसुद्धा पापीपापी आहातआहात

म्हणून हे मनुष्या, तू जो कोणी आहेस व जेव्हा तू
न्यायासनासमोर बसतोस तेव्हा तुला सबब नाही, कारण जेव्हा
तू दसुऱ्यांचा न्याय करतोस तेव्हा तू स्वतःलाही दोषी

ठरिवतोस कारण जो तू न्याय करतोस, तो तूही तीच गोष्ट करतोस. 2

आता आपणांला माहीत आहे की, जे अशा वाईट गोष्टी करतात त्यांचा
न्याय देव करतो. आिण देवाचा न्याय योग्य असतो. 3 तुम्हीसुद्धा जे
अशा वाईट गोष्टी करतात त्यांचा न्याय करता पण तुम्हीसुद्धा त्याच गोष्टी
करता म्हणून िनिश्चतपणे तुम्हांला माहीत आहे की, देव तुमचा न्याय
करील आिण स्वतःची सुटका करुन घेणे तुम्हांला शक्य होणार नाही. 4

देव तुमच्याशी अत्यतं दयाळूपणे वागतो. तो तुमच्याशी सहनशीलतेने
वागतो, तुमच्यामध्ये बदल व्हावा म्हणून देव वाट पाहतो, पण त्याच्या
दयाळूपणाबद्दल तुम्ही काहीच िवचार करीत नाही. कदािचत तुम्ही तुमचे
मन व जीवन बदलावे म्हणून देव तुमच्याशी दयाळूपणे वागतो हे तुम्हांला
समजत नसेल.

5 पण तुम्ही लोक कठीण व उद्धट मनाचे आहात, तुम्ही बदलण्यास
तयार नाही, त्यामुळे तुम्ही स्वतःच तुमची िशक्षा अिधकािधक वाढिवत
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आहात. जेव्हा देव (तुम्हाला) त्याचा क्रोध दशर्वील, त्यावेळी तुम्हांला
िशक्षा होईल. त्या िदवशी लोक देवाचा यथायोग्य न्याय पाहतील. 6 देव
प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्यांप्रमाणे फळ देईल. 7 नेटाने चांगले
करीत राहून गौरव, मान, अमरत्व िमळिवण्याचा जे लोक प्रयत्न करतात
त्यांना तो अनतंकाळचे जीवन देईल. 8 परतंु जे स्वाथीर्पणामुळे सत्यात
चालणे नाकारतात, व अनीितने चालतात त्यांची तो क्रोधाने भरपाई
करील. 9 जो जे वाईट ते करतो, त्या प्रत्येक मानवावर संकटे आिण
द:ुखे येतील. म्हणजे पिहल्यांदा यहूद्यांवर व नतंर ग्रीक लोकांवर येतील.
10 परतंु जो चांगली कृत्ये करतो त्या प्रत्येकाला गौरव, मान आिण शांित
िमळेल. प्रथम यहूद्यांना व मग ग्रीक लोकांना िमळेल. 11 देवाजवळ
पक्षपात नाही.

12 जे सवर् िनयमशास्त्राबाहेर असून पाप करतात, ते िनयमशास्त्राबाहेर
नाश पावतील. व िजतक्यांनी िनयम शास्त्राधीन असून पाप केले
िततक्यांना िनयमशास्त्रानुसार िशक्षा होईल. 13 कारण जे िनयमशास्त्र
ऐकतात ते देवाच्या दृष्टीने िनितमान आहेत असे नाही. परतंु जे
िनयमशास्त्र पाळतात आिण िनयमशास्त्रांत सांिगतल्याप्रमाणे करतात ते
नीितमान ठरतील.

14 कारण जेव्हा यहूदी नसलेले (िवदेशी) ज्यांना िनयमशास्त्र नाही,
मूलतः जरी त्यांना िनयमशास्त्र नाही, तरीही िनयमशास्त्राप्रमाणे करतात
ते स्वतःच िनयमशास्त्र आहेत. 15 म्हणजे ते त्यांच्या ह्रदयात
िनयमशास्त्र िलिहले आहे, असे दाखवतात त्यांची सद्सिद्ववेक
बुद्धीसुध्दा साक्ष देते आिण त्यांचे एकमेकां िवषयीचे िवचार त्यांना
आरोपी िंकवा दोषमुक्त करतात.

16 जेव्हा देव येशू िख्रस्ताद्वार ेमनुष्यांच्या रहस्यांचा, माझ्या
सुवातेर्प्रमाणे न्याय करील त्या िदवशी या गोष्टी घडतील.

यहयहूूदीदी आिणआिण िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र

17 परतंु आता तुम्ही जे स्वतःला यहूदी समजता आिण
िनयमशास्त्रावर िवश्वास ठेवता व आपण देवाच्या जवळचे आहोत असा
अिभमान बाळगता, 18 त्या तुम्हांला त्याची इच्छा कळते आिण ज्या
सवोर्त्तम गोष्टी आहेत, त्या तुम्ही स्वीकारता कारण िनयमशास्त्राद्वारे
तुम्हांला िशक्षण िमळाले आहे. 19 तुम्हाला वाटतें की ज्यांना योग्य मागर्
मािहत नाही त्यांचे तुम्ही मागर्दशर्क आहात, जे लोक अधंारात (पापांत)
आहेत, त्यांचा तुम्ही प्रकाश आहात आिण तुमची खात्री झाली आहे की
तुम्ही आंधळ्यांचें पुढारी, जे अधंारात आहेत त्यांचा प्रकाश, 20 मूखार्ंचे
िशक्षक, बालकांचे गुरु आहात, कारण िनयमशास्त्रात तुम्हांला ज्ञान
आिण सत्याचे मूतर् स्वरुप िमळाले आहे. 21 तर मग तुम्ही जे दसुऱ्यांना
िशकिवता ते तुम्ही स्वतःला का िशकिवत नाही? तुम्ही चोरी करु नये
असा उपदेश करता पण तुम्ही स्वतः चोरी का करता? 22 तुम्ही
व्यिभचार करु नये असे म्हणता ते तुम्ही व्यिभचार का करतां? तुम्ही
मूिर्तचा ितरस्कार करता पण देवळात चोरी करता? 23 तुम्ही
िनयमशास्त्रािवषयी बढाई मारता, ते तुम्ही िनयमशास्त्र मोडून देवाचा
अपमान का करता? 24 शास्त्रलेखात िलिहल्यानुसार तुमच्यामुळे
“िवदेशी लोकांमध्ये देवाच्या नावाचा अपमान होत आहे.”

25 तुम्ही िनयमशास्त्र पाळीत असला तर संुतेला मोल आहे. पण जर
तुम्ही िनयमशास्त्र पाळीत नाही तर, तुमची संुता न झाल्यासारखी आहे.
26 संुता न झालेला मनुष्य जर िनयमशास्त्राचे पालन करतो, तर त्याची
संुता न होणे हे संुता झाल्याप्रमाणे समजण्यात येणार नाही काय? 27

ज्या मनुष्याची शारीिरक रीतीने संुता झाली नाही आिण जो िनयमशास्त्र
पूणर् करतो, तो ज्या तुम्हांला िलिखत िनयम व संुता आहे, तरी
िनयमशास्त्र मोडता त्या तुमचा न्याय करील.

28 कारण जो बाहेरुन यहूदी आहे तो खरोखर यहूदी नाही व देहाची
बाह्यत्कारी संुता ही संुता नव्हे. 29 पण जो अतंःकरणाचा यहूदी, तो
यहूदी आहे आिण खरी संुता लेखी िनयमांद्वार ेनव्हे तर आत्म्याने
अतंःकरणाची केलेली संुता होय, त्याची प्रशसंा माणसांकडून नव्हे, तर
देवाकडून होते.

तर मग यहूदी असण्यात फायदा काय? िंकवा संुतेपासून
फायदा काय? 2 सवर् बाबतीत पुष्कळच आहे. कारण सवर्प्रथम
त्यांना देवाची वचने िवश्वासाने सोपिवण्यात आली होती. 3 हे

खर ेआहे की त्यातील काही अिवश्वासू होते; देवाच्या िवश्वासूपणाला
अिवश्वासूपणा नाहीसा करील काय? 4 खात्रीने नाही! देव खरा असलाच
पािहजे आिण प्रत्येक मनुष्य खोटा, पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे
की,
“तू बोलशील तेव्हा योग्य ठरशील आिण तुझा न्याय होत
असता तू िवजय िमळिवशील.”

स्तोत्र. 51:4
5 जर आपल्या दषु्टपणामुळे देवाचा न्याय स्पष्ट होत असेल तर त्याला

काय म्हणावे? देव जो आपणावर क्रोध आणतो त्याला अनीितमान
म्हणावे काय? (मी हे मानवाप्रमाणे बोलतो). 6 खात्रीने नाही! कारण मग
देव जगाचा न्याय कसा करील?

7 परतंु तुम्ही असे म्हणाला की, “जर देवाचा खरपेणा माझ्या
खोटेपणामुळे त्याच्या गौरवासाठी उठून िदसत असेल, तर मग मी पापी
का गणला जातो?” 8 आपण का वाईट करु नये जर त्याचा पिरणाम
चांगला होत असेल. कारण काही जण आपल्या िवरुध्द वाईट बोलत
आहेत, आिण त्यांना िमळणारी िशक्षा त्याबद्दलचा न्याय आहे.

सवसवर्र् लोकलोक दोषीदोषी आहआहेेतत

9 तर मग काय? आम्ही यहूदी, िवदेशी लोकांपेक्षा अिधक चांगल्या
िस्थतीत आहोत काय? मुळीच नाही! कारण यहूदी आिण ग्रीक हे
सारखेच पापाच्या अिधकाराखाली आहेत. 10 शास्त्रात असे िलिहले
आहे:
“पापािशवाय असा कोणीही नाही.
एकही नाही.

11 समजंस असा कोणी नाही.
कोणीही देवाचा शोध करीत नाही.

12 ते सवर् दरू गेले आहेत,
आिण सवर् लोक िनरुपयोगी झाले आहेत.
चांगले करणारा कोणी नाही,
एकही नाही.”

स्तोत्र. 14:1-3
13 “लोकांची तोंडे उघड्या कबरांसारखी आहेत
ते आपल्या िजभांनी लोकांना फसिवतात.”

स्तोत्र. 5:9
“ते ज्या गोष्टी बोलतात त्यात सापाचे िवष असते.”

स्तोत्र. 140:3
14 “त्यांची तोंडे शापांनी आिण कडूपणाने भरली आहेत.”

स्तोत्र. 10:7
15 “त्यांचे पाय रक्तपात करण्यास नेहमी तयार असतात.

16 जेथे कोठे ते जातात तेथे िवध्वंस व िवपत्ती आणतात.
17 त्यांना शांतीचा मागर् माहीत नाही.”

यशया 59:7-8
18 “त्यांच्या डोळ्यांपुढे देवाचे भय नाही.”

स्तोत्र. 36:1
19 आता आपणाला माहीत आहे की, िनयमशास्त्र जे सांगते ते

िनयमशास्त्राच्या आिधन असणाऱ्यांकिरता आहे व मनुष्यांच्या
कामचुकार पणाला आळा घालण्यासाठी व सवर् जगाला चांगले व पूणर्
होण्यासाठी आहे. त्या िनयमशास्त्रा प्रमाणे सवर् दोषी आहेत. 20

िनयमशास्त्राच्या कमार्ंनी कोणीही देवासमोर नीितमान ठरणार नाही.
कारण िनयमशास्त्राद्वार ेपापाची जाणीव होते.

ददेेवव लोकांनालोकांना नीितमाननीितमान कसकसेे करतोकरतो?
21 परतंु आता देवाची मानवािवषयीची नीितमत्वाची कृती

िनयमशास्त्राव्यितिरक्त प्रगट झाली आहे. त्याला िनयमशास्त्र आिण
संदेष्ट्यांची साक्ष आहे. 22 देवाची नीितमत्त्वाची कृती ही येशू
िख्रस्तावरील िवश्वासाद्वार ेआहे आिण जे िवश्वास ठेवतात त्या सवार्ंसाठी
दाखिवली आहे. त्यात भेदभाव नाही. 23 सवार्ंनी पाप केले आहे आिण
ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. 24 परतंु त्यांना देवाने त्याच्या
कृपेने येशू िख्रस्ताद्वार ेखडंणी भरुन नीितमान ठरिवले आहे. 25
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लोकांच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून िख्रस्ताचे रक्त सांडून देवाने त्याला
जाहीरपणे पुढे केले. देवाने हे यासाठी िसद्ध केले की तो नीितमान आहे हे
िसद्ध व्हावे.देवाच्या सहनशीलतेमुळे त्याने हे िसद्ध केले की, या
सध्याच्या काळी तो नीितमान आहे. यासाठी जो िख्रस्तावर िवश्वास
ठेवतो, तो नीितमान असावा.

27 मग आमच्या बढाई मारण्याचे प्रयोजन काय? ती वगळण्यात
आली. कोणत्या प्रकारच्या िनयमाने? कमार्च्या काय? नाही, तर
ज्यामध्ये िवश्वास आहे, त्याच्या आधार.े 28 कारण आपण असे मानतो
की, मनुष्य देवावरील िवश्वासाने िनयमशास्त्रातील कमार्िशवाय नीितमान
ठरतो. 29 िंकवा देव फक्त यहूद्यांचाच आहे काय? तो िवदेशी लोकांचा
नाही काय? होय, तो िवदेशी लोकांचादेखील आहे. 30 ज्याअथीर् देव
एकच आहे, त्याअथीर् तो ज्यांची संुता झाली आहे, त्यांच्या िवश्वासाने
आिण ज्यांची संुता झालेली नाही अशांनाही िवश्वासाने नीितमान ठरवील.
31 तर मग आपण या िवश्वासाचा आग्रह धरुन िनयमशास्त्र िनरथर्क
ठरिवतो काय? खात्रीने नाही, आपण तर िनयमशास्त्राला मान्यता देतो.

अब्राहामाचअब्राहामाचेे उदाहरणउदाहरण

तर मग अब्राहाम जो मानवी िरतीने आपला पूवर्ज याच्यािवषयी
आपण काय म्हणावे? 2 जर अब्राहाम आपल्या कमार्ंनी
नीितमान ठरला तर त्याला अिभमान बाळगण्यास जागा आहे,

परतंु त्याला देवासमोर अिभमान बाळगणे शक्य नाही. 3 कारण शास्त्र
काय सांगते? “अब्राहामाने देवावर िवश्वास ठेवला आिण त्याचा िवश्वास
त्याला नीितमत्व असा गणण्यात आला.”

4 जो कोणी काम करतो, त्याला मजुरी ही मेहरबानी म्हणून नव्हे तर
त्याचा मोबदला म्हणून िदली जाते. 5 कोणताही मनुष्य कमेर् करुन
देवाच्या दृष्टीने नीितमान ठरु शकत नाही. म्हणून त्याने देवावरच भरवंसा
ठेवावा. मग देव त्या मनुष्याचा भरवंसा स्वीकारुन त्याला आपल्या दृष्टीने
नीितमान ठरवतो. दरुाचारी मनुष्यालाही नीितमान ठरिवणारा देवच आहे.
6 ज्याला देव कमार्वाचून नीितमान ठरिवतो, त्याच्यािवषयीही दािवद
म्हणतो;

7 “ज्याच्या अपराधांची क्षमा झाली आहे.
ज्याच्या पापांवर पांघरुण घातले आहे
तो धन्य!

8 धन्य तो पुरुष
ज्याच्या पापांचा िहशेब प्रभु करणार नाही.”

स्तोत्र. 32:1-2
9 तर मग हे नीितमत्व ज्यांची संुता झाली आहे आिण ज्यांची संुता

झाली नाही अशांनाही लागू होते काय? जे बेसंुती आहेत अशांनाही ते
लागू पडते कारण आम्ही म्हणतो, “अब्राहामाचा िवश्वास त्याला नीितमान
असा गणण्यात आला.” 10 आिण तो कसा गणण्यात आला, तो संुता
झालेला असताना का संुता झालेली नसताना? 11 संुता झालेली
नसताना ही त्याने जो िवश्वास दाखिवला त्याचा पिरणाम व नीितमत्वाचा
िशक्का म्हणून त्याला संुता ही खूण िमळाली, यासाठी की, जे संुता झाली
नसताही िवश्वास ठेवतात, त्यांच्याकडे ते नीितमत्व गणले जावे. (त्यांचा
तो िपता आहे.) 12 आिण तो ज्यांची संुता झाली आहे त्यांचाही िपता
आहे. पण त्यांची संुता झालेली आहे म्हणून तो त्यांचा िपता झाला नाही,
तर आपला पूवर्ज अब्राहाम याची संुता होण्यापूवीर्सुद्धा तो जसा
िवश्वासात जगत होता, तसे जर ते जगले तरच अब्राहाम त्यांचा िपता
होऊ शकतो.

िवश्वासाद्वारिवश्वासाद्वारे ेिमळालिमळालेेललेे ददेेवाचवाचेे अिभवचनअिभवचन

13 अब्राहाम आिण त्याच्या वंशजांना जे अिभवचन िमळाले की, ते
जगाचे वारस होतील, ते अिभवचन िनयमशास्त्रामुळे आले नाही, तर
िवश्वासाचा पिरणाम असलेल्या नीितमत्वामुळे आले. 14 लोकांना देवाने
िदलेले अिभवचन जर िनयमशास्त्र पाळण्याने िमळत असेल तर िवश्वास
व्यथर् आहे. आिण देवाने अब्राहामाला िदलेले अिभवचन व्यथर् आहे. 15

कारण िनयमशास्त्र मनुष्यांच्या आज्ञाभगंामुळे देवाचा क्रोध िनमार्ण करते
आिण जेथे िनयमशास्त्र नाही, तेथे आज्ञा मोडणेही नाही.

16 म्हणून देवाचे वचन हे िवश्वासाचा पिरणाम आहे यासाठी की ते
कृपेद्वार ेिमळावे. अशा रीतीने ते अिभवचन अब्राहामाच्या सवर् संततीला
आहे, फक्त िनयमशास्त्रावर अवलबंून राहतात अशांसाठीच नव्हे तर
अब्राहामाप्रमाणे िवश्वासाने जगणाऱ्या प्रत्येकासाठी आहे. 17 पिवत्र
शास्त्रात असे िलिहले आहे: “मी तुला पुष्कळ राष्टांचा िपता केले आहे.”
अब्राहामाचा देव जो मेलेल्यांना जीवन देतो, जे अिस्तत्वात नाही त्यांना
अिस्तत्वात आणतो त्या देवासमोर हे खर ेआहे.

18 आपल्या अतंःकरणात आशा धरुन सवर् मानवाच्या अपेके्षपेक्षा
िवरुद्ध असा िवश्वास धरला म्हणून, “तुझी संतती ताऱ्यांसारखी अगिणत
होईल आिण तुझे असंख्य वंशज होतील,” असे जे म्हटले आहे
त्याप्रमाणे तो “अनेक राष्टांचा िपता” झाला. 19 अब्राहाम जवळ जवळ
शभंर वषार्ंचा झाला होता, त्यामुळे त्याचे शरीर मृतवतच झाल्यासारखे
होते. तसेच सारलेासुद्धा मूल होणे शक्य नव्हते. अब्राहामाने यािवषयी
िवचार केला होता, तरीपण त्याने त्याचा िवश्वास कमकुवत होऊ िदला
नाही. 20 देवाने जे अिभवचन िदले आहे त्यािवषयी त्याने कधीच संशय
बाळगला नाही. त्याने िवश्वास ठेवण्याचे कधीच थांबिवले नाही. तो
िवश्वासात बळकट होत गेला आिण त्याने देवाला गौरव िदले. 21 त्याची
पूणर् खात्री होती की, देवाने जे अिभवचन िदले ते पूणर् करण्यास तो समथर्
आहे. 22 “म्हणूनच त्याला नीितमान असे गणण्यात आले.” 23 ते
अिभवचन केवळ अब्राहामासाठीच होते असे नव्हे, 24 तर
आपल्यासाठीसुद्धा होते, ज्याने आपल्या प्रभु येशुला मेलेल्यांतून
उठिवले आपण त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो, 25 येशूला आमच्या
पापांकिरता मरण्यासाठी िदले गेले. आिण त्याला मरणातून उठिवण्यात
आले यासाठी की, देवासमोर आम्ही नीितमान ठरिवले जावे.

ददेेवाशीवाशी नीितमाननीितमान

ज्याअथीर् िवश्वासाने आपल्याला नीितमान ठरिवले आहे
त्याअथीर् आपल्या िवश्वासाचा पिरणाम म्हणून आपल्याला येशू
िख्रस्ताद्वार ेदेवाकडून शांित िमळाली आहे. 2 आता आपण

ज्या कृपेमध्ये आहोत, त्यात त्याच्याद्धार ेिवश्वासाने आम्हीसुद्धा प्रवेश
िमळिवला आहे. आिण आम्ही देवाच्या गौरवाचे भागीदार होण्याच्या
आशेने अिभमान बाळगतो. 3 यािशवाय आम्ही संकटांतही अिभमान
बाळगतो; कारण आम्हांस ठाऊक आहे की, या संकटांमुळे आम्हांला
अिधक धीर येतो. 4 आिण धीराने आम्ही कसोटीस उतरतो आिण
कसोटीस उतरल्याने आशा उत्पन्र होते. 5 आिण आशा लाजिवत नाही.
कारण आपणांस िदलेल्या पिवत्र आत्म्याकडून आपल्या अतंःकरणात
देवाची प्रीित ओतली आहे.

6 आम्ही जेव्हा आमचे स्वतःचे तारण करण्यासाठी अशक्त होतो तेव्हा
िख्रस्त योग्य वेळी आमच्यासाठी मरण पावला. 7 आता नीितमान
मनुष्यासाठी सुध्दा कदािचत कोणी मरणार नाही. एखादा मनुष्य चांगला
असेल तर त्याच्यासाठी मरण्याचे धाडस कदािचत कोणीतरी करील. 8

परतंु आम्ही पापी असतानाच िख्रस्त आमच्यासाठी मरण पावला.
त्याद्वार ेत्याने दाखवून िदले की, तो आमच्यावर फार प्रेम करतो.

9 तर मग आता आपण िख्रस्ताच्या रक्ताने नीितमान ठरलो आहोत,
म्हणून िख्रस्ताद्वार ेदेवाच्या रागापासून आपण वाचले जाणार आहोत. 10

आम्ही देवाचे शत्रू असताही त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वार ेत्याने आमच्याशी
समेट केला. त्यामुळे आता आम्ही देवाचे िमत्र असल्यामुळे देव आम्हांला
त्याच्या पुत्राच्या जीवनाद्वार ेरक्षील. 11 इतकेच नव्हे तर ज्याच्याद्वारे
आमचा देवाबरोबर समेट झाला त्या आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताद्वारे
आम्हीसुद्धा देवािविषयी अिभमान बाळगतो.

आदामआदाम आिणआिण िख्रस्तिख्रस्त

12 म्हणून पाप जसे एका मनुष्याद्वार,े जगात आले आिण पापाद्वारे
मरण आले, तसेच सवार्ंनी पाप केल्यामुळे सवर् माणसांमध्ये मरण आले.
13 िनयमशास्त्र जगात येण्यापूवीर् पाप जगात आले होते. परतंु
िनयमशास्त्र नसल्यामुळे कोणाच्याही िहशेबी पाप गणले जात नव्हते. 14

परतंु मरणाने आदामाच्या काळपासून ते मोशेच्या काळापयर्ंत राज्य केले.
ज्यांनी पाप केले नाही, त्याच्यांवरसुद्धा मरणाने राज्य केले.
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देवाची आज्ञा न मानून आदामाने पाप केले म्हणून तो मेला आदाम,
िख्रस्त जो येणार होता, त्याचे प्रितरुप आहे. 15 पण देवाची मोफत
देणगी आदामाच्या पापासारखी नाही. कारण आदामाच्या पापामुळे
पुष्कळ जण मरण पावले. देवाची कृपा आिण दान, एक मानव येशू
िख्रस्ताच्या कृपेद्वार ेआली व िवशेषेकरुन सवर् लोकांकिरता िवपुल झाली.
16 आदामाने पाप केल्यानतंर तो दोषी ठरला होता पण देवाची देणगी
वेगळी आहे. देवाची मोफत देणगी पुष्कळ पापांनतंर आली आिण त्या
देणगीमुळे ितने आपल्या लोकांना देवासमोर नीितमान केले. 17 एका
मनुष्याच्या पापामुळे मरणाने राज्य केले. पण आता काही लोक देवाच्या
कृपेची िवपुलता आिण देणगी िजच्यामध्ये नीितमत्व आहे, ते
अनुभवतात, ते िवशेषेकरुन येशू िख्रस्ताद्वार ेजीवनात राज्य करतील.

18 म्हणून एका पापामुळे सवर् मनुष्यांना िशक्षा झाली तसेच एका
नीितमत्वाच्या कृत्याने सवर् लोकांना अनतंकालचे जीवन देणार ेनीितमत्व
िमळाले. 19 यास्तव आदामाच्या आज्ञाभगंामुळे पुष्कळांना पापी
ठरिवण्यात आले, त्याचप्रमाणे िख्रस्ताच्या आज्ञापालनाने पुष्कळांना
नीितमान ठरिवण्यात येईल. 20 पापे वाढवण्यासाठी म्हणून
िनयमशास्त्राचा प्रवेश झाला. परतंु जेथे पाप वाढले तेथे देवाची कृपाही
िवपुल झाली. 21 अशासाठी की, जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य केले,
त्याच रीतीने देवाची कृपाही, नीितमत्वाने आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताद्वारे
अनतंकाळच्या जीवनसाठी राज्य करील.

पापातपापात ममेेललेेललेे पणपण िख्रस्तातिख्रस्तात िजविजवंतंत

तर मग आपण काय म्हणावे? देवाची कृपा वाढावी म्हणून
आपण पापांत राहावे काय? 2 खात्रीने नाही. आपण जे
पापाला मेलो ते अजूनही िजवंत कसे राहू? 3 तुम्हांला माहीत

नाही का की ज्या आपण प्रभु येशू िख्रस्तामध्ये बािप्तस्मा घेतला होता
त्या आपला त्याच्या मरणातही बािप्तस्मा झाला. 4 म्हणून आपण
त्याच्या मरणातील बािप्तस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो यासाठी की,
िपत्याच्या गौरवाने िख्रस्त जसा मेलेल्यांतून उठिवला गेला तसे आम्हीही
जीवनाच्या नवीनपणात चालावे.

5 कारण जर त्याच्या मरणाच्या प्रितरुपाने आपण त्याच्याशी जोडलो
आहोत, तर त्याच्या पुनरुत्थानाच्या प्रितरुपाने त्याच्याशी जोडले
जाऊ. 6 आपणांला हे माहीत आहे की, आपल्यातील जुना मनुष्य
िख्रस्ताबरोबर वधस्तभंावर िखळला गेला यासाठी की आपल्या पापमय
शरीराचा नाश व्हावा व यापुढे आपण पापाचे दास होऊ नये. 7 कारण
जो कोणी िख्रस्ताबरोबर मरतो तो पापापासून मुक्त होऊन नीितमान
होतो.

8 आिण जर आपण िख्रस्ताबरोबर मेलो तर आम्ही िवश्वास धरतो की,
त्याच्याबरोबर िजवंतही राहू. 9 कारण आम्हांस माहीत आहे की, िख्रस्त
जो मेलेल्यांतून उठिवला गेला तो यापुढे मरणार नाही. मरणाची
त्याच्यावर सत्ता चालणार नाही. 10 जे मरण तो मेला ते एकदाच
पापासाठी मेला, परतंु जे जीवन तो जगतो ते तो देवासाठी जगतो. 11

त्याच रीतीने तुम्ही स्वतःला पापाला मेलेले पण िख्रस्त येशूमध्ये व
देवासाठी िजवंत असे समजा.

12 यासाठी की तुम्ही पापाच्या वाईट वासना पाळाव्यात म्हणून
पापाने तुमच्यावर राज्य करु नये. 13 आिण अनीितची साधने व्हावीत
म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराचे अवयव पापाच्या स्वाधीन करु नका.
त्याऐवाजी तुम्ही जे मरणातून उठिवलेले लोक व जे आता िजवंत आहात
ते आपणांला देवाच्या स्वाधीन करा. आपल्या शरीराचे अवयव नीतीची
साधने व्हावीत म्हणून देवाच्या स्वाधीन करा. 14 पाप तुम्हांवर राज्य
करणार नाही. कारण तुम्ही िनयमशास्त्राधीन नाही तर देवाच्या कृपेच्या
अधीन आहात.

नीितमतनीितमतेेचचेे दासदास
15 तर मग आपण काय करावे? आपण िनयमशास्त्राधीन नसून

देवाच्या कृपेच्या अधीन आहोत म्हणून पाप करावे काय? 16 खात्रीने
नाही. तुम्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तुम्ही स्वतःला आज्ञापालना
करता एखाद्याच्या स्वाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे
गुलाम आहात. तुम्ही पापांत चालू शकता िंकवा देवाची आज्ञा पाळू

शकता. पापांमुळे आध्याित्मक मरण येते. पण देवाची आज्ञा पाळल्याने
तुम्हांला नीितमत्व िमळते. 17 पूवीर् तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाप
तुम्हांला काबूत ठेवीत होते. पण देवाचे उपकार मानू या की, ज्या गोष्टी
तुम्हांला िशकिवल्या गेल्या त्या तुम्ही पूणर्पणे पाळल्या. 18 तुम्हांला
पापांपासून मुक्त केले गेले. आिण नीितमत्वाचे गुलाम करण्यात आले. 19

तुमच्या शरीराच्या दबुर्लतेमुळे व लोकांना समजावे म्हणून मी
उदाहरणाचा उपयोग करीत आहे. कारण जसे तुम्ही आपले अवयव
अशुद्धतेच्या आिण पिरणाम म्हणून गुलाम होण्यासाठी स्वरैतेच्या अधीन
केले त्याच रीतीने आता आपल्या शरीराचे अवयव देवाच्या सेवेला
नीितमत्वाचे गुलाम व्हावे म्हणून अपर्ण करा.

20 कारण जेव्हा तुम्ही पापाचे गुलाम होता, तेव्हा नीितमत्वासंबधंाने
मोकळे होता. 21 आिण त्यावेळेला तुम्हांला काय फळ िमळाले, त्या
गोष्टीची तुम्हांला आता लाज वाटते, ज्याचा शेवट मरण आहे. 22 परतंु
आता तुम्हांला पापापासून मुक्त करुन देवाचे गुलाम केले आहे. देवाच्या
सेवेसाठी तुमचे फळ तुम्हांला िमळाले आहे व त्याचा शेवटचा पिरणाम
म्हणजे अनतंकाळचे जीवन आहे. 23 कारण पापाची मजुरी मरण आहे.
परतंु देवाची िख्रस्त येशूमध्ये िदलेली मोफत देणगी म्हणजे अनतंकाळचे
जीवन आहे.

िववाहावरुनिववाहावरुन उदाहरणउदाहरण

बधंूनो, तुम्हांस माहीत नाही काय? कारण िनयमशास्त्र माहीत
असलेल्या लोकांबरोबर मी बोलत आहे की, जोपयर्ंत मनुष्य
िजवंत आहे, तोपयर्ंत िनयमशास्त्र त्याच्यावर सता चालिवते.

2 कारण लग्न झालेली स्त्री जोपयर्ंत ितचा पती िजवंत आहे तोपयर्ंत ती
िनयमशास्त्राने त्याला बांधलेली असते, पण जर ितचा नवरा मेला तर ती
पतीिवषयीच्या िनयमातून मोकळी होते. 3 म्हणून पती िजवंत असताना
ती दसुन्याची झाली, तर ितला व्यिभचािरणी असे म्हणतील. पण जर
ितचा पती मरण पावला तर ती लग्नाच्या िनयमातून मुक्त होते आिण जरी
ती दसुऱ्या पुरुषाची पत्नी झाली तरी ती व्यिभचािरणी होत नाही.

4 माझ्या बधंूनो, अशाच प्रकार ेिनयमशास्त्राप्रमाणे तुम्हांलाही
िख्रस्ताच्या शरीराद्वार ेठार मारण्यात आले यासाठी की तुम्ही दसुऱ्या
पुरुषाचे, जो मेलेल्यातून उठिवला गेला होता त्याचे व्हावे, यासाठी की
देवाच्या सेवेसाठी आमचा वापर व्हावा. 5 कारण जेव्हा आम्ही आमच्या
पापी मानवी स्वभावाप्रमाणे जगत होतो तेव्हा पापी वासना
िनयमशास्त्राच्या द्वार ेमरणाला फळ देण्यासाठी आपल्या अवयवामध्ये
कायर् करीत होत्या. 6 ज्या िनयमशास्त्रामध्ये आम्ही कैदी झालो होतो
त्यात आम्ही मेलेलो असल्याने आता आम्ही िनयमशास्त्रापासून मुक्त
आहोत तेव्हा आता आम्ही देव, आमचा प्रभु याची पिवत्र शास्त्राच्या
जुनेपणाप्रमाणे नव्हे तर आत्म्याच्या नवेपणाप्रमाणे सेवा करतो.

पापािवरुद्धचीपापािवरुद्धची लढाईलढाई

7 तर मग आता आपण काय म्हणतो? िनयमशास्त्र पाप आहे असे
आम्ही म्हणावे काय? खात्रीने नाही! कारण िनयमशास्त्रावाचून पाप काय
आहे हे मला समजले नसते. खरोखर “लोभ धरु नको” असे
िनयमशास्त्राने सांिगतले नसते तर लोभ म्हणजे काय हे मला माहीत
झाले नसते. 8 परतंु पापाने संधी साधली आिण मजमध्ये सवर् प्रकारचा
लोभ भरला. कारण िनयमशास्त्रािशवाय पाप मृतवत आहे. 9 एके काळी
मी िनयाशास्त्रािशवाय जगत होतो, परतंु जेव्हा िनयमशास्त्र आले तेव्हा
पाप संजीिवत झाले. 10 आिण मी मरण पावलो, जी आज्ञा जीवन
आणण्यासाठी योजण्यात आली होती ितचा पिरणाम माझ्यासाठी मरण
असा झाला. 11 कारण पापाने संधी साधली आिण त्या आजे्ञयोगे मला
फसिवले व ितच्याद्वार ेठार केले.

12 म्हणून आम्ही असा िनष्कषर् काढतो की, िनयमशास्त्र पिवत्र आहे
आिण आज्ञा पिवत्र, नीितमान आिण उत्तम आहेत. 13 याचा अथर् असा
आहे का, की जे उत्तम होते ते माझ्यासाठी मरण होते काय? खात्रीने
नाही! परतंु पाप हे पाप म्हणून ओळखले जावे म्हणून त्याने जे उत्तम
त्याद्वार ेमजमध्ये मरण िनमार्ण केले. यासाठी की, पाप त्या आजे्ञमुळे
कमालीचे पािपष्ठ व्हावे.

रोमकरांस 5:15 726 रोमकरांस 7:13
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14 कारण आम्हांला माहीत आहे की, िनयमशास्त्र आित्मक आिण मी
दिैहक मनुष्य आहे. मी गुलाम म्हणून पापांत शरणागत राहावे म्हणून
िवकलेला असा आहे. 15 मी काय करतो हे मला माहीत नाही कारण
काय करायचे हे मला माहीत नाही. कारण ज्या गोष्टींचा मी द्वेष करतो,
त्याच गोष्टी मी करतो. 16 आिण ज्या गोष्टी मला कराव्याशा वाटत नाही
त्याच करतो तर िनयमशास्त्र उत्तम आहे हे मान्य करतो. 17 परतंु खरे
तर मी त्या करतो असे नव्हे तर माझ्या ठायी वसत असलेले पाप त्या
गोष्टी करते. 18 होय, मला माहीत आहे की, जे चांगले आहे ते
माझ्यामध्ये वसत नाही. 19 चांगले करण्याची माझ्या ठायी इच्छा आहे,
परतंु तसे मी करीत नाही, त्याऐवजी जे फार वाईट व जे मला करावेसे
वाटत नाही तेच करतो. 20 आिण ज्याअथीर्, ज्या गोष्टी मला कराव्याशा
वाटत नाहीत त्या मी करतो, तेव्हा खर ेतर त्या गोष्टी मी करतो असे
नाही तर माझ्याठायी असणार ेपाप त्या गोष्टी करते.

21 तर माझ्यामध्ये मला हा िनयम आढळतो की, माझ्यातील
मनुष्याला चांगले करावेसे वाटते पण वाईट ही एकच गोष्ट माझ्याबरोबर
आहे. 22 माझ्या आत असलेला मनुष्य देवाच्या िनयमशास्त्रामुळे आनदं
करतो. 23 परतंु माझ्या अवयवात मला िनराळाच िनयम कायर् करताना
िदसतो. तो माझ्या मनावर अमल करणाऱ्या िनयमाबरोबर लढतो, आिण
पापाने मजवर लादलेल्या िनयमाचा, जो माझ्या शरीरात कायर् करतो,
त्याचा कैदी करतो. 24 मी अत्यतं द:ुखी मनुष्य आहे! मरणाधीन
असलेल्या शरीरापासून मला कोण सोडवील? 25 परतंु आमचा प्रभु येशू
िख्रस्त याच्याद्वार ेदेवाचे आभार मानतो.
तर मग माझ्या मनाने मी देवाच्या िनयमाचा गुलाम आहे. पण माझ्या

पापी स्वभावाने मी पापाने माझ्यावर लादलेल्या िनयमाचा गुलाम आहे.

पिवत्रपिवत्र आत्म्यातआत्म्यात जीवनजीवन

म्हणून आता जे िख्रस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना िशक्षा नाही. 2

कारण आत्म्याचा जो िनयम िख्रस्त येशूमध्ये जीवन देतो त्याने
पापाचा िनयम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो त्यापासून मुक्त केले

आहे. 3 िनयमशास्त्र समथर् आहे पण आपण दबूर्ळ आहोत त्यामुळे वाचु
शकत नाही, देवाने आपल्या पुत्राला पापी देहाच्या प्रितरुपाने व
पापाकिरता पाठवून िख्रस्ताच्या देहामध्ये पापाला न्यायदडं ठरिवला. 4

यासाठी की, नीितच्या व आवश्यक गोष्टी आपण जे देहाच्या पापमय
स्वभावाप्रमाणे नव्हे तर आत्म्याप्रमाणे चालतो, त्या आमच्याद्वार ेपूणर्
व्हाव्यात.

5 कारण जे त्यांच्या मानवी पापी देहाप्रमाणे जगतात ते देहाच्या
गोष्टींचा िवचार करतात, परतंु जे आत्म्याने चालतात व ज्यांचे मन
आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले असते ते त्याप्रमाणे जीवन जगतात. 6

देहाचे िंचतन हे मरण आहे. पण आत्म्याचे मनन हे जीवन आिण शांित
आहे. 7 मानवी स्वभावाचे अिधकार असलेले पापी मन म्हणजे
देवाबरोबर वरै आहे. कारण ते देवाच्या िनयमाच्या आधीन होत नाही, व
त्याला आधीन होताही येत नाही. 8 कारण जे देहस्वभावाच्या आधीन
आहेत त्यांना देवाला प्रसन्र करता येत नाही.

9 देवाचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो, तर तुम्ही देहाचे नसून आत्म्याचे
आहात. परतंु जर कोणाला िख्रस्ताचा आत्मा नसेल तर तो िख्रस्ताचा
नाही. 10 उलट जर िख्रस्त तुम्हांमध्ये आहे व तुमचा देह पापामुळे मेला
आहे तरी नीितमत्वामुळे तुमच्या आत्म्याच जीवन आहे. 11 आिण ज्या
आत्म्याने येशूला मरणातून उठिवले तो त्याचा आत्मा तुम्हांमध्ये राहतो
त्या तुमच्या मत्यर् शरीराला जीवन देईल.

12 तर मग बधंूनो, आम्ही कजर्दार आहोत, देहाप्रमाणे जगण्यास
देहाचे नव्हे. 13 कारण जर तुम्ही तुमच्या पापी देहस्वभावाप्रमाणे जीवन
जगाल तर तुम्ही मरणार आहात, परतंु आत्म्याच्या करवी जर तुम्ही
देहाची कमेर् ठार माराल तर तुम्ही जगाल.

14 कारण िजतक्यांना देवाचा आत्मा चालिवतो, िततके देवाची मुले
आहेत. 15 पुन्हा भीित वाटू नये म्हणून तुम्हांला गुलामिगरीचा आत्मा
िमळाला नाही, तर तुम्हांला दतकपणाचा आत्मा िमळाला आहे.
त्याच्यायोगे आम्ही “अब्बा, बापा” अशी हाक मारतो. 16 तो आत्मा

स्वतः आपल्याबरोबर दजुोरा देतो की, आपण देवाची मुले आहोत. 17

आपण जर देवाची मुले आहोत तर आम्ही वारसही आहोत आिण
िख्रस्ताबरोबर वारस आहोत. खरोखर आपण त्याच्याबरोबर द:ुख
भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आपणांस गौरवही िमळावे.

भिवष्यातभिवष्यात आम्हांलाआम्हांला गौरवगौरव िमळिमळेेलल

18 कारण भिवष्यकाळात आपल्याला प्रगट करण्यात येणाऱ्या
गौरवाच्या तुलनेने सध्याच्या काळातील द:ुखे काहीच नाहीत असे मी
मानतो. 19 कारण िनमार्ण केलेले जग पुत्राच्या प्रगट होण्याच्या काळाची
वाट पाहत आहे. 20 िनमार्ण केलेले जग सवर् स्वाधीन होते ते इच्छेने
नव्हे तर देवाने ते अधीन ठेवले होते म्हणून, 21 या आशेने की, िनमार्ण
केलेले जग त्याच्या अशुद्धतेच्या गुलामिगरीतून मुक्त व्हावे, व देवाच्या
मुलांचे वभैवी गौरव त्याने उपभोगावे.

22 कारण आपल्याला माहीत आहे की, आजपयर्ंत, िनमार्ण केलेले
संपूणर् जग कण्हत, वेदना भोगीत आहे. 23 परतंु िनमार्ण केलेले जगच
नव्हे तर आपणांस ज्यांना आत्म्याचे प्रथम फळही िमळाले आहे ते,
आपणही संपूणर् दत्तकपणासाठी आपल्या शरीराच्या नाशवंत, मत्यर्
स्वभावापासून मुक्ती व्हावी म्हणून आतल्याआत कण्हत आहोत. 24

आपण आपल्या मनातील या आशेने तारले गेलो आहोत. परतंु आपण
ज्याची आशा धरली ते पाहू शकलो तर ही आशा नसेल. कारण जे
पाहतो त्याची आशा कोण धरील? 25 परतंु जर आपण जे पाहत नाही
त्याची आशा धरतो तर आपण धीराने त्याची वाट पाहतो.

26 जेव्हा आपण कण्हतो तेव्हा आत्माही आपल्या अशक्तपणात
आपणांस मदत करतो. कारण कशासाठी आपण प्राथर्ना करावी, हे
आपणांस माहीतसुद्धा नसते. परतंु आत्मा स्वतः आपणांसाठी शब्दांनी
जे व्यक्त करता येत नाही, अशा कण्हण्याने मध्यस्थी करतो. 27 परतंु
जो देव आपली अतंःकरणे शोधतो त्याला आत्म्याचा हेतू काय आहे हे
माहीत आहे. कारण देवाच्या इच्छेने आत्मा संताच्या वतीने मध्यस्थी
करतो.

28 आिण आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा
जे देवावर प्रेम करतात व त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलािवलेले असतात
त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो. 29 ज्यांना देवाने
अगोदरच िनवडले होते त्यांना त्याच्या पुत्राच्या सारखे व्हावे म्हणून
नेमले होते. यासाठी की देवाचा पुत्र पुष्कळ बधंंूमध्ये ज्येष्ठ व्हावा. 30

देवाने ज्यांना अगोदरच नेमले होते, ज्यांना बोलािवले होते त्यांना
नीितमान केले आिण ज्यांना नीितमान केले त्यांना गौरवसुद्धा िदले.

ददेेवाचीवाची िख्रस्तिख्रस्त ययेेशूमधीलशूमधील प्रीितप्रीित

31 यावरुन आपण काय म्हणावे? देव जर आपल्या बाजूचा आहे तर
आपल्या िवरुद्ध कोण? 32 ज्याने आपल्या पुत्राला राखून ठेवले नाही,
परतंु आपणा सवार्ंसाठी मरण्यासाठी िदले तो आपणांला पुत्रासह सवर्
काही देणार नाही काय? 33 देवाच्या िनवडलेल्या लोकांवर आरोप कोण
ठेवील? देव हाच एक त्यांना िनरपराध ठरिवतो. 34 दोषी ठरिवतो तो
कोण? जो मेला आिण याहीपेक्षा अिधक महत्तवाचे म्हणजे जो उठिवला
गेला व देवाच्या उजवीकडे बसला आहे, जो आपल्या वतीने मध्यस्थी
करतो तो िख्रस्त येशू आहे. 35 िख्रस्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण
वेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे िंकवा तलवारीने वध
हे वेगळे करतील काय? 36 असे िलिहले आहे की,
“िदवसभर आम्ही तुझ्यामुळे वधले जात आहोत.
आम्हांला कापायला नेत असलेल्या मेंढराप्रमाणे समजतात.”

स्तोत्र. 44:22
37 तरी या सवर् गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हांवर प्रीित केली

त्याच्याद्वार ेअत्यतं वभैवी जय िमळवीत आहोत. 38 कारण माझी खात्री
आहे की, मरण िंकवा जीवन, देवदतू, अिधकारी आत्मे हल्लीच्या िंकवा
भिवष्यकाळात, 39 येशूचे सामथ्यर्, उंच िंकवा खाली, जगात िनमार्ण
केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस देवाचे प्रेम जे िख्रस्तामध्ये आढळते
त्यापासून वेगळे करु शकणार नाही.
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मी िख्रस्तामध्ये खर ेबोलतो, खोटे बोलत नाही. पिवत्र
आत्म्याने बोध केलेला माझा िववेक मजिवषयी साक्ष देतो 2

की, मला मोठे द:ुख आहे आिण माझ्या अतंःकरणात सतत
वेदना आहेत. 3 कारण माझे भाऊ, वंशाने माझे नातेवाईक
यांच्याकिरता शािपत व्हावे आिण िख्रस्तापासून मी वेगळा केलेला
असावा अशी मी इच्छा करतो. 4 इस्राएली कोण आहेत? ते देवाचे
िनवडलेले लोक आहेत. या लोकांकडे देवाचे गौरव आिण देवाने
त्यांच्याशी केलेला करार आहे. देवाने त्यांना िनयमशास्त्र िदले. आिण
उपासना करण्याचा योग्य मागर् िदला. आिण देवाने त्यांना त्याचे
अिभवचन िदले आहे. 5 त्यांचे पूवर्ज थोर आहेत. मानवी दृष्टीने
सांगताना िख्रस्त त्यांच्यापासून आला, जो सदासवर्काळ सवर् लोकांवर
धन्यवािदत देव आहे. आमेन.

6 परतंु देवाचे वचन व्यथर् झाले असे नाही. कारण सवर् जण जे
इस्त्रएलापासून आले आहेत ते खरोखरच इस्राएली आहेत असे नाही. 7

याचा अथर् असाही नाही की, ते अब्राहामापासून आलेले आहेत, म्हणून
खरोखरच ती अब्राहामाची मुले आहेत, तर देवाने म्हटल्याप्रमाणे,
“इसहाकाच्या वंशातील लोकांना तुझे संतान म्हटले जाईल.” 8 म्हणजे
देहदृष्ट्या जन्मली ती देवाची मुले आहेत असे नाही तर वचनाच्या
मुलांना संतान म्हटले आहे. 9 “नेमलेल्या वेळी मी परत येईन त्यावेळेला
सारलेा पुत्र होईल.” आिण हे ते वचन आहे.

10 इतकेच नव्हे तर िरबेकासुद्धा एकाकडून म्हणजे आपला पूवर्ज
इसहाक याच्याकडून गरोदर झाली. 11 मुले जन्माला येण्यापूवीर् आिण
त्यांनी काही बर ेिंकवा वाईट केले नव्हते, तेव्हा िनवडीवरुन असणारा
देवाचा पूवर्संकल्प कायम राहावा, म्हणजे कमार्वरुन नाही तर
बोलावणाऱ्याच्या इच्छेवरुन घडावे. 12 म्हणून ितला सांिगतले होते की,
“वडील धाकट्याची सेवा करील.” 13 पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे की,
“मी याकोबावर प्रेम केले आिण एसावाचा द्वेष केला.”

14 तर मग आपण काय म्हणावे? देवाच्या ठायी अन्याय नाही. आहे
काय? खात्रीने नाही. 15 कारण तो मोशेला म्हणाला, “ज्याच्यावर मला
दया करायची त्यावर मी दया करीन, आिण ज्याच्यावर करुणा करायची
त्याच्यावर करुणा करीन.” 16 म्हणून ते इच्छा करणाराऱ्या वर िंकवा
पाळणाऱ्यावर नव्हे तर दयाळू देवावर अवलबंून आहे. 17 कारण पिवत्र
शास्त्रात देव फारोला म्हणाला, “याच हेतूसाठी मी तुला उच्च केले
यासाठी की मी तुझ्यामध्ये आपले सामथ्यर् दाखवावे आिण माझे नाव
सवर् पृथ्वीवर गाजिवले जावे.” 18 म्हणून देव ज्याच्यावर दया करायची
त्यास दया करतो आिण ज्यास कठीण करायचे त्यास कठीण करतो.

19 तुमच्यापकैी एखादा मला म्हणेल, “देव जर आमच्या कृित
िनयिंत्रत करतो तर तो अजूनही आमचे दोष का काढतो? शेवटी त्याच्या
इच्छेला कोण िवरोध करील?” 20 होय, हे मानवा, देवाला उलट उत्तर
देणारा तू कोण आहेस? जे घडले आहे ते घडणाऱ्याला, “तू मला असे का
केलेस” असे िवचारील काय? 21 एका ठरािवक गोळ्यापासून एक भांडे
गौरवासाठी आिण एक भांडे अपमानासाठी करावे असा कंुभाराला
मातीवर अिधकार नाही काय?

22 परतंु देवाला जरी त्याचा राग आिण सामथ्यर् व्यक्त करावेसे वाटत
होते, तरी त्याने जी माणसे नाशासाठी नेमलेली होती, त्यांचे मोठ्या
धीराने सहन केले नाही काय? 23 जी त्याच्या दयेची पात्रे होणार होती,
त्यांना त्याने गौरव िमळण्यासाठी तयार केले, त्यांचे त्याने सहन केले
यासाठी की त्यांना त्याच्या दयेची िवपुलता कळावी. 24 ज्या आपणांला
त्याने फक्त यहूद्यांतूनच नव्हे तर िवदेशातूनही बोलािवले होते. 25

होशेयाच्या ग्रंथात पिवत्र शास्त्र सांगते,
“जे माझे लोक नव्हते,
त्यांना मी माझे लोक म्हणेन.
आिण ज्या स्त्रीवर प्रीित केली नव्हती
ितला िप्रय म्हणेन.”

होशेय 2:23
26 “आिण असे होईल की,
जेथे ‘तुम्ही माझे लोक नाहीत’

असे म्हटले होते तेथे त्यांना िजवंत देवाची मुले म्हणण्यात येईल.”
होशेय 1:10

27 आिण यशया इस्राएलािवषयी असे ओरडून सांगतो की,
“जरी इस्त्राएलािवषयी मुलांची संख्या
समुद्राच्या वाळूसारखी असली तरी त्यांच्यातील
फक्त थोडेच तारण पावतील.

28 कारण पूणर् करुन व आटोपते घेऊन प्रभु पृथ्वीवर आपला शब्द
अमंलात आणील.”

यशया 10:22-23
29 आिण जसे यशयाने पूवीर् सांिगतले होते,
“जर सेनाधीश परमेश्वराने
आम्हांसाठी बीज राहू िदले नसते तर
आम्ही सदोम
आिण गमोरासारखे झालो असतो.”

यशया 1:9
30 तर मग आपण काय म्हणावे? आम्ही असे अनुमान काढतो की, जे

यहूदीतर देवाला अपेिक्षत असलेल्या नीितमत्वाच्या मागे लागले नव्हते
त्यांना त्यांचे न्यायीपण िवश्वासाचा पिरणाम म्हणून िमळाले. 31 परतंु
इस्राएल लोक जे िनयमशास्त्राच्या पालनातून िमळणाऱ्या नीितमत्वाच्या
मागे लागले होते त्यांना िनयमशास्त्र िमळाले नाही. 32 का नाही? कारण
ते हे नीितमत्व िवश्वासाने नाही तर त्यांनी केलेल्या कमार्ंनी िमळेल असे
समजून त्याच्या मागे लागले होते व ते अडखळण्याच्या दगडावर
ठेचाळले. 33 पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे.
“पाहा मी सीयोनात अडखळण्याचा दगड
आिण अपाय करणारा खडक ठेवतो.
परतंु जो त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो
तो लिज्जत होणार नाही.”

यशया 8:14; 28:16
बधंूनो, इस्राएलाच्या वतीने माझी मनीषा आिण देवाजवळ
प्राथर्ना आहे की, 2 त्यांचे तारण व्हावे, कारण मी
त्यांच्यािवषयी साक्ष देतो की, त्यांना देवािवषयी कळकळ

आहे, परतंु ती ज्ञानावर आधािरत नाही. 3 देवापासून िमळणाऱ्या
नीितमत्वािवषयी त्यांना मािहती नसल्यामुळे ते आपलेच नीितमत्व
स्थापावयास पाहत होते. त्यामुळे ते देवाच्या नीितमत्वाला वश झाले
नाहीत. 4 कारण िख्रस्त िनयमशास्त्राचा शेवट आहे यासाठी की, जे
िवश्वास ठेवतात त्यांना नीितमत्व िमळावे.

5 िनयमशास्त्राद्वार ेिमळणाऱ्या नीितमत्वािवषयी मोशे िलिहतो, “जो
मनुष्य या गोष्टी करतो तो त्याकडून जगेल.” 6 िवश्वासाने िमळणारे
नीितमत्व हे सांगते, “तुम्ही आपल्या मनात म्हणू नका की ‘स्वगार्त कोण
जाईल?’” (म्हणजे “िख्रस्ताला खाली आणावयास”) 7 िंकवा “‘खाली
अधोलोकात कोण जाईल?’” (म्हणजे “िख्रस्ताला मेलेल्यातून वर
आणायला.”)

8 नाही! शास्त्र काय म्हणते? “ते वचन तुमच्याजवळ, तुमच्या मुखात,
तुमच्या अतंःकरणात आहे.” ते वचन हे आहे 9 की, जर तू तुझ्या मुखाने
“येशू प्रभु आहे” असा िवश्वास धरतोस आिण आपल्या अतंःकरणात
देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठिवले असा िवश्वास धरतोस तुझे तारण
होईल 10 कारण नीितमत्वासाठी मनुष्य अतंःकरणाने िवश्वास ठेवतो
आिण तारणासाठी िवश्वासाने कबूल करतो.

11 शास्त्र सांगते, “जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो लिज्जत
होणार नाही.” 12 याचे कारण की, यहूदी आिण ग्रीक यांच्यात भेद नाही.
कारण प्रभु हा सवार्ंचा प्रभु आहे. जे हाक मारतात त्या सवार्ंवर दया
करण्या इतका तो संपन्र आहे. 13 कारण “जे कोणी प्रभूचे नाव घेऊन
हाक मारतील, त्यांचे तारण होईल.”

14 परतंु ज्याच्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवला नाही त्याला हाक मारणे
त्यांना कसे शक्य होईल? ज्याच्यािवषयी त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर
िवश्वास ठेवणे त्यांना कसे शक्य होईल? आिण जर कोणी त्यांना उपदेश
केला नाही, तर ते कसे ऐकतील? 15 त्यांना पाठिवले नाही तर उपदेश
करणे त्यांना कसे शक्य होईल? असे िलिहले आहे की, “शुभवातार्
आणणाऱ्याचे पाय िकती संुदर आहेत!”p

रोमकरांस 9:2 728 रोमकरांस 10:15
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16 परतंु सवर्च यहूद्यांनी ती शुभवातार् स्वीकारली नाही. यशयाने
म्हटल्याप्रमाणे “प्रभो, आम्ही ज्या गोष्टी त्यांना सांिगतल्या, त्यावर कोणी
िवश्वास ठेवला?” 17 म्हणून जे ऐकले त्याचा पिरणाम िवश्वास आिण
जेव्हा कोणी येशूिवषयी उपदेश केला.

18 परतंु मी म्हणतो, “त्यांनी आमचा उपदेश ऐकला नव्हता काय?”
होय, त्यानी ऐकला: आत्मा म्हणतो:
“त्यांच्या आवाजाचा नाद सवर् पृथ्वीवर गेला आहे
आिण त्यांचे शब्द पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत गेले आहेत.”

स्तोत्र. 19:4
19 परतंु मी म्हणातो, “इस्राएल लोकांना कळले नव्हते काय?” होय,
त्यांना कळले, प्रथम मोशे म्हणतो,
“खर ेतर ज्या लोकांचे राष्ट्र  नाही त्यांचा उपयोग करुन मी तुम्हांला
मत्सरी करीन.
िवश्वासहीन राष्ट्र ाचा उपयोग करुन मी तुम्हांला राग आणीन.”

अनुवाद 32:21
20 नतंर यशया फार धीट होऊन म्हणतो,
“जे मला शोधीत नव्हते
त्यांना मी सापडलो,
जे माझी चौकशी करीत नसत त्यांना मी प्रगट झालो.”

यशया 65:1
21 परतंु देव इस्राएल लोकांिवषयी म्हणतो,
“ज्या लोकानी माझी आज्ञा मोडली,
आिण मला िवरोध केला त्यांच्याकडे सवर् िदवसभर मी आपले हात

पसरले आहेत.”
यशया 65:2

ददेेवव त्याच्यात्याच्या लोकांनालोकांना िवसरलािवसरला नाहीनाही

तर मग मी म्हणतो, “देवाने आपल्या लोकांना सोडून िदले
आहे काय?” खात्रीने नाही! कारण मीही इस्राएली आहे.
अब्राहामापासूनचा, बन्यािमन वंशातला. 2 देवाला ज्यांचे

पूवर्ज्ञान होते त्या इस्राएली लोकांना त्याने सोडून िदले नाही.
एिलयासंबधंी पिवत्र शास्त्र काय म्हणते ते तुम्हांस ठाऊक नाही काय? तो
देवाजवळ इस्राएल लोकांिवरुद्ध अशी िवनिंत करतो की, 3 “हे प्रभु,
त्यांनी तुझ्या भिवष्यवाद्यांना ठार मारले आहे. त्यांनी तुझ्या वेद्या पाडून
टाकल्या आहेत, तुझ्या संदेष्ट्यां पकैी मीच एकटा रािहलो आहे. आिण
ते माझाही जीव घ्यावयास पाहतात.q 4 परतंु त्याला देवाचे काय उत्तर
िमळाले? देव म्हणतो. “ज्यांनी बालापुढे गुडघे टेकले नाहीत अशी सात
हजार माणसे मी आपणासाठी राखून ठेवली आहेत.”r

5 त्याच प्रमाणे हल्ली देवाच्या कृपेच्या िनवडीप्रमाणे काही िशल्लक
रािहले आहेत. 6 आिण जर तो देवाच्या कृपेचा पिरणाम असेल तर तो
लोकांच्या कमार्चा नाही. तर देवाची कृपा ही कृपाच राहत नाही.

7 तर मग काय? इस्राएल लोक जे िमळिवण्याचा प्रयत्न करीत होते ते
त्यांना िमळाले नाही. परतंु जे िनवडलेले त्यांना िमळाले आिण बाकीचे
कठीण झाले. 8 पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे:
“देवाने त्यांना बधीरपणाचा आत्मा,”

यशया 29:10
“पाहू न शकणार ेडोळे ऐकू
न शकणार ेकान िदले
आिण आजपयर्ंत हे असे चालूच आहे.”

अनुवाद 29:4
9 दािवद म्हणतो,
“त्यांचे मेज त्यांस सापळा आिण फास होवो.
त्यांचे पतन होवो आिण त्यांना अपराधाबद्दल िशक्षा व प्रायिश्चत िमळो.

10 िदसू नये म्हणून त्यांचे डोळे अधंकारमय होवोत.
आिण त्यांच्या कष्टाच्या ओझ्याखाली तू सवर्काळ त्यांच्या पाठी

वाकीव.”
स्तोत्र. 69:22-23

11 म्हणून मी असे म्हणतो, यहूद्यांचा नाश व्हावा म्हणून ते अडखळले
नाहीत काय? खात्रीने नाही! त्यांच्या चुकीमुळे िवदेशी लोकांना तारण

प्राप्त व्हावे आिण त्यामुळे त्यांच्यामध्ये ईषार् उत्पन्र व्हवी म्हणून असे
झाले. 12 परतंु त्यांनी केलेल्या चुकीचा अथर् जगास िवपुलता आिण
आमचा बोध उपदेश न ऐकल्याने त्यांच्या संख्येत झालेला न्हास याचा
अथर् यहूदीतरास िवपुलता तर आमचा बोध स्वीकारल्याने त्यांचा
समावेश झाल्यास िकती तरी अिधक िवपुलता येईल.

13 तर तुम्ही जे यहूदी नाही त्यांना मी िनिश्चतपणे सांगतो कारण मी
यहूदीतरांसाठी प्रेिषत आहे. मी माझ्या सेवेला मान देतो. 14 या आशेने
की, माझ्या हाडामांसातल्यांना ईष्योवान करुन त्यांच्यातील काही
जणांचे तारण करावे. 15 जर देवाने त्यांच्या केलेल्या अव्हेराचा पिरणाम
जगासाठी समेट झाला. तर देवाकडून स्वीकार याचा अथर् मेलेल्यांतून
िजवंत होणे, नाही का? 16 जर प्रथम भाग पिवत्र आहे, तर संपूणर्
िपठाचा गोळा पिवत्र आहे. जर झाडाचे मूळ पिवत्र आहे तर फांद्यासुद्धा
पिवत्र आहेत.

17 परतंु काही डहाळ्या तोडून टाकण्यात आल्या आिण तुम्ही रानटी
जतैून असता कलम करुन लावले गेलात व जतैूनाच्या पौिष्टक मुळाचे
भागीदार झालात. 18 तर तुम्ही त्या तोडलेल्या फांद्यांहून मोठे आहात
अशी बढाई मारु नका. लक्षात ठेवा, तुम्ही मुळाला आधार देत नाही, तर
मूळ तुमचे पोषण करते. 19 आता तुम्ही म्हणाल, “होय, आमचे कलम
व्हावे यासाठीच फांद्या तोडल्या होत्या.” 20 त्या त्यांच्या अिवश्वासामुळे
तोडून टाकण्यात आल्या हे खर ेआहे परतंु तुम्ही तुमच्या िवश्वासामुळे
िस्थर आहात. यास्तव अिभमान बाळगू नका. तर भीित बाळगा. 21

कारण देवाने जर मूळ फांद्याही राखल्या नाहीत तर तो तुम्हांलाही
राखणार नाही.

22 अशा प्रकार ेतुम्ही देवाचा दयाळूपणा आिण कठोरताही पाहा. जे
पतन पावले आहेत त्यांच्यािवषयी कठोरता परतंु देवाचा तुमच्यािवषयीचा
दयाळूपणा, जर तुम्ही त्याच्या दयेत रािहला नाहीत तर तुम्हांला
झाडापासून छाटून टाकले जाईल. 23 आिण इस्राएल त्याच्या
अिवश्वासात राहीले नाही तर तेही कलम पुन्हा लावण्यात येईल. कारण
देव त्यांना कलम म्हणून लावण्यास समथर् आहे. 24 म्हणून तुम्ही जे
िनसगर्त; रानटी जतैुनांची फांदी म्हणून तोडले गेलात आिण िनसगर्क्रम
सोडून मशागत केलेल्या जतैुनाच्या झाडास कलम असे लावले गेलात
तर िकती सहजपणे मशागत केलेल्या जतैुनांच्या फांद्या त्या मूळच्या
झाडात कलम केल्या जातील!

25 परतंु बधंूनो, तुम्ही आपल्या शहाणपणावर अवलबंून या
रहस्यािवषयी अजाण असावे असे मला वाटत नाही. इस्राएली लोकांत
अशंतः कठीणपणा आला आहे आिण तो देवाच्या कुटंुबात िवदेशी
लोकांचा भरणा पूणर् होईपयर्ंत राहणार आहे. 26 आिण नतंर इस्राएलाचे
राष्ट्र  म्हणून तारण होईल, असे िलहीले आहे,
“मुक्त करणारा सीयोनातून येईल,
तो याकोबाच्या घराण्यातून त्यांची सवर् अभक्ती दरू करील.

27 जेव्हा मी त्यांच्या पातकांची क्षमा करीन.
तेव्हा त्यांच्याशी मी हा करार करीन.”

यशया 59:20-21; 27:9
28 जेथ पयर्ंत सुवातेर्चा संबधं आहे ते तुमच्यामुळे शत्रू आहेत परतंु

देवाच्या िनवडीमुळे त्याने पूवर्जांना िदलेल्या वचनाप्रमाणे देव त्यांच्यावर
प्रेम करतो. 29 कारण देवाने ज्यांना बोलािवले आहे आिण तो जे देतो
त्याच्यािवषयी कधीही आपले मत बदलत नाही. 30 कारण जसे तुम्ही
पूवीर् देवाची आज्ञा पाळत नव्हता, परतंु आता तुम्हांला त्यांच्या
आज्ञाभगंामुळे देवाची दया िमळाली आहे. 31 त्याचप्रमाणे तेही आता
आज्ञा मोडणार ेझाले आहेत, यासाठी की त्यांना आता देवाची कृपा
िमळावी. 32 कारण देवाने सवर् लोकांना आज्ञाभगंाच्या तरंुगात कोंडले
आहे, यासाठी की, त्याने त्यांच्यावर दया करावी.

ददेेवाचवाचेे गौरवगौरव

33 देवाच्या बूद्धीची आिण ज्ञानाची संपत्ती िकती अगाध आहे. त्याच्या
िनणर्य आिण त्याच्या मागार्चा माग काढणे कठीण आहे. 34 पिवत्र शास्त्र
सांगते.
“प्रभूचे मन कोणाला माहीत आहे
िंकवा त्याचा सल्लागार कोण असेल?”

रोमकरांस 10:16 729 रोमकरांस 11:34
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यशया 40:13
35 “प्रथम कोणी काही त्याला िदले
का यासाठी की त्याची परतफेड देवाने करावी?”

ईयोब 41:11
36 कारण सवर् गोष्टी त्याने िनमार्ण केल्या आिण त्याच्या द्वारे

अिस्तत्वात आहेत. त्याला यगुानुयगु गौरव असो, आमेन.

आपलआपलेे जीवनजीवन ददेेवालावाला द्याद्या

म्हणून बधंूनो, देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हांला िवनिवतो की,
तुमची शरीर ेदेवाला संतोष देणारा िजवंत यज्ञ अशी अपर्ण
करा. ही तुमची आध्याित्मक सेवा आहे. 2 आिण यापुढे या

जगाच्या आदशार्प्रमाणे आचरण करु नका, त्याऐवजी तुमच्या मनाच्या
नवीनपणामुळे तुमचा बदल होऊ द्या. यासाठी की देवाची पूणर् आिण
त्याला आनदं देणारी उत्तम इच्छा काय आहे हे तुम्हांला कळावे व ितचा
तुम्ही स्वीकार करावा.

3 मला देण्यात आलेल्या कृपादानाच्या दृष्टीने मी तुम्हांतील
प्रत्येकाला सांगतो की, िवचार करण्यास योग्य आहे त्या आपल्या
योग्यतेपेक्षा आपणांला अिधक शे्रष्ठ मानू नका. तर देवाने सोपवून
िदलेल्या पिरमाणाप्रमाणे समजंस असा जो मागर् त्या दृष्टीने िवचार करा.
4 कारण एका शरीरात आपले अनेक अवयव आहेत तरी सवर् अवयवांचे
कायर् एकच नसते. 5 त्याचप्रमाणे, आपण पुष्कळ अगं असून
िख्रस्तामध्ये एक शरीर व एकमेकांचे अवयव आहोत.

6 देवाने दाखिवलेल्या दयेनुसार आपणांस िनरिनराळी दाने आहेत,
जर कोणाला देवाचा संदेश देण्याचे दान आहे तर त्याने ते आपल्या
िवश्वासाच्या प्रमाणाने उपयोगात आणावे. 7 जर कोणाला सेवेचे दान
असेल तर त्याने सेवेला वाहून घ्यावे, कोणाला िशक्षणाचे दान असेल तर
त्याने िशक्षणाला वाहून घ्यावे. 8 कोणाला बोध करण्याचे दान असेल
तर त्याने बोध करण्यास वाहून घ्यावे. ज्याला दानधमर् देण्याचे दान
असेल त्याने ते सद्हेतूने द्यावे. ज्याला अिधकाराचे दान असेल त्याने
दक्षतेने ते काम करावे ज्याला दयेचे दान असेल त्याने आनदंाने दया
करावी.

9 तुमची प्रीित प्रामािणक असावी. जे वाईट त्याचा द्वेष करा व
बऱ्याला िचकटून राहा. 10 बधंूप्रेमाच्याबाबतीत एकमेकांशी ममतेने
वागा, आदराच्या बाबतीत स्वतःपेक्षा इतरांचा बहुमान करा. 11

आस्थेिवषयी आळशी होऊ नका. आत्म्यात उत्सुक असा. प्रभूची सेवा
करा. 12 आपल्या घरात आनदंी राहा. संकटात सहनशील राहा.
िचकािटने प्राथर्ना करा. 13 पिवत्र जनांच्या गरजा भागवा. आदराितथ्य
करण्यात तत्पर असा.

14 जे तुमचा छळ करतात त्यांना आशीवार्द द्या, आशीवार्दच द्या. शाप
देऊ नका. 15 जे आनदं करतात त्यांच्याबरोबर आनदं करा.
रडणाऱ्यांबररोबर रडा. 16 एकमेकांबरोबर ऐक्याने रहा, गवर् करु नका.
त्याऐवजी नम्र लोकांच्या सहवासात रहा. स्वतःस शहाणे समजू नका.

17 कोणाचीही वाईटाबद्दल वाईट अशी फेड करुन नका. सवर्
लोकांच्या दृष्टीने चांगले ते करण्याचा प्रयत्न करा. 18 शक्य असेल तर
ते तुमच्यावर अवलबंून असल्याने सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहा. 19

िप्रय बधंंूनो, सूड उगवू नका, देवाच्या रागाला वाट द्या. असे िलिहले
आहे, “सूड घेणे माझ्याकडे आहे. मी फेड करीन असे प्रभु म्हणतो.

20 “तुमचा शत्रू भुकेला असल्यास
त्यास खावयास द्या,
तहानेला असेल तर
प्यावयास द्या.
कारण असे केल्याने तुम्ही त्याच्या डोक्यावर िनखाऱ्यांची रास कराल.”

21 वाइटाने िंजकले जाऊ नका तर चांगल्याने वाइटास िंजका.
प्रत्येकाने विरष्ठ अिधकान्याच्या अधीन असावे, कारण देवाने
नेमल्यावाचून अिधकार स्थािपत होत नाही व जे आहोत ते
देवाने नेमलेले आहेत. 2 पिरणामी, जो अिधकाऱ्याला

िवरोध करतो, तो स्वतःला जे देवाने आज्ञािपले आहे त्याला िवरोध
करतो व जे देवाच्या आजे्ञस िवरोध करतात ते स्वतःवर न्याय ओढवून

घेतील. 3 अिधकारी चांगल्या कृत्यांसाठी नाही तर वाईट कृत्यांसाठी
धाक असतात. तुला अिधकाऱ्याची भीित वाटू नये काय? चांगले ते कर
म्हणजे तुझी प्रशसंा होईल.

4 होय, तो तुझे चांगले करणारा देवाचा सेवक आहे, परतंु वाईट
करशील तर त्याची भीित बाळग, कारण तो तलवार व्यथर् बाळगीत नाही.
त्याचे वाईट करणाऱ्याचा सूड घेणारा तो देवाचा सेवक आहे. 5 यासाठी
देवाचा राग जो केवळ िशके्षद्वार ेप्रगट होतो त्याच्यामुळे नव्हे, तर तुझ्या
सिद्ववेकबुध्दीने अधीन राहणे आवश्यक आहे.

6 आिण त्यामुळेच तुम्ही कर देता. कारण ते देवाचे अिधकारी आहेत.
व हेच काम ते करतात. 7 तू ज्यांचा ऋणी आहेस त्यांचे देणे देऊन
टाक. ज्यांना कर द्यावयाचा त्यांना कर दे. ज्यांना जकात द्यावयाची
त्यांना जकात दे. ज्यांचा धाक धरायचा त्यांचा धाक धर. ज्याला मान
द्यायचा त्याला मान दे.

लोकांवरलोकांवर प्रीितप्रीित करणकरणेे हाचहाच एकएक िनयमिनयम

8 एकमेकांवर प्रीित करण्यािशवाय कोणाच्याही ऋणात राहू नका.
कारण जो इतरांवर प्रीित करतो, त्याने िनयमशास्त्र पाळले आहे. 9

“व्यिभचार करु नको, खून करु नको, चोरी करु नको, वाईटाचा लोभ
धरु नको” या आज्ञांमुळे मी असे म्हणतो आिण आणखी एखादी आज्ञा
असेल तर ती आज्ञा “जशी आपणांवर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीित
कर” या शब्दात सामावलेली आहे. 10 प्रीित शेजाऱ्याचे वाईट करीत
नाही, म्हणून प्रीित िनयमशास्त्राची पूणर्ता आहे.

11 आिण तुम्ही हे करा कारण तुम्हांस ठाऊक आहे की, आपण ज्या
काळात राहतो त्यातून तुम्ही उठावे अशी वेळ आली आहे, कारण जेव्हा
आम्ही िवश्वास ठेवला त्यापेक्षाही आमचे तारण अिधक जवळ आले आहे.
12 रात्र जवळ जवळ संपत आली आहे आिण “िदवस” जवळ आला
आहे. म्हणून आपण अधंाराची कामे बाजूला टाकूया आिण प्रकाशाची
शस्त्रसामुग्री धारण करु. 13 िदवसा आपण जसे काळजीपूवर्क वागतो,
तसे वागूया. खादाडपणात, मद्यपानात, लिैगकतेत, स्वरैपणात,
भांडणात, द्वेषात नको, 14 तर त्याऐवजी येशू िख्रस्ताला पिरधान करा.
आिण आपल्या पापी वासना मध्ये गंुतून राहू नका.

इतरइतर लोकांवरलोकांवर टीकाटीका करुकरु नकानका

जो िवश्वासात दबुर्ल आहे त्याचा स्वीकार करा. पण
मतभेदावरुन भांडणाच्या हेतूने नव्हे. 2 एखाद्याचा िवश्वास
असा असतो की, तो सवर् गोष्टी खाऊ शकतो, परतंु दबुर्ल

मनुष्य भाजीच खातो. 3 जो कोणत्याही प्रकारचे अन्र खातो त्याने जो
काही िविशष्ट गोष्टी खात नाही, त्याला तुच्छ मानू नये. आिण जो काही
िविशष्ट गोष्टी खातो त्याने त्याला दोष देऊ नये कारण देवाने त्याचा
स्वीकार केला आहे. 4 दसुऱ्याच्या नोकराला दोष लावणारा तू कोण
आहेस? त्याच्या मालकाच्या दृष्टीने तो िस्थर राहील िंकवा त्याचे पतन
झाले असताही िस्थर राहील. कारण त्याला िस्थर करण्यास मालक
समथर् आहे.

5 एखादा मनुष्य एक िदवस दसुऱ्या िदवसापेक्षा अिधक मानतो परतंु
दसुरा मनुष्य प्रत्येक िदवस सारखाच मानतो. प्रत्येकाने आपल्या मनाची
पूणर् खात्री करुन घ्यावी. 6 जो िवशेष िदवस पाळतो तो प्रभूचा मान
राखण्यासाठी पाळतो आिण जो कोणत्याही प्रकारचे अन्र खातो तो
प्रभूचा मान राखण्यासाठी खातो. िविशष्ट प्रकारचे अन्र खात नाही तो
प्रभूचा मान ठेवण्यासाठी खात नाही. तो सुद्धा देवाचे आभार मानतो.

7 कारण कोणीही स्वतःसाठी जगत नाही, िंकवा मरत नाही, जर
आपण जगतो तर प्रभुचे लोक म्हणून जगतो आिण मरतो तर प्रभूचे लोक
म्हणून मरतो. 8 म्हणून जर आपण जगतो िंकवा मरतो तर आपण प्रभूचे
आहोत. 9 िख्रस्त मेला आिण िजवंत झाला यासाठी की त्याने जे आता
मेलेले आहेत आिण जे अजूनही िजवंत आहेत त्या दोघांचा प्रभु व्हावे.

10 तेव्हा तू आपल्या बलवान भावाला दोष का लावतो? िंकवा जो
अशक्त आहे त्या भावाला तुच्छ का मानतोस? कारण आपण सवर् जण
देवाच्या न्यायासनासमोर उभे राहणार आहोत. 11 असे िलिहले आहे
की,
“प्रभु म्हणतो खात्रीने मी िंजवत आहे
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‘प्रत्येक गुडघा माझ्यासमोर टेकला जाईल
आिण प्रत्येक जीभ देवाचे उपकार मानील.’”

यशया 45:23
12 म्हणून प्रत्येक जण आपापल्यासंबधंी देवाला िहशेब देईल.

इतरांनाइतरांना पापपाप करुकरु ददेेऊऊ नकानका

13 म्हणून आपण एकमेकांचा न्याय करण्याचे थांबवू या. तुम्ही असा
िनश्चय करावा की, तुम्ही आपल्या भावाच्या मागार्त पाप करण्यासाठी
मोह िंकवा अडखळण ठेवणार नाही. 14 मला माहीत आहे आिण मी जो
प्रभु येशूमध्ये आहे त्या माझी खात्री झाली आहे की, जो पदाथर् खाण्यास
अशुद्ध आहे असे समजतो त्यािशवाय कोणताही पदाथर् मूळचा अशुद्ध
नाही. त्याच्यासाठी ते अशुद्ध आहे.

15 जर खाण्यामुळे तुझा भाऊ द:ुखी झाला आहे तर तू प्रीतीने वागत
नाहीस. ज्याच्यासाठी िख्रस्त मरण पावला त्याचा तुझ्या अन्राने नाश
करु नकोस. 16 म्हणून तुम्हांसाठी जे चांगले आहे त्याची िंनदा होऊ
नये. 17 खाणे िपणे यात देवाचे राज्या नाही. परतंु नीितमत्व, शांित
आिण आनदं, जो पिवत्र आत्म्यात आहे त्यामध्ये आहे. 18 जो कोणी
अशा प्रकार ेजगून िख्रस्ताची सेवा करतो तो देवाला आनदं देणारा आिण
सवर् लोकांनी पसंत केलेला असा आहे.

19 तर मग आपण शांतीला आिण एकमेकांच्या वाढीला मदत
करणाऱ्या गोष्टींच्या मागे लागावे. 20 तुम्ही खाता त्या अन्रामुळे देवाच्या
कायार्चा नाश करु नका. सवर् गोष्टी शुद्ध आहेत. असंतोषाने खाणे
मनुष्यासाठी चुकीचे आहे. 21 मांस न खाणे, द्राक्षारस न िपणे, तुझा
भाऊ न अडखळेल असे करणे चांगले आहे.

22 तुझा जो िवश्वास आहे तो देवासमोर तुझ्या ठायी असू दे. ज्याला
योग्य आहे असे वाटते व त्यामुळे जो स्वतःचा द्वेष करीत नाही तो धन्य.
23 जर तो पुढे जाऊन आपण हे टाळावे असा िवश्वास ठेवूनखातो तो
देवासमोर दोषी ठरतो. कारण त्याची कृित िवश्वासावर आधािरत नाही, ते
पाप आहे.

आपण जे आित्मकरीत्या सशक्त आहोत त्या आपण
आपणाला सुखी न करता अशक्तांच्या दबुर्लतेचा भार
वािहला पािहजे. 2 आपल्यापकैी प्रत्येकाने त्याच्या

शेजाऱ्याला त्यांच्याकिरता व त्यांची उन्रती व्हावी या हेतूने सुखी करावे.
3 िख्रस्ताने सुद्धा स्वतःला सुखी केले नाही. याउलट पिवत्र शास्त्रात
िलिहले आहे. “तुझी िंनदा करणाऱ्यांनी केलेली िंनदा माझ्यावर आली
आहे.” 4 आता पिवत्र शास्त्रत पूवीर् जे िलिहले होते ते आपल्या
िशक्षणाकिरता िलिहले होते यासाठी की, शास्त्रापासून िमळणार ेउतेजन
आिण धीर यांची आपण आशा धरावी म्हणून िशकिवतो. 5 आिण देव
जो धीराचा आिण उतेजनाचा उगम आहे, तो तुम्ही िख्रस्त येशूच्या
उदाहरणाप्रमाणे एकमेकांबरोबर एकमताने राहावे असे करावे. 6 म्हणजे
तुम्ही सवर् जण एक मुखाने देव जो आपला प्रभु येशू िख्रस्ताचा िपता
याला गौरव द्यावे. 7 म्हणून िख्रस्ताने देवाच्य गौरवासाठी तुम्हाल
स्वीकारले. तसे तुम्ही एकमेकांचा स्वीकार व स्वागत करा. 8 मी तुम्हांस
सांगतो देवाच्या सत्यतेसाठी िख्रस्त संुती लोकांचा, यहूदी लोकांचा
सेवक झाला यासाठी की पूवर्जांना िदलेली वचने िनिश्चत व्हावीत. 9

यासाठी की यहूदीतर लोक देवाने त्यांच्यावर दाखिवलेल्या दयेबद्दल
गौरव करतील, पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे:
“म्हणून िवदेशी लोकांमध्ये मी तुझे उपकार मानीन.
आिण तुझ्या नावाची स्तुित करीन.”

स्तोत्र. 18:49
10 आिण पुन्हा शाश्त्र असे म्हणते,
“िवदेशी लोकांनो, देवाच्या िनवडलेल्या लोकांबरोबर आनदं करा.”

अनुवाद 32:43
11 आिण पुन्हा शास्त्र असे म्हणते
“अहो सवर् िवदेशी लोकांनो, प्रभूचे स्तवन करा
आिण सवर् लोक त्याची स्तुित करोत.”

स्तोत्र. 117:1
12 यशयासुद्धा असे म्हणतो,
“इशायाचे मूळ प्रगट होईल,

ते राष्ट्र ावर राज्य करावयास उत्पन्र होईल.
ती राष्ट्र े त्याच्यावर आपला िवश्वास ठेवतील.”

यशया 11:10
13 देव जो सवर् आशेचा उगम, त्याच्यावर िवश्वास ठेवणाऱ्या तुम्हांला

तो आनदंाने व शांतीने भरो, यासाठी की, तुम्ही पिवत्र आत्म्याच्या
सामथ्यार्ने आशेत िवपुल व्हावे.

पौलपौल त्याच्यात्याच्या कामािवषयीकामािवषयी बोलतोबोलतो

14 माझ्या बधंंूनो, मी तुम्हांिवषयी िनिश्चत आहे की, तुम्ही
चांगुलपणाने, ज्ञानाने पूणर् भरलेले व एकमेकांस बोध करावयास समथर्
आहात. 15 परतंु तुम्हांला धीटपणे काही गोष्टींची आठवण देण्यासाठी
िलिहले आहे. मी हे देवाने िदलेल्या देणगीमुळे असे केले. 16 ते हे की,
िवदेशी लोकांची सेवा करण्यासाठी मी िख्रस्त येशूचा सेवक व्हावे व
देवाच्या सुवातेर्चे याजकपण करावे, अशासाठी परराष्ट्र ीय हे देवाला मान्य,
पिवत्र आत्म्याचे समिर्पत असे व्हावे.

17 तर मग मी जो आता िख्रस्त येशूमध्ये आहे तो देवाशी संबिंधत
असलेल्या गोष्टींत अिभमान बाळगतो. 18 कारण माझ्या शब्दांनी आिण
कृत्यांनी िवदेशी लोकांनी आज्ञापालन करावे अशा ज्या गोष्टी िख्रस्ताने
माझ्या करवी घडिवल्या नाहीत, त्या सांगणयाचे धयैर् मी करणार नाही.
19 अदभुते, चमत्काराच्या व देवाच्या आत्म्याच्या सामथ्यार्ने मी
यरुशलेमेपासून इल्लिूरकमाच्या सभोवती िख्रस्ताची सुवातार् सांगण्याचे
पूणर् केले आहे. 20 जेथे िख्रस्ताचे नाव सांिगतले जात नाही अशा
िठकाणी सुवातार् सांगण्याची माझी आकांक्षा आहे. यासाठी की मी
दसुऱ्याच्या पायावर बांधु नये. 21 परतंु असे िलिहले आहे,
“ज्यांना त्याचे वतर्मान आले नाही ते ऐकतील
आिण ऐकले नाही ते समजतील.”

यशया 52:15
22 या कारणांमुळे मला तुमच्याकडे येण्यास पुष्कळ वेळा अडथळा

झाला.
23 परतंु ज्या अथीर् मला या प्रांतात एकही िठकाण राहीले नाही, व

पुष्कळ वषार्ंपासून तुम्हांला भेटण्याची माझी इच्छा आहे. 24 जेव्हा मी
स्पेनला जाईल तेव्हा तुम्हांला भेटण्याचा िवचार करीत आहे व
तुमच्यािवषयी माझे मन भरल्यावर माझ्या त्या प्रवासात तुम्ही मला मदत
कराल अशी आशा आहे.

25 पण मी यरुशलेमातील संतांच्या सेवेसाठी जात आहे. 26 कारण
मासेदोिनया आिण अिखया येथील मडंळ्यांनी यरुशलेमेतील गरीब संत
जनांना मदत करण्याचे ठरिवले आहे. 27 ते त्यांचे ऋणी आहेत. व
त्यांनी हे करण्याचे ठरिवले आहे, कारण जर यहूदीतरांना इस्राएलाच्या
आशीवार्दात भागी िमळाली आहे, तर त्यांनी त्यांच्या ऐिहक गरजा
भागवून त्यांची सेवा करावी. 28 मग हे काम संपवून त्याचे फळ
सुरिक्षतपणे त्याच्या हाती सोपिवल्यावर जेव्हा मी स्पेनला जाण्यासाठी
िनघेन, तेव्हा मी त्या मागार्ने जात असता तुमच्या शहरातून जाईन. 29

आिण मला माहीत आहे की, मी जेव्हा तुमच्याकडे येईन तेव्हा
िख्रस्ताच्या पूणर् आशीवार्दाने भरलेला असा येईन.

30 बधंंूनो, आपल्या प्रभु येशू िख्रस्तामुळे आिण आत्म्याकडून जे प्रेम
आपणांकडे येते त्यामुळे माझ्या वतीने, माझ्याबरोबर देवाजवळ आग्रहाने
प्राथर्ना करण्याची िवनिंत करतो. 31 यासाठी की यहूदीयात जे अिवश्वासू
आहेत त्यांच्यापासून माझी सुटका व्हावी आिण यरुशलेमेतील
मडंळीतील माझी सेवा संताना मान्या व्हावी. 32 यासाठी की, देवाच्या
इच्छेने मी तुम्हांकडे आनदंाने यावे आिण तुम्हांबरोबर ताजेतवाने व्हावे.
33 शांतीचा देव तुम्हा सवार्ंबरोबर असो. आमेन.

पौलालापौलाला काहीकाही गोष्टीगोष्टी शशेेवटीवटी सांगायच्यासांगायच्या आहआहेेतत

िंकिख्रया येथील मडंळीची सेिवका, आमची बहीण िफबी
िहची मी तुम्हांला िशफारस करतो 2 की, संतांना योग्या
अशा प्रकार ेतुम्ही ितचा स्वीकार करावा. आिण ितला

तुमच्याकडून जी मदत लागेल ती करावी कारण माझ्यासह ती पुष्कळांना
मदत करणारी होती.
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3 िख्रस्तामध्ये माझे सहकारी िप्रिस्कल्ला आिण अिक्वला यांना
सलाम सांगा. 4 ज्यांनी माझ्यासाठी आपले जीव धोक्यात घातले
होते. त्यांचे केवळ मीच आभार मानतो असे नाही, तर िवदेशात
स्थापन झालेल्या मडंळयाही आभार मानतात.
5 त्यािशवाय त्यांच्या घरी जी मडंळी जमते ितलाही सलाम सांगा.
माझा िप्रय िमत्र अपनैत जो िख्रस्तासाठी आिशया खडंातील प्रथम
फळ आहे यालाही सलाम सांगा.
6 मरीया िजने तुमच्यासाठी फार काम केले ितला सलाम सांगा.
7 अदं्रोनीक आिण यिुनया, माझे नातेवाईक आिण सहबिंदवान जे
प्रेिषतांमध्ये नामांिकत आहेत व िख्रस्तात माझ्यापूवीर् होते त्यांना
सलाम सांगा.
8 प्रभुमध्ये माझा िप्रय आंिप्लयात याला सलाम सांगा. 9

िख्रस्तामध्ये आमचा सहकारी उबार्न
व माझा िप्रय िमत्र स्ताख ुयांना सलाम सांगा. 10 िख्रस्तामध्ये
पसंतीस उतरलेला अिपल्लेस याला सलाम सांगा.
अिरस्तबूल याच्या घरातील मडंळीस सलाम सांगा. 11 माझा
नातेवाईक हेरोिदयोन
आिण नािर्कसास याच्या घरातली मडंळी जी प्रभूमध्ये आहे त्यांना
सलाम सांगा. 12 त्रुफैना आिण त्रफीसा जे प्रभूमध्ये श्रम करणारे
आहेत त्यांना सलाम सांगा.
िप्रय पिर्सस िजने प्रभूमध्ये फार श्रम केले आहेत ितला सलाम सांगा.
13 प्रभूमध्ये िनवडलेला रुफ आिण त्याची आई जी माझीही आई
आहे ितला सलाम सांगा.
14 असंुिक्रत, फ्लगोन, हमेर्स, पत्रबास, हमार्स आिण त्यांच्याबरोबर जे
बधंु आहेत त्यांना सलाम सांगा.
15 िफललग, यिुलया, िनिरय, त्याची बहीण ओलंुपा आिण
त्याच्याबरोबर असलेले सवर् संतगण यांना सलाम सांगा.
16 पिवत्र चंुबनाने एकमेकांना सलाम करा.
िख्रस्ताच्या सवर् मडंळ्या तुम्हांला सलाम सांगतात.

17 बधंूजनहो, मी तुम्हांस िंवनित करतो की, तुम्हांला जे िशक्षण
िमळाले आहे त्यािवरुद्ध जे कलह आिण असंतोष िनमार्ण करतात
त्यांच्यावर लक्ष ठेवा व त्यांच्यापासून दरू राहा. 18 असे लोक आपल्या
प्रभूची सेवा करीत नाहीत, परतंु स्वतःच्या पोटाची सेवा करतात.
आपल्या मधुर व खशुामत करणाऱ्या भाषणाने भोळ्या लोकांची
फसवणूक करता. 19 त्यांच्यापासून दरू राहा कारण सवर् िवश्वास
णाऱ्यांना तंुम्ही िकती आज्ञाधारक आहात हे माहीत आहे, म्हणून
तुम्हािवषयी मी फार आनदंात आहे, परतंु मला तुम्ही जे चांगले
त्यािवषयी शहाणे आिण वाईटािवषयी भोळे असावे असे वाटते.

20 शांतीचा देव लवकरच सतैानाला तुमच्या पायदळी तुडवील
आपल्या
प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुम्हांबरोबर असो.
21 माझा सहकारी ितमथ्य त्याचप्रमाणे माझे नातेवाईक लुक्य,

यासोन व सोिसपतेर हे तुम्हांला सलाम सांगतात.
22 पौलासाठी हे पत्र िलहून देणारा मी तिर्तय तुम्हांला प्रभुमध्ये

सलाम सांगतो.
23 माझे व सवर् मडंळीचे आितथ्य करणारा गायस तुम्हांला सलाम

सांगतो, नगराचा खिजनदार एरास्त आिण आमचा भाऊ क्वतर् तुम्हांला
सलाम सांगतात. 24 (आपला प्रभु येशू िख्रस्त याची कृपा तुम्हा
सवार्ंबरोबर असो, आमेन.)

25 आता देव जो तुमच्या िवश्वासात, तुम्हांला मी सांगत असलेल्या
सुवातेर्प्रमाणे आिण प्रभु येशू िख्रस्तािवषयी िविदत करण्यास व तुमच्या
िवश्वासात िस्थर करण्यास समथर् आहे, त्याला व देवाच्या रहस्याच्या
प्रकटीकरणाला, धरुन जे पुष्कळ काळपयर्ंत गुप्त ठेवले होत ते प्रकट
करणाऱ्या देवाला गौरव असो. 26 परतंु आता आपणांला
भिवष्यवाद्यांच्या िलखाणाद्वार ेदाखवून िदले आहे की, हे गुप्त सत्य
सनातन देवाच्या आजे्ञप्रमाणे सवर् परराष्ट्र ीयांनी िवश्वासापासून
आज्ञाधारकपणा िनमार्ण करावा यासाठी माहीत करुन िदले आहे. 27

एकच ज्ञानी देव त्याला येशू िख्रस्ताद्वार ेयगुानुयगेु गौरव असो. आमेन.
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1 किंरथकरांसकिंरथकरांस

देवाच्या इच्छेप्रमाणे िख्रस्त येशूचा प्रेिषत होण्याकिरता
िनवडलेला, मी पौल आिण बधंु सोस्थनेस यांजकडून 2

देवाच्या सेवेला समिर्पत केलल्या किंरथ येथील मडंळीस
तसेच देवाने पिवत्र होण्यास बोलािवलेल्या (पाचारलेल्या) व येशू
िख्रस्ताच्या नावावर िवश्वास ठेवणऱ्या सवर् बधंूजनांस:

3 देव िपता आिण त्यांचा व आपला प्रभु (येशू िख्रस्त) यांजपासून
कृपा व शांित असो.

पौलपौल दवाचदवाचेे उपकारउपकार मानतोमानतो

4 मी नेहमीच माझ्या देवाचे तुमच्यासाठी उपकार मानतो. कारण
िख्रस्त येशूमध्ये देवाची कृपा तुम्हांला िमळाली आहे, 5 त्याच्यामध्ये
तुम्ही प्रत्येक बाबतीत संपन्र झाला आहात: सवर् प्रकारच्या बोलण्यात व
सवर् प्रकारच्या ज्ञानात, जशी आम्ही िख्रस्तािवषयी साक्ष िदली, तुमच्यात
ती पक्की झाली, याचा पिरणाम असा झाला की, 7 तुम्ही कोणत्याही
दानात कमी पडत नाही, कारण तुम्ही िख्रस्ताच्या येण्याची वाट पाहता.
8 तो सुद्धा आपल्या प्रभु येशूच्या िदवशी शेवटपयर्ंत तुम्हांस िनदोर्ष असे
प्रस्थािपत करील. 9 ज्याने आपला पुत्र येशू िख्रस्त, आपला प्रभु याच्या
सहभागीपणात तुम्हांला बोलावले होते तो देव िवश्वासनीय आहे.

किंरथकिंरथ ययेेथीलथील ममंडंळीतीलडळीतील समस्यासमस्या

10 परतंु बधंूनो, प्रभु येशू िख्रस्ताच्या नावांमध्ये मी तुम्हांस िवनिंत
करतो की, तुम्ही सवार्ंनी सारखेच बोलावे आिण तुमच्यात मतभेद असू
नयेत, तर तुम्ही एकाच िवचाराने व एकाच हेतूने पिरपूणे व्हावे.

11 कारण क्लोअच्या घरातील माणसांकडून मला असे कळिवण्यात
आले की, तुमच्यात भांडणे आहेत, 12 माझे म्हणणे असे आहे की
तुमच्यातील प्रत्येक जण म्हणतो, “मी पौलाचा आहे.” “मी अपुल्लोचा
आहे,” “मी पेत्राचा आहे,” “मी िख्रस्ताचा आहे.” 13 िख्रस्त िवभागला
गेला आहे का? पौल वधस्तभंावर तुमच्यासाठी िखळला गेला होता का?
पौलाच्या नावाने तुमचा बािप्तस्मा, झालाय का? 14 मी देवाचे आभार
मानतो की, िक्रस्प व गायस यांच्यािशवाय मी कोणाचाही बािप्तस्मा केला
नाही. 15 यासाठी की कोणीही म्हणू नये की, माझ्या नावात तुमचा
बािप्तस्मा करण्यात आला. 16 स्तेफनाच्या घरच्यांचासुद्धा मी बािप्तस्मा
केला, पण उरलेल्यांिवषयी म्हणाल, तर इतर कोणाचाही बािप्तस्मा
केल्याचे मला आठवत नाही. 17 कारण िख्रस्ताने मला बािप्तस्मा
करण्यासाठी नाही तर सुवातार् सांगण्यासाठी पाठिवले, ती भाषणाच्या
ज्ञानाने नव्हे, तर अशासाठी की, िख्रस्ताच्या वधस्तभंाचे सामथ्यर्
िनरथर्क होऊ नये.

िख्रस्तामध्यिख्रस्तामध्येे ददेेवाचवाचेे सामथ्यसामथ्यर्र् आिणआिण ज्ञानज्ञान

18 कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी वधस्तभंािवषयीचा संदेश
मूखर्पणाचा आहे, परतंु ज्यांचे तारण होत आहे, अशांसाठी तो देवाचे
सामथ्यर् आहे. 19 कारण पिवत्र शास्त्रांत असे िलिहले आहे,
“शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन,
आिण बुिद्धवंतांची बुिध्द मी बाजूला करीन.”

यशया 29:14
20 ज्ञानी मनुष्य कोठे आहे? िवद्वान कोठे आहे? या जगातील वाद

घालणारा कोठे आहे? देवाने जगाचे ज्ञान मूखर्पणाचे ठरिवले नाही का?
21 म्हणून, देवाच्या ज्ञानात असतानाही, जगाला स्वतःच्या ज्ञानाने

देवाला ओळखता आले नाही, आम्ही जो “मूखर्पणाचा” संदेश गाजिवतो
त्यामुळे जे िवश्वासणार ेआहेत त्यांचे तारण करण्याचे देवाने िनवडले.

22 कारण अनेक यहूदी लोक चमत्काराची िचन्हे िवचारतात आिण
ग्रीक लोक ज्ञानाचा शोध घेतात, 23 परतंु आम्ही वधस्तभंावर
िखळलेला िख्रस्त गाजिवतो. हा संदेश यहूदी लोकांसाठी अडखळण,
आिण यहूदीतरांसाठी मूखर्पणा असा आहे. 24 परतंु ज्यांना बोलावलेले
आहे, अशा यहूदी व ग्रीक दोघांसही िख्रस्त हा संदेश आहे तो देवाचे
सामथ्यर् व देवाचे ज्ञान असाही आहे. 25 तथािप ज्यांस तुम्ही देवाचा
“मूखर्पणा” म्हणता ते मानवप्राण्याच्या शहाणपणापेक्षा अिधक
शहाणपणाचे आहे. आिण ज्यांस तुम्ही देवाचा “दबुर्ळपणा” समजता ते
मानवप्राण्याच्या सशक्तपणाहून अिधक शिक्तशाली आहे.

26 तर आता बधंुभािगनींनो, देवाने तुम्हांला केलेल्या पाचारणाबद्दल
िवचार करा. मानवी दृिष्टकोनातून तुमच्यातील पुष्कळसे शहाणे नव्हते.
तुमच्यापकैी पुष्कळसे सामथ्यर्शाली नव्हते. तुमच्यापकैी पुष्कळसे उच्च
कुळातले नव्हते, 27 त्याऐवजी जगातले जे मूखर् पण त्यांना त्याने
िनवडले, यासाठी की, शहाण्या माणसास फिजत करावे. 28 आिण
देवाने दीन, तुच्छ मानलेले, जे “नगण्य” त्यांना िनवडले. यासाठी की जे
“काहीतरी” आहेत त्यांना नगण्य करावे. 29 यासाठी की कोणीही
देवासमोर बढाई मारु नये. 30 कारण तो िख्रस्त येशूमध्ये तुमच्या
जीवनाचा उगम आहे. व तो देवाची देणगी म्हणून आपले. ज्ञान, आपले
नीितमत्व, आपले पिवत्रीकरण आिण आपली खडंणी असा झाला. 31

यासाठी की शास्त्रात असे िलिहले आहे, “जो बढाई मारतो त्याने
देवािवषयी बढाई मारावी.”

िख्रस्तािवषयीचािख्रस्तािवषयीचा वधस्तवधस्तंभंावरीलभावरील ससंदंदेेशश

म्हणून बधंूनो, जेव्हा मी तुमच्याकडे आलो, तेव्हा मी देवाचे
रहस्यमय सत्य मानवी ज्ञानाने िंकवा वकृ्तत्वकलेने
सांगण्यासाठी आलो नाही. 2 कारण तुमच्यामध्ये असताना

फक्त येशू िख्रस्त आिण तोही वधस्तभंावर िखळलेला यािशवाय कशाचेही
ज्ञान असू नये असा मी िनश्र्च्य केला आहे. 3 तेव्हा मी तुमच्याकडे
अशक्तपणाने, भीितयकु्त असा व थर थर कापत आलो आहे. 4 माझे
भाषण व संदेश हे मन वळिवणाऱ्या मानवी ज्ञानाद्वार ेिदलेले नव्हते, ते
आत्मा आिण सामथ्यर् यांचा पुरावा असलेले होते. 5 यासाठी की, तुमचा
िवश्वास मानवी ज्ञानावर नव्हे तर देवाच्या सामथ्यर्वर असावा.

ददेेवाचवाचेे ज्ञानज्ञान

6 परतंु जे प्रौढ आहेत त्यांना आम्ही ज्ञान देतो. या यगुाच्या
अिधकाऱ्यांना नव्हे, ज्यांचा शेवट करण्यासाठी आणण्यात येत आहे. 7

त्याऐवजी, जे लपिवलेले आहे, आिण हे यगु सुरु होण्यापूवीर् देवाने
आमच्या गौरवासाठी नेमले होते ते देवाचे रहस्यमय ज्ञान देतो. 8 जे या
यगुाच्या कोणाही सत्ताधीशाला माहीत नव्हते, कारण जर त्यांना कळले
असते, तर त्यांनी गौरवी प्रभूला वधस्तभंावर िखळले नसते. 9 परतंु
ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“डोळ्यांनी पािहले नाही,
कानांनी ऐकले नाही,
आिण मनुष्याच्या अतंःकरणाने जे उपजिवले नाही,
ते देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.”

यशया 64:4
10 परतंु देवाने ते आत्म्याच्या द्वार ेआपणांस प्रकट केले आहे.

1 किंरथकरांस 1:2 733 1 किंरथकरांस 2:10
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कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, एवढेच नव्हे तर तो
देवाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो. 11 कारण मनुष्याच्या
आत्म्यािशवाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दसुरा कोण मनुष्य
आहे? याप्रमाणेच देवाच्या आत्म्यािशवाय देवाचे िवचार कोणीच ओळखू
शकत नाही. 12 परतंु आम्हांला जगाचा आत्मा िमळाला नाही, तर
देवापासूनचा आत्मा िमळाला आहे. यासाठी की, देवाने ज्या गोष्टी फुकट
िदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हावे.

13 मानवी ज्ञानाने िशकिवलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत
नाही, तर आत्म्याने िशकिवलेल्या शब्दांनी, आध्याित्मक शब्द
उपयोगात आणून आध्याित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो. 14

स्वाभािवक मनुष्य देवाच्या आत्म्याने प्रगट झालेल्या गोष्टी ग्रहण करीत
नाही. कारण त्या त्याला मूखर्पणाच्या आहेत. आिण त्या त्याला समजत
नाहीत, कारण त्यांची आध्याित्मक िरतीने पारख केली जाते. 15 परतंु
आध्याित्मक मनुष्य सवर् गोष्ट पारखू शकतो कारण त्याची पारख करणे
कोणालाही शक्य नसते, 16 कारण पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“प्रभूचे मन कोण जाणतो?
जो त्याला िशकवू शकेल?”

यशया 40:13
परतंु आमच्या ठायी िख्रस्ताचे मन आहे.

माणसांनामाणसांना अनुसरणअनुसरणेे चुकीचचुकीचेे आहआहेे

परतंु बधंंूनो आध्याित्मक लोक म्हणून मी तुमच्याशी बोलू
शकत नव्हतो. त्याऐवजी मला तुमच्याशी देिहक लोकांसारखे
आिण िख्रस्तामधील बालकासारखे बोलावे लागले. 2 मी

तुम्हांला िपण्यासाठी दधू िदले, जड अन्र िदले नाही. कारण तुम्ही जड
अन्र खाऊ शकत नव्हता. व आतासुद्धा तुम्ही खाऊ शकत नाही. 3

कारण तुम्ही अजूनसुद्धा दिैहक आहात. कारण तुमच्यात मत्सर व
भांडणे चालू आहेत, तर तुम्ही दिैहक नाही काय, व जगातील
लोकांसारखे वागत नाही काय? 4 कारण जेव्हा काही म्हणतात, “मी
पौलाचा आह,” आिण इतर दसुर ेम्हणतात, “मी अपुल्लोसाचा आहे,”
तेव्हा तुम्ही जिगक लोकांसारखे वागत नाही काय?

5 तर मग अपुल्लोस कोण आिण पौल कोण? आम्ही केवळ सेवक
आहोत, ज्यांच्याद्वार ेतुम्ही िवश्वासणार ेझाला आिण आम्हा प्रत्येकाला
देवाने जे काम नेमून िदले ते काम आम्ही केले. 6 मी बी लावले,
अपुल्लोसाने त्याला पाणी घातले, पण देवाने त्याची वाढ केली. 7 म्हणून
जो बी पेरतो तो िंकवा जो पाणी घालतो तो महत्त्वाचा नाही, तर देव जो
त्याची वाढ करतो तो महत्त्वाचा आहे. 8 जे बी पेरतात व पाणी घालतात
ते एक आहेत व प्रत्येकाला त्याच्या फळावर आधािरत अशी मजूरी
िमळेल 9 कारण देवा समवेत आपण सवर्जण कामगार आहोत.
तुम्ही देवाचे शेत आहात व देवाची इमारत आहात. 10 आिण देवाच्या

दानाप्रमाणे जे मला िदले होते त्याप्रमाणे सूज्ञ, कुशल बांधणाऱ्यांप्रमाणे
पाया घातला. पण दसुरा कोणी तरी त्यावर बांधतो, परतंु प्रत्येकाने
आपण त्यावर कसे बांधतो यािवषयी खबरदारी घ्यावी. 11 येशू िख्रस्त
जो पाया आहे त्याच्यावाचून इतर कोणीही दसुरा पाया घालू शकत नाही.
12 जर कोणी त्या पायावर सोने, चांदी, मौल्यवान दगड, लाकूड, गवत
िंकवा पेंढा यांनी बांधतो, 13 तर प्रत्येक व्यक्तीचे काम स्पष्ट िदसून
येईल. कारण तो िदवस ते स्पष्ट करील, तो िदवस अग्नीने प्रगट होईल व
तोच अिग्न प्रत्येक माणसाचे काम कसे आहे हे ठरिवण्यासाठी परीक्षा
घेईल. 14 ज्या कोणाचे बांधकाम, जे त्या पायावर बांधलेले आहे ते
िटकेल, त्याला बक्षीस िमळेल. 15 जर एखाद्याचे काम जळून गेले, तर
त्याचे नुकसान होईल, परतंु जेव्हा तो इमारतीला लागलेल्या अग्नीपासून
बचावासाठी पळून जाईल तेव्हा तो तारला जाईल.

16 तुम्ही देवाचे मिंदर आहात आिण देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये
राहतो हे तुम्हांला माहीत नाही काय? 17 जर कोणी देवाच्या मिंदराचा
नाश करतो तर देव त्याचा नाश करील. कारण देवाचे मिंदर पिवत्र आहे
आिण ते तुम्ही आहात.

18 कोणीही स्वतःला फसवू नये. जर कोणी स्वतःला या जगाच्या
दृिष्टकोणानुसार शहाणा समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी
होण्यासाठी “मूखर्” व्हावे. 19 कारण या जगाचे ज्ञान देवाच्या दृष्टीने

मूखर्पणाचे आहे. असे िलिहले आहे, “देव शहाण्यांना हुशारीमध्ये
पकडतो.” 20 आिण पुन्हा “देव जाणतो की, शहाण्यांचे िवचार िनरथर्क
आहेत.” 21 म्हणून मनुष्यांिवषयी कोणीही फुशारकी मारु नये. कारण
सवर् गोष्टी तुमच्या आहेत. 22 तर तो पौल, अपुल्लोस, पेत्र, जग, जीवन
िंकवा मरण असो, वतर्मानकाळाच्या गोष्टी असोत अथवा
भिवष्यकाळाच्या गोष्टी असोत, सवर् गोष्टी तुमच्या आहेत. 23 तुम्ही
िख्रस्तामध्ये आहात आिण िख्रस्त देवाचा आहे.

िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे प्रेिषतप्रेिषत

एखाद्या व्यक्तीने आम्हािवषयी अशा प्रकार ेसमजावे: िख्रस्ताचे
सेवक व देवाच्या रहस्याचे कारभारी. 2 आणखी असे की,
जबाबदारी असलेल्या कारभाऱ्याने िवश्वासू असले पािहजे. 3

पण तुम्हांकडून िंकवा कोणा मानवी न्यायाधीशाकडून माझा न्याय व्हावा
याबद्दल मला काही वाटत नाही, िंकवा मी माझा स्वतःचादेखील न्याय
करीत नाही. 4 कारण माझी िववेकबुद्धी शुद्ध आहे, पण त्यामुळे मी
िनदोर्ष ठरत नाही. प्रभु हाच माझा न्यायिनवाडा करतो. 5 म्हणून योग्य
समय येईपयर्ंत म्हणजे प्रभु येईपयर्ंत न्यायिनवाडा करु नका. तो
अधंारामध्ये दडलेल्या गोष्टींवर प्रकाश टाकील व अतंः करणातील हेतू
उघडकीस आणील, त्यावेळी देवाकडून प्रत्येकाची प्रशसंा होईल.

6 बधंूनो, तुमच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकरीता व अपुल्लोसाकरीता
लागू केल्या आहेत. यासाठी की “पिवत्र शास्त्र सांगते त्यापलीकडे जाऊ
नका,” हे आमच्या उदाहरणावरुन तुम्ही िशकावे व तुम्ही गवार्ने फुगून
जाऊ नये म्हणजे एखाद्याला चांगली वागणूक देऊन दसुऱ्याला िवरोध
करु नये. 7 कोण म्हणतो की तू दसुऱ्यापेक्षा चांगला आहेस? आिण
तुझ्याजवळ असे काय आहे जे तुला िमळाले नाही? ज्याअथीर् तुला सवर्
िमळाले आहे, तर तुला िमळाले नाही अशी बढाई का मारतोस?

8 तुम्हांला असे वाटते की, तुम्ही अगोदरच श्रीमतं झाला आहात, तृप्त
झाला आहात, तुम्हांला असे वाटते की आमच्यािशवाय तुम्ही राजे झाला
आहात आिण माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही खरोखरच राजे होता,
यासाठी की आम्ही तुमच्यासह राजे झालो असतो. 9 कारण मला वाटते
की देवाने आम्हांला मरण्यासाठी िशक्षा िदलेल्या अशा लोकांसारखे
शेवटचे प्रेिषत केले कारण आम्ही जगाला, देवदतूांना तसेच माणसांना
जाहीर प्रदशर्नसारखे झालो आहोत. 10 आम्ही िख्रस्तासाठी मूखर्, तर
तुम्ही िख्रस्तामध्ये िकती हुशार आहात! आम्ही अशक्त आहोत, पण
तुम्ही िकती बलवान आहात! तुम्ही आदरणीय आहात, पण आम्ही तुच्छ
आहोत! 11 अगदी या क्षणापयर्ंत आम्ही भुकेले आिण तहानलेले,
फाटकेतुटके कपडे घातलेले, ठोसे मारलेले, आम्ही बेघर असे आहोत.
12 आिण आम्ही श्रम करतो, आम्ही स्वतःच्या हातांनी काम करतो, 13

जेव्हा आमची िंनदा होते, तेव्हा आम्ही आशीवार्द दतो. जेव्हा आमचा
छळ होतो तेव्हा आम्ही सहन करतो. जेव्हा आमची िंनदा होते, आम्ही
दयाळूपणे त्यांच्याशी बोलतो, या क्षणापयर्ंत आम्ही जगासाठी गाळ आिण
कचरा असे झालो आहोत.

14 मी तुम्हांला हे लाजिवण्यासाठी िलिहत नाही: तर उलट मी
तुम्हांला माझ्या िप्रय लेकरांप्रमाणे चांगल्या गोष्टींची जाणीव करुन देतो,
15 कारण जरी तुम्हांला िखस्तामध्ये दहा हजार पालक असले तरी
पुष्कळ वडील नाहीत. कारण िख्रस्त येशूमध्ये सुवातेर्च्या योगे मी
तुम्हांला जन्म िदला आहे, 16 यास्तव मी तुम्हांला बोध करतो की, माझे
अनुकरण करा. 17 यासाठीच ितमथ्याला तुमच्याकडे पाठिवले आहे.
प्रभूमध्ये तो माझा िप्रय व िवश्वासू पुत्र आहे. ज्याप्रमाणे मी त्यांना
सगळीकडे प्रत्येक मडंळीमध्ये िशकिवतो, तसेच तो िख्रस्तामधील
माझ्या िशकवणूकीची आठवण करुन देईल.

18 पण जणू काय मी तुमच्याकडे येणारच नव्हतो, म्हणून काही जण
गवार्ने फुगले होते. 19 तरीही जर प्रभूची इच्छा असेल तर मी लवकरच
तुमच्याकडे येईन. आिण मग मला समजेल की, जे गवार्ने फुगून गेले ते
िकती चांगले वके्त आहेत हे नव्हे, तर ते िकती सामथ्यर्शाली आहेत, हे
मला समजेल. 20 कारण देवाचे राज्य बोलण्यावर अवलबंून नसते तर
सामथ्यार्वर असते. 21 तुम्हांला कोणते पािहजे? मी तुमच्याकडे तुम्हांला
िशक्षा करण्यासाठी काठी घेऊन यावे की, प्रीतीने व सौम्यतेच्या
आत्म्याने यावे?

1 किंरथकरांस 2:11 734 1 किंरथकरांस 4:21
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खरोखरच असे सांगण्यात आले आहे की, तुमच्यामध्ये
जारकमर् चालू आहे. ते असे की, आपणामध्ये कोणी आपल्या
सावत्र आईशी अनिैतक संबधं ठेऊन आहे. वास्तिवक असले

दषु्कृत्य िवदेशी लोकांमध्येही आढळणार नाही. 2 आिण तरीही तुम्ही
गवार्ंने फुगला आहात, परतंु तुम्हांला त्याबद्दल शोक व्हायला नको होता
का? ज्या कोणी हे कमर् केले असेल त्याला तुमच्यातून काढून टाकले
पािहजे. 3 कारण जरी मी शरीराने तुमच्यात नसलो तरी आत्म्याने हजर
आहे. आिण हजर असल्याप्रमाणे त्यांचा मी अगोदरच न्याय केलेला
आहे, ज्याने हे अयोग्य कृत्य केले आहे, 4 जेव्हा तुम्ही प्रभु येशूच्या
नावात आिण माझ्या आत्म्यात एकत्र जमता व आपल्या प्रभु येशूच्या
सामथ्यार्त एकत्र येता, तेव्हा अशा माणसाला त्याच्या देहस्वभावाचा
नाश व्हावा म्हणून सतैानाच्या स्वाधीन करावे यासाठी की त्याचा आत्मा
प्रभूच्या िदवशी तारला जावा.

6 तुमचे बढाई मारणे चांगले नाही. तुम्हांला माहीत नाही का की,
“थोडेसे खमीर सगळे पीठ फुगिवते.” 7 जुने खमीर काढून टाका.
यासाठी की, तुम्ही नवीन पीठाचा गोळा व्हावे आिण िख्रस्ती लोकांसारखे
तुम्ही असे आहातः बेखमीर, कारण िख्रस्त, आपला वल्हांडणाचा
कोकरा आम्हांला शुद्ध करण्यासाठी त्याचे अपर्ण झाले. 8 यासाठी चला
आपण वल्हांडणाचा सण पाळू या. जुन्या खमीराच्या भाकरीने नव्हे तर
खरपेणाच्या बेखमीर भाकरीने पाळावा.

9 जे जारकमीर् आहेत त्यांची संगत धरु नये असे मी माझ्या पूवीर्च्या
पत्रात िलिहले होते. 10 माझ्या म्हणण्याचा असा अथर् नाही की, तुम्ही
या जगातील जे लोक जारकमीर्, लोभी, फसिवणार ेिंकवा मूिर्तपूजक
यांची संगत धरु नये असे नाही. त्याबाबतीत तुम्हांलाच हे जग सोडून
द्यावे लागेल. 11 परतंु असे आहे की, मी तुम्हांला िलिहले होते,
तुम्हांतील जो कोणी स्वतःला बधंु म्हणतो, परतंु जर तो जारकमीर्,
लोभी, मूतीर्पूजक िंनदक, मद्यिप, फसिवणारा असेल तर त्याची संगत
धरु नये. अशा माणसाबरोबर भोजनसुद्धा करु नये.

12 परतंु जे मडंळीबाहेर आहेत त्यांचा िनवाडा करणे माझे काम आहे
काय? जे मडंळीत आहेत त्यांचा न्याय तुम्ही करीत नाही काय? देव जे
मडंळीबाहेर आहेत त्यांचा न्याय करील. पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“तुमच्यामधून दृष्ट मनुष्याला काढून टाका.”

जेव्हा तुमच्यापकैी एखाद्याचा दसुऱ्या व्यक्तीबरोबर भांडणतटंा
असेल तर ती समस्या (वाद) देवाच्या पिवत्र लोकांपुढे न
आणता ती व्यिक्त तो वाद न्यायालयात अनीितमान

लोकांसमोर नेण्याचे धाडस का करते? 2 िंकवा तुम्हांला माहीत नाही का
की देवाचे पिवत्र लोक जगाचा न्याय करतील? आिण जर जगाचा न्याय
तुमच्याकडून होणार आहे तर लहानशा बाबींमध्ये त्याचा न्याय
करण्यासाठी तुम्ही अपात्र आहात काय? 3 आपण देवदतूांचा न्याय
करणार आहोत हे तुम्हांला माहीत नाही का? तर मग रोजच्या
जीवनातील साध्या गोष्टींचा िवचारसुद्धा कशाला? 4 म्हणून जर दररोज
तुम्हांला प्रकरणे िनकालात काढायची असतील, तर ज्यांना मडंळीत
काही पािंठबा नाही, अशा माणसांना न्यायाधीश म्हणून का िनयकु्त
करता? 5 तुम्हांला लाज वाटावी म्हणून मी हे म्हणत आहे. गोष्टी इतक्या
वाईट होत आहेत का की, तुमच्यामध्ये एकही सुज्ञ मनुष्य नाही जो
त्याच्या (िख्रस्ती) भावांचा समेट घडवून आणू शकेल? 6 पण एक भाऊ
दसुऱ्या भावािवरुद्ध न्यायालयात जातो आिण तुम्ही हे सवर्
अिवश्वासणाऱ्यांसमोर करीत आहात?

7 वास्तिवक, तुमचे एकमेकांिवरुद्ध खटले आहेत यातच तुमचा संपूणर्
पराभव झाला आहे. त्याऐवजी तुम्ही स्वतःवर अन्याय का होऊ देत
नाही? त्याऐवजी तुम्ही स्वतःची लुबाडणूक का होऊ देत नाही? 8 उलट
तुम्ही स्वतः अन्याय करता व लुबाडणूक करता, आिण तुम्ही हे सवर्
तुमच्या िख्रस्ती बांधवांना करता!

9 िंकवा तुम्हांला माहीत नाही का की, अनीितमान लोकांना देवाच्या
राज्यात वतन िमळणार नाही? तुमची स्वतःची फसवणूक होऊ देऊ
नका! जारकमीर्, मूिर्तपूजक, व्यािभचारी, पुरुषवेश्या (पुरुष जे समिंलगी
संबधंास तयार होतात), समिंलगी संबधं ठेवणार ेपुरुष, िंकवा दरोडेखोर,

लोभी, दारुडे, िंनदा करणार,े फसिवणार ेयांपकैी कोणीही देवाच्या
राज्यात प्रवेश करणार नाही. 11 आिण तुमच्यातील काही असे होते.
पण तुम्ही स्वतःस धुतलेले होते, तुम्हाला देवाच्या सेवेला समिर्पत
केलेले होते. प्रभु येशू िख्रस्ताच्या नावामध्ये तुम्ही नीितमान ठरला होता
व देवाच्या आत्म्यामध्ये नीितमान ठरला होता.

ददेेवाच्यावाच्या गौरवासाठीगौरवासाठी तुमच्यातुमच्या शरीरांचाशरीरांचा उपयोगउपयोग कराकरा

12 “मी काहीही करण्यास मुक्त आहे.” पण प्रत्येक गोष्ट िहतकारक
नसते, होय, “मी काहीही करण्यास मुक्त आहे,” पण कोणत्याही गोष्टीचे
वचर्स्व माइयावर होऊ देणार नाही. 13 “अन्न पोटासाठी आहे व पोट
अन्नासाठी आहे.” आिण हे खर ेआहे. पण देव अन्नाचा व पोटाचा अशा
दोघांचाही नाश करील. आिण आमची शरीर ेही जारकमर्साठी नाही तर
देवाच्या सेवेसाठी आिण प्रभूच्या शरीराच्या िहतासाठी आहेत. 14 आिण
देवाने केवळ प्रभूलाच मरणातून उठिवले असे नाही तर तो आम्हलंाही
आपल्या सामथ्यार्ने मरणातून उठवील. 15 तुम्हाला माहीत नाही का
की, तुमची शरीर ेिख्रस्ताला जोडलेली आहेत? तर मग जे िख्रस्ताशी
जोडलेले आहे ते घेऊन मी वेश्येला जोडावे काय? िनिश्चतच नाही! िंकवा
तुम्हांस ठाऊक नाही काय की, जो वेश्येशी जडतो तो ितच्याशी एकदेह
होतो. 16 “कारण ती दोघे एकदेह होतील असे शास्त्रच सांगते.” 17

परंतु जो स्वतः प्रभूशी जडतो तो त्याच्याशी आत्म्यात एक आहे.
18 जारकमार्पासून दरू पळा. मनुष्य एखादे पाप करणे शक्य आहे ते

त्याच्या शरीराबाहेरचे आहे. परतंु जो जारकमर् करतो तो त्याच्या
स्वतःच्या शरीरािवरुद्ध पाप करतो. 19 िंकवा तुम्हाला हे माहीत नाही
काय तुमची शरीर ेही तुमच्यामध्ये जो पिवत्र आत्मा आहे व जो तुम्हांला
देवाकडून प्राप्त झाला त्यांचे मिंदर आहे, आिण स्वतःचे असे तुम्ही नाही?
20 कारण तुम्हांला िंकमत देऊन िवकत घेतले आहे. म्हणून तुमच्या
शरीराने देवाला गौरव द्या.

िववाहािवषयीिववाहािवषयी

आता, तुम्ही ज्यािवषयी आपणा त्यासंबधंाने: एखाद्या मनुष्याने
एखाद्या स्त्रीला स्पशर् न करणे हे त्याच्यासाठी चांगले आहे, 2

परतंु जारकमार्चा मोह टाळण्यासाठी, प्रत्येक पुरुषाला त्याची
स्वतःची पत्नी असावी. व प्रत्येक स्त्रीला ितचा स्वतःचा पती असावा. 3

पतीने त्याच्या पत्नीला पत्नी म्हणून ितचा हक्क द्यावा आिण त्याप्रमाणे
पत्नीने ितच्या पतीला पतीचा हक्क द्यावा. 4 पत्नीला ितच्या स्वतःच्या
शरीरावर अिधकार नाही तर तो ितच्या पतील आहे. 5 िवषयसुखासाठी
एकमेकाला विचत करु नका, तुम्हालां प्राथर्नेला वेळ देता यावा म्हणून
एकमेकांच्या संमतीने ठरािवक वेळेकरीता दरू राहा. आिण मग पुन्हा एक
व्हा यासाठी की, सतैानाने तुम्च्यात आत्मसंयमन नसल्याने मोहात पाडू
नये. 6 परतंु मी हे तुम्हांला सवलत म्हणून सांगतो, आज्ञा म्हणून नव्हे.
7 मला असे वाटते की, सवर् लोक माझ्यासारखे असावेत पण प्रत्येक
व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे असे देवापासून दान आहे. एकाला एका प्रकारे
राहण्याचे आिण दसुऱ्याला दसुऱ्या प्रकार ेराहण्याचे. 8 परतंु जे
अिववािहत व िवधवा आहेत त्यांना मी म्हणेन की,
माझ्यासारखीचरािहली तर ते त्यांना बर.े

9 आता जे िववािहत आहेत त्यांना मी आज्ञा देतो. मी ती आज्ञा देत
नसून प्रभु देत आहे. पत्नीने ितच्या पतीपासून वेगळे होण्याचे पाहू नये.
11 पण जर ती वेगळे राहते तर ितने लग्न न करताच राहावे िंकवा
पतीबरोबर समेट करावा. आिण पतीने आपल्या पत्नीला सोडिचठ्ठी देऊ
नये.

12 आता इतरासाठी सांगतो, आिण हे मी सांगत आहे, प्रभु नाही: जर
एखाद्या िख्रस्ती बांधवाची पत्नी िवश्वास ठेवणारी नसेल, आिण
त्याच्याबरोबर राहण्यास ती राजी असेल तर त्याने ितला सोडिचठ्ठी देऊ
नये. 13 आिण एखाद्या स्त्रीचा नवरा जर िवश्वास ठेवणारा नसेल आिण
तो ितच्याबरोबर राहण्यास राजी असेल तर ितने त्याला सोडिचठ्ठी देऊ
नये, 14 कारण िवश्वास न ठेवणाऱ्या पतीचे त्याच्या िख्रस्ती
पत्नीबरोबरच्या िनकट सहवासाद्वार ेपिवत्रीकरण झाले आहे आिण
िवश्वास न ठेवणाऱ्या पत्नीचे त्या िख्रस्ती पतीबरोबरच्या िनकट
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सहवासाद्वार ेत्यांचे नाते देवाच्या दृष्टीनेही कायदेशीर आहे. नाहीतर
तुमची मुले अशुद्ध झाली असती, परतंु आता ती पिवत्र आहेत.

15 तरीही िवश्वास न ठेवणारा वेगळा होत असेल तर त्याने वेगळे
व्हावे. याबाबतीत िख्रस्ती बधंु िंकवा बहीण यांना मोकळीक आहे. देवाने
आपल्याला शांतीने राहण्यासाठी बोलावले आहे. 16 कारण पत्नी, तू
तुइया िवश्वास न ठेवणाऱ्या पतीला तारु शकशील हे तुला कसे माहीत?
िंकवा पती, तू आपल्या िवश्वास न ठेवणाऱ्या पत्नीला तारशील हे तुला
कसे माहीत?

ददेेवानवानेे पाचारणपाचारण ककेेल्याप्रमाणल्याप्रमाणेे राहाराहा

17 फक्त, देवाने प्रत्येकाला जसे नेमले आहे आिण देवाने जसे
प्रत्येकाला पाचारण केले आहे त्याप्रमाणे त्याने राहावे. आिण अशी मी
सवर् मडंळ्यांना आज्ञा करतो. 18 एखाद्याला जेव्हा देवाने पाचारण केले
होते तेव्हा त्याची अगोदरच संुता झाली होती काय? त्याने आपली संुता
लपवू नये. कोणाला संुता न झालेल्या िस्थतीत पाचारण झाले काय, तर
त्याने संुता करु नये. 19 संुता म्हणजे काही नाही व संुता न होणे
म्हणजेही काही नाही. तर देवाची आज्ञा पाळणे यात सवर् काही आहे. 20

प्रत्येकाने ज्या िस्थतीत त्याला पाचारण झाले त्या िस्थतीत राहावे. 21

तुला गुलाम म्हणून पाचारण झाले होते काय? त्यामुळे तुला त्रास होऊ
नये, परतंु तुला स्वततं्र होणे शक्य असेल तर पुढे हो व संधीचा उपयोग
करुन घे. 22 कारण जो कोणी प्रभुमध्ये गुलाम असा पाचारण केलेला
होता तो देवाचा मुक्त केलेला मनुष्य आहे, त्याचप्रमाणे ज्या मुक्त
मनुष्याला देवाचे पाचारण झाले आहे तो देवाचा गुलाम आहे. 23

तुम्हांला िंकमत देऊन िवकत घेतले होते. मनुष्यांचे गुलाम होऊ नका.
24 बधंूनो, तुम्हांतील प्रत्येकाने ज्या िस्थतीत त्याला पाचारण झाले
होते, त्याच िस्थतीत त्याने देवासमोर राहावे.

िववाहिववाह करुनकरुन घघेेण्यािवषयीचण्यािवषयीचेे प्रश्नप्रश्न
25 आता कुमािरकेिवषयी, मला प्रभूपासून आज्ञा नाही, पण मी माझे

मत देतो. जो मी िवश्वासनीय आहे कारण प्रभूने आम्हावर दया
दाखिवली. 26 मी हे असे समजतो: सध्याच्या ददुर्शेत हे चांगले आहे,
(होय) हे चांगले आहे की, एखाद्याने माइयासारखे एकटे राहावे. 27 तुम्ही
पत्नीशी बांधलेले आहात काय? तर मोकळे होण्यास पाहू नका.
स्त्रीपासून मोकळे आहात काय? लग्न करण्याचे पाहू नका. 28 पण जरी
तुम्ही लग्न केले तरी तुम्ही पाप केलेले नाही. आिण जर कुमािरका लग्न
करते तर ितने पाप केले नाही. पण अशा लोकांना शारीिरक पीडा होतील
आिण या पीडा टाळण्यासाठी मी तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत
आहे.

29 हेच मी म्हणत आहे, बधंूनो, वेळ थोडा आहे. येथून पुढे ज्यांना
पत्न्या आहेत त्यांनी त्या नसल्यासारखे राहावे. 30 जे शोक करीत
आहेत त्यांनी शोक करीत नसल्यासारखे, जे आनदंी आहेत त्यांनी
आनदंी नसल्यासारखे, जे वस्तु िवकत घेत आहेत, त्यांनी जणू काही
त्यांच्याकडे स्वतःचे काहीच नाही 31 आिण जे लोक जग त्यांना ज्या
त्यांना ज्या गोष्टी देऊ करते व त्या गोष्टींचा जे उपयोग करुन घेतात,
त्यांनी जणू काय त्या गोष्टींचा पूणर् उपयोग करुन घेतला नाही, असे
राहावे. कारण या जगाची सध्याची िस्थती लयास जात आहे.

32 माझी अशी इच्छा आहे की, तुम्ही काळजीपसून मुक्त असावे.
अिववािहत पुरुष प्रभूच्या कामािवषयी आिण त्याला कसे संतोषिवता
येईल याबाबत काळजीत असतो. 33 परतंु िववािहत पुरुष जिगक
गोष्टीिवषयी आिण आपल्या पत्नीला कसे आनदंीत ठेवता येईल या
काळजीत असतो. 34 त्यामुळे तो िद्वधा अवस्थेत असतो. आिण एखादी
अिववािहत स्त्री िंकवा कुमािरका, प्रभूच्या कामाबद्दल उत्सुक असते.
यासाठी की, ितने शरीराने आिण आत्म्याने पिवत्र असावे. परतंु िववािहत
स्त्री जिगक गोष्टी आिण ितच्या पतीला कसे आनदंी ठेवता येईल याचीच
िंचता करते. 35 मी हे तुमच्याच फायद्यासाठी सांगत आहे. तुमच्यावर
बधंने लादण्यासाठी सांगत नाही. आचरणातील, सुव्यवस्थेतील
फायद्यासाठी व प्रभूच्या सेवेसाठी िवनाअडथळा तुम्हाला समपर्ण करणे
शक्य व्हावे म्हणून सांगतो.

36 जर एखाद्याला असे वाटते की, तो त्याच्या कुमािरकेिवषयी योग्य
ते करीत नाही आिण जर त्याच्या भावना तीव्र आहेत, तर त्या दोघांनी
पुढे होऊन लग्न करुन घेणे आवश्यक आहे. त्याला जे वाटते ते त्याने
करावे. 37 तो पाप करीत नाही. त्याने लग्न करुन घ्यावे. परतंु जो स्वतः
मनाचा खबंीर आहे व जो कोणत्याही दडपणाखाली नाही पण ज्याचा
स्वतःच्या इच्छेवर ताबा आहे. व ज्याने आपल्या मनात िवचार केला
आहे की आपल्या कुमािरकेला ती जशी आहे तशीच ठेवावी म्हणजे
ितच्याशी िववाह करु नये, तर तो चांगले करतो. 38 म्हणून जो
कुमािरकेशी लग्न करतो तो चांगले करतो पण जो ितच्याशी लग्न करीत
नाही तो अिधक चांगले करील.

39 पित िजवंत आहे तोपयर्ंत स्त्री लग्नाने बांधलेली आहे, पण ितचा
पित मेला तर ितला पािहजे त्याच्याशी परतंु केवळ प्रभूमध्ये लग्न
करण्यास ती मोकळी आहे. 40 परतंु माझ्या मते ती आहे तशीच रािहली
तर ती अिधक सुखी होईल आिण मला असे वाटते की, मलाही प्रभूचा
आत्मा आहे.

मूतीर्लामूतीर्ला अिर्पलअिर्पलेेल्याल्या अन्रािवषयीअन्रािवषयी

आता, मूिर्ंतना अपर्ण केलेल्या गोष्टीिवषयी: आम्हाला माहीत
आहे की, “आम्हा सवार्ंना ज्ञान आहे.” ज्ञान लोकांना गवार्ने
फुगिवते. परतंु प्रीित लोकांना बलवान होत जाण्यास मदत

करते. 2 जर एखाद्याला वाटत असेल की, त्याला काही माहीत आहे,
तर जसे त्याला कळायला पािहजे तसे त्याला माहीत नसते. 3 पण जर
कोणी देवावर प्रीित करतो तर देवाला तो माहीत असतो.

4 म्हणून मूिर्तला वािहलेल्या अन्रािवषयी आपल्याला माहीत आहे की,
“जगामध्ये खरी मूिर्तच नाही.” आिण त्या एकािशवाय दसुरा देव नाही. 5

आिण जरी लोक त्यांना देव म्हणतात, तरी असे अनेक तथाकिथत देव
आहेत जे स्वगार्त िंकवा पृथ्वीवर आहेत (आिण पुष्कळ देव व पुष्कळ
प्रभु आहेत) 6 परतंु आमच्यासाठी फक्त एकच देव जो िपता तो आहे.
आिण ज्याच्यासाठी आपण जगतो आिण ज्याच्यापासून सवर् गोष्टी येतात
आिण फक्त एकच प्रभु येशू िख्रस्त आहे. ज्याच्याद्वार ेसवर् गोष्टी
अिस्तत्वात येतात व ज्याच्याद्वार ेआपण जगतो.

7 पण प्रत्येकाला हे ज्ञान नसते. काहींना, ज्यांना आतापयर्ंत मूतीर्ची
उपासना करण्याची सक्य होती ते असे मांस खातात व असा िवचार
करतात ते मूतीर्ला वािहलेले होते. आिण त्यांची सद्सिद्ववेकबुिद्ध दबुर्ल
असल्याने त्यांच्या कृत्यांना डागाळलेली आहे. 8 परतंु अन्र आपणाला
देवाजवळ आणणार नाही. जर आम्ही खाल्ले नाही तर वाईट होणार नाही
िंकवा खाल्ले तर अिधक चांगले होणार नाही.

9 तुमचा हा अिधकार जे दबुर्ल आहोत त्यांच्यासाठी अपराध तर नाही
याकडे लक्ष द्या. 10 कारण तू जो या गोष्टीचे ज्ञान असलेला त्या तुला
दबुर्ल बुिद्धच्या कोणी मूिर्तच्या मिंदरात जेवताना पािहले, तर तो दबुर्ल
असून त्याची िववेकबुिद्ध आत्यिंतक प्रबळ झाल्याने मूतीर्ला वािहलेले
मांस खाण्यास त्याला उत्तेजन िमळणार नाही काय? 11 तो जो दबुर्ल
आहे, त्या तुझ्या भावासाठी िख्रस्त मरण पावला त्याचा तुझ्या ज्ञानामुळे
नाश होतो. 12 आिण अशा प्रकार ेतुझ्या बधंूिवरुद्ध पाप करुन आिण
त्याच्या दबुर्ल िववेकबुध्दीला जखम करुन तुम्ही िख्रस्तािवरुद्ध पाप
करता. 13 म्हणून अन्र जर माझ्या बधंूना पाप करायला लावते तर मी
कधीही मांस खाणार नाही. यासाठी की माझ्या बधंूने पाप करु नये.

मी मुक्त नाही का? मी प्रेिषत नाही का? आमचा प्रभु येशू याला
मी पािहले नाही का? तुम्ही माझे प्रभूमधील काम नाही का? 2

जरी मी इतरांच्यासाठी प्रिषत नसलो तरीही तुमच्यासाठी मी
एक आहे. कारण तुम्ही प्रभूमध्ये असलेल्या माझ्या प्रेिषतपणाचा िशक्का
आहात.

3 जे माझी परीक्षा घेऊ पाहतात, त्यांच्यािवरुद्ध माझा बचाव असा
आहे. 4 मला खाण्याचा आिण िपण्याचा हक्क नाही काय? 5 इतर प्रेिषत,
प्रभूचे भाऊ आिण पेत्र यांच्यासारखे एखाद्या िवश्वासणाऱ्या व्यक्तीला
पत्नी करुन घेण्याचा मला हक्क नाही काय? 6 का फक्त बणर्बा व मलाच
आमच्या उपजीिवकेकिरता काम न करण्याचा हक्क आहे? 7 स्वतःच्या
खचार्ने सिैनक म्हणून सेवा करणारा असा कोण आहे? द्राक्षमळा लावून

1 किंरथकरांस 7:15 736 1 किंरथकरांस 9:7
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द्राके्ष खात नाही असा कोण आहे? िंकवा मेढ्यांचे कळप पाळून कळपाचे
काही दधू िपत नाही असा कोण आहे?

8 फक्त मानवी दनैिंदन व्यवहारानुसार मी हे सांगत नाही. तर
िनयमशास्त्रसुद्धा हेच सांगत नाही का? 9 मोशेच्या िनयमशास्त्रात असे
िलिहले आहे, “मळणी करीत असताना बलैाला मुसके घालू नकोस.” देव
बलैांची काळजी करीत नाही, 10 तो खात्रीने आमच्यािवषयीच सांगत
नाही काय? होय, ते आमच्यासाठीच िलिहले होते, कारण जो नांगरतो
त्याने अपेके्षने नांगरावे. आिण जो मळणी करतो त्याने िपकात वाटा
असावा या हेतूने मळणी करावी. 11 जर आम्ही तुमच्या फायद्यासाठी
आध्याित्मक बी पेरले, तर तुमच्यापासून ऐिहक गरजांची कापणी केली
तर ती मोठी गोष्ट आहे काय? 12 जर इतरही तुमच्यापासून ऐिहक
गोष्टींची कापणी करण्याच्या या अिधकारात सहभागी होत असतील तर
तसे करण्याचे आम्हालाही यापेक्षा अिधक मोठे कारण नाही काय? परतंु
आम्ही हा अिधकार बजावला नाही. त्याऐवजी िख्रस्ताच्या सुवातेर्च्या
मागार्त अडथळ येऊ नये म्हणून आम्ही सवर् गोष्टी सहन करतो. 13

तुम्हाला माहीत नाही काय मिंदरात जे काम करतात ते त्यांचे अन्र
मिंदरातून घेतात, आिण जे िनयिमतपणे वेदीची सेवा करतात, ते वेदीवर
जे अपर्ण केले जाते त्यात सहभागी होतात. 14 त्याचप्रकार,े प्रभूने आज्ञा
केली आहे की, जे सुवातार् गाजिवतात त्यांनी त्या सुवातार्
गाजिवण्याकडून आपला चिरताथर् चालवावा.

15 परतंु मी या कोणत्याही अिधकाराचा वापर केला नाही. आिण
माझ्या बाबतीत असे घडावे म्हणूनही मी हे िलिहले नाही. कारण माझे
अिभमान बाळगण्याचे कारण कोणी िहरावून घेण्यापेक्षा मी मरण
पत्करीन, 16 कारण जर मी सुवातार् गाजिवतो, तर मला अिभमान
बाळगण्याचे काही कारण नाही, कारण मला ते करणे आवश्यक आहे.
आिण जर मी सुवातार् गाजिवली नाही तर माझ्यासाठी ते िकती वाईट
असेल! 17 कारण जर मी हे स्वेच्छेने करतो तर मी बिक्षसास पात्र आहे,
पण जर एखादे कायर् माझ्यावर सोपिवले आहे जे माझ्या आवडीने नव्हे
18 तर माझे बक्षीस कोणते? ते हे की मी फुकट सुवातार् सांगावी यासाठी
की, सुवातार् सांगत असताना मी वेतन िमळण्याच्या अिधकाराचा पूणर्
उपयोग करु नये.

19 कारण, जरी मी सवर् लोकांपासून मुक्त असलो तरी मी स्वतःला
सवर् लोकांचा गुलाम करुन घेतले आहे. 20 यासाठी की, मी अिधक
िमळवावे. यहूदी लोकांना िंजकण्यासाठी यहूदी लोकांसाठी मी यहूदी
झालो. जे िनयमशास्त्राधीन आहेत त्यांच्यासाठी 21 मी िनयम
शास्त्राधीन असणाऱ्या लोकांसारखा झालो. (जरी मी िनयमशास्त्राधीन
नाही तरी तसा झालो). यासाठी की जे िनयमशास्त्रिवरहीत आहेत त्यांना
मी िनयमशास्त्रिवरहीत असा झालो. (जरी मी देवाच्या
िनयमशास्त्रािशवाय नाही) तरी मी िख्रस्ताच्या िनयमाधीन आहे. यासाठी
की, जे िनयमशास्त्रिवरहीत आहेत त्यांना िंजकता यावे. 22 जे दबुर्ल
आहेत त्यांच्यासाठी मी दबुर्ल झालो यासाठी की दबुर्लांना मला िंजकता
यावे. मी सवार्ंसाठी सवर् काही झालो आहे यासाठी की त्या आशीवार्दाचा
वाटेकरी मला होता यावे.

24 तुम्हांला माहीत नाही का मदैानातील शयर्तीत धावणार ेसवर्
धावतात, परतंु एकालाच बिक्षस िमळते? अशा प्रकार ेधावा की तुम्ही ते
िंजकाल. 25 प्रत्येक जण जो शयर्तीत धावतो तो सवर् बाबतीत कडक
रीतीने प्रिशक्षण घेतो (आत्मसंयमन करतो.) ते नाशवंत गौरवाचा मुगुट
िमळिवण्यासाठी असे करतात, परतंु आम्ही अिवनाशी मुगुट
िमळिवण्यासाठी करतो. 26 यास्तव मी अिनिश्चतपणे नाही तर ज्याला
ध्येय आहे अशासारखा धावतो, तसेच जो कोणी नुसताच वाऱ्यावर प्रहार
करीत नाही, तसे मी मुष्टीयदु्ध करतो. 27 त्याऐवजी मी आपल्या
शरीराला कठोरपणे वागिवतो आिण त्याला ताब्यात आणतो म्हणजे
दसुऱ्यांना उपदेश केल्यानतंर देवाकडून मी नाकारला जाऊ नये.

यहयहूूदीदी लोकांसारखलोकांसारखेे होऊहोऊ नकानका

बधंूनो, तुम्हांला हे माहीत असावे असे मला वाटते की,
आपले सवर् पूवर्ज मेघाखाली होते. ते सवर् तांबड्या समुद्रातून
सुखरुप पार गेले. 2 मोशेचे अनुयायी म्हणून त्या सवार्ंचा

मेघात व समुद्रात बािप्तस्मा झाला. 3 त्यांनी एकच आध्याित्मक अन्र

खाल्ले. व ते एकच आध्याित्मक पेय प्याले. कारण ते त्यांच्यामागून
चालणाऱ्या खडकातून पीत होते. आिण तो खडक िख्रस्त होता. 5 परतंु
देव त्यांच्यातील पुष्कळ लोकांिवषयी आनदंी नव्हता, आिण त्यांना
अरण्यात ठार मारण्यात आले.

6 आिण या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण म्हणून घडल्या, कारण
ज्याप्रमाणे त्यांनी वाईट गोष्टींची अपेक्षा केली, त्याप्रमाणे आपण
वाईटाची इच्छा धरणार ेलोक होऊ नये. 7 त्यांच्यापकैी काही जण होते
तसे मूिर्तपूजक होऊ नका. पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे, “लोक
खाण्यािपण्यास खाली बसले आिण ते नाचणे, मौजमजा करण्यासाठी
उठले.” 8 ज्याप्रमाणे त्यांच्यातील काही जणांनी केले तसे जारकमर्
आपण करु नये. त्याचा पिरणाम असा झाला की, एका िदवसात तेवीस
हजार लोक मरण पावले. 9 आिण त्यांच्यातील काही जणांनी पािहली
तशी आपण िख्रस्ताची परीक्षा पाहू नये. याचा पिरणाम असा झाला की,
सापांकडून ते मारले गेले. 10 कुरकूर करु नका, ज्याप्रमाणे त्यांच्यातील
काहीजणांनी केली, याचा पिरणाम असा झाल की, मृत्यदुतूाकडून ते
मारले गेले.

11 या गोष्टी त्यांच्याबाबतीत उदाहरणाथर् होत्या म्हणून घडल्या. व
त्या गोष्टी िलिहल्या गेल्या यासाठी की आम्ही ज्यांच्यावर यगुाचा शेवट
आला आहे अशा आपणासाठी त्या इशारा अशा व्हाव्यात 12 म्हणून मी
खबंीरपणे उभा आहे असा जो िवचार करतो त्याने आपण पडू नये म्हणून
जपावे. 13 जे मनुष्याला सामान्य नाही अशा कोणत्याही मोहाने तुम्हाला
पकडले नाही. परतंु देव िवश्वासनीय आहे. तुम्हांला सहन करता येते
त्यापलीकडे तो तुमची परीक्षा घेणार नाही. परतंु त्या मोहाबरोबर, त्यातून
बाहेर पडण्याचा मागर्ही तयार करील. म्हणजे तुम्हांला सहन करणे शक्य
होईल.

14 तेव्हा, माझ्या िप्रयांनो, मूिर्तपूजा टाळा. 15 मी तुमच्याशी
बुिद्धमान लोक समजून बोलत आहे. मी काय बोलत आहे याचा तुम्हीच
न्याय करा. 16 “आशीवार्दाचा प्याला” जो आशीवार्िदत करण्यास
सांगतो, तो िख्रस्ताच्या रक्तात सहभागी आहे, नाही का? 17 वस्तुिस्थती
अशी आहे की फक्त भाकरीचा एकच तुकडा आहे म्हणजे आपण सवर्
एकाच शरीरापासून आहोत, आपण पुष्कळजण एक भाकर, एक शरीर
आहोत. कारण आपला सवार्ंचा त्या भाकरीत भाग आहे.

18 इस्राएल राष्ट्र ाकडे पाहा. जे अपर्ण केलेले खातात ते वेदीचे
भागीदार आहेत. नाही का? 19 तर मी काय म्हणतो? माझ्या म्हणण्याचा
अथर् असा आहे का की मूिर्तला वािहलेले अन्न काहीतरी आहे िंकवा ती
मूिर्त काहीतरी आहे? 20 नाही, परतंु उलट माझ्या म्हणण्याचा अथर्
असा आहे की, जे अपर्ण ते लोक करतात ते अपर्ण भुतांना करतात,
देवाला करीत नाहीत आिण तुम्ही भूताचे भागीदार व्हावे असे मला वाटत
नाही! 21 तुम्ही देवाचा आिण भुताचासुद्धा असे दोन्ही प्याले िपऊ
शकत नाही. तुम्ही प्रभूच्या मेजाचे आिण भुताच्या मेजाचे भागीदार होऊ
शकत नाही. 22 आपण प्रभूला ईषेर्स पेटािवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत
का? कारण तो िजतका सामथ्यर्शाली आहे िततके आम्ही नाही.

तुमचतुमचेे स्वातस्वातंतं्र्यत्र्य ददेेवाच्यावाच्या गौरवासाठीगौरवासाठी उपयोगातउपयोगात आणाआणा

23 “काहीही करण्यास आम्ही मुक्त आहोत.” पण सवर्च िहतकारक
नाही. “आम्ही काहीही करण्यास मुक्त आहोत.” परतंु सवर् गोष्टी लोकांना
सामथ्यर्यकु्त होण्यास मदत करीत नाहीत. 24 कोणीही स्वतःचेच िहत
पाहू नये तर दसुऱ्यांचेही पाहावे.

25 मांसाच्या बाजारात जे मास िवकले जाते ते कोणतेही मांस खा.
िववेकबुध्दीला त्या मांसािवषयीचे कोणतेही प्रश्न न िवचारता खा. 26

कारण ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते, “पृथ्वी व ितच्यावरील सवर् काही
प्रभूचे आहे.”

27 िवश्वास न ठेवणाऱ्यांपकैी जर कोणी तुम्हांला जेवावयास बोलािवले
आिण तुम्हांस जावेसे वाटले तर सद्सद्विववेकबुिद्धने कोणतेही प्रश्न न
िवचारता तुमच्यापुढे वाढलेले सवर् खा. 28 परतंु जर कोणी तुम्हांस
सांिगतले की, “हे मांस यज्ञात देवाला अिर्पलेले होते,” तर
िववेकबुिद्धसाठी िंकवा ज्या मनुष्याने सांिगतले त्याच्यासाठी खाऊ नका.
29 आिण जेव्हा मी “िववेक” म्हणतो तो स्वतःचा असे मी म्हणत नाही
तर इतरांचा. आिण हेच फक्त एक कारण आहे. कारण माझ्या

1 किंरथकरांस 9:8 737 1 किंरथकरांस 10:29
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स्वाततं्र्याचा इतरांच्या सद्सिद्ववेकबुिद्धने न्याय का करावा? 30 जर मी
आभारपूवर्क अन्र खातो तर माझ्यावर टीका होऊ नये. कारण या
गोष्टींबद्दल देवाला मी धन्यवाद देतो.

31 म्हणून खाताना, िपताना िंकवा काहीही करताना सवर् काही
देवाच्या गौरवासाठी करा. 32 यहूदी लोक, ग्रीक लोक िंकवा देवाच्या
मडंळीला अडखळण होऊ नका. 33 जसा मी प्रत्येक बाबतीत सवार्ंना
संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आिण माझ्यासाठी काय िहतकारक आहे
हे न पाहता इतर प्रत्येकासाठी काय िहतकारक आहे ते पाहतो यासाठी
की त्यांचे तारण व्हावे.

मी जसे िख्रस्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण
करणार ेव्हा.

अिधकाराखालीअिधकाराखाली असणअसणेे

2 मी तुमची प्रशसंा करतो कारण तुम्ही माझी नेहमी आठवण करता
आिण मी जी िशकवण तुम्हाला िदली, ती तुम्ही काटेकोरपणे पाळता. 3

परतंु तुम्हाला हे माहीत व्हावे असे मला वाटते की, िख्रस्त हा प्रत्येक
पुरुषाचे मस्तक आहे. आिण प्रत्येक पुरुष हा स्त्रीचे मस्तक आहे, आिण
देव िख्रस्ताचे मस्तक आहे.

4 प्रत्येक मनुष्य जो प्राथर्ना करताना िंकवा देवाकडून आलेला संदेश
देताना आपले मस्तक आच्छािदतो तो मस्तकाला लज्जा आणतो. 5

परतंु प्रत्येक स्त्री जी आपले मस्तक न झाकता लोकांमध्ये देवाचा संदेश
सांगते ती मस्तकाचा अपमान करते. कारण ती स्त्री मंुडलेल्या स्त्री
सारखीच आहे. 6 जर स्त्री आपले मस्तक आच्छािदत नाही तर ितने
आपले केस कापून घ्यावेत. परतंु केस कापणे िंकवा मंुडण करणे स्त्रीस
लज्जास्पद आहे. ितने आपले मस्तक झाकावे.

7 ज्याअथीर् मनुष्य देवाची प्रितमा आिण वभैव प्रितिंबिबत करतो
त्याअथीर् त्याने मस्तक झाकणे योग्य नाही. परतंु स्त्री पुरुषाचे वभैव आहे.
8 पुरुष स्त्रीपासून नाही परतंु स्त्री पुरुषापासून आली आहे. 9 आिण
मनुष्य स्त्रीकिरता िनमार्ण केला गेला नाही, तर स्त्री पुरुषासाठी िनमार्ण
केली गेली. 10 यासाठी देवाने स्त्रीला अिधकार िदलेला आहे त्याचे
िचन्ह म्हणून ितने आपले मस्तक आच्छादावे व देवदतूांकिरतासुद्धा ितने
हे करावे.

11 तरीही प्रभूमध्ये स्त्री पुरुषापासून स्वततं्र नाही व पुरुष स्त्रीपासून
स्वततं्र नाही. 12 कारण स्त्री जशी पुरुषापासून आहे, तसा पुरुषही
स्त्रीपासून जन्माला येतो. परतंु सवर् गोष्टी देवापासून आहेत.

13 हे तुम्हीच ठरवा की, मस्तक न आच्छािदता सभेत देवाची प्राथर्ना
करणे स्त्रीसाठी योग्य आहे का? 14 पुरुषांनी लांब केस वाढिवणे हे
त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे. असे िनसगर्सुद्धा तुम्हाला िशकवीत नाही
काय? 15 परतंु स्त्रीने लांब केस राखणे हा ितचा मान आहे कारण ितला
ितचे केस िनसगर्तः आच्छादनासाठी िदले आहेत. 16 जर कोणाला वाद
घालायचा असेल तर मला दाखवून द्या की, आमची अशी रुढी नाही व
देवाच्या मडंळ्यांचीही नाही.

प्रभुप्रभ ुभोजनभोजन

17 पण आता ही पुढची आज्ञा देत असताना मी तुमची प्रशसंा मडंळी
म्हणून करीत नाही, कारण तुमच्या एकत्र येण्याने तुमचे चांगले न होता
तुमची हािन होते. 18 प्रथम, मी ऐकतो की, जेव्हा मडंळीमध्ये तुम्ही
एकत्र जमता, तेथे तुमच्यामध्ये गट असतात, आिण काही प्रमाणात ते
खर ेमानतो. 19 (तरीही तुम्हांमध्ये पक्ष असावेत) यासाठी की, जे
तुमच्यामध्ये पसंतीस उतरलेले आहेत ते प्रगट व्हावेत.

20 म्हणून जेव्हा तुम्ही एकत्र येता तेव्हा तुम्ही खऱ्या अथार्ने
प्रभुभोजन घेत नाही. 21 कारण तुम्ही भोजन करता तेव्हा तुम्हांतील
प्रत्येक जण अगोदरच आपले स्वतःचे भोजन करतो. एक भुकेला राहतो
तर दसुरा प्यायलेला असतो. 22 खाण्यािपण्यासाठी तुम्हांला घर ेनाहीत
का? का तुम्ही देवाच्या मडंळीला तुच्छ मानता आिण जे गरीब आहेत
त्यांना िखजिवता? मी तुम्हांला काय म्हणू? मी तुमची प्रशसंा करु काय?
याबाबतीत मी तुमची प्रशसंा करीत नाही.

23 कारण प्रभूपासून जे मला िमळाले तेच मी तुम्हांला िदले. प्रभु
येशूला ज्या रात्री मारण्यासाठी धरुन देण्यात आले. त्याने भाकर घेतली.

24 आिण उपकार मानल्यावर ती मोडली आिण म्हणाला, “हे माझे शरीर
आहे, जे मी तुमच्यासाठी देत आहे. माझी आठवण करण्यासाठी हे
करा.” 25 त्याचप्रमाणे त्यांनी भोजन केल्यावर त्याने द्राक्षारसाचा प्याला
घेतला आिण म्हणाला, “हा द्राक्षारसाचा प्याला माझ्या रक्ताने स्थािपत
केलेला नवा करार आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही द्राक्षारस प्याल तेव्हा माझी
आठवण करण्यासाठी हे करा.” 26 कारण िजतके वेळा तुम्ही ही भाकर
खाता व हा द्राक्षारसाचा प्याला िपता, िततके वेळा तुम्ही प्रभूच्या
मरणाची तो येईपयर्ंत घोषणा करीता.

27 म्हणून जो कोणी अयोग्य रीतीने प्रभूची भाकर खातो िंकवा
द्राक्षारसाचा प्याला िपतो. तो प्रभूच्या शरीरािवषयी आिण रक्तािवषयी
दोषी ठरले. 28 परंतु मनुष्याने स्वतःची परीक्षा करावी. आिण नतंर
भाकर खावी िंकवा द्राक्षारसाचा प्याला प्यावा. 29 कारण जर तो प्रभूच्या
शरीराचा अथर् न जाणता ती भाकर खातो व द्राक्षारसाचा प्याला िपतो तर
तो खाण्याने आिण िपण्याने स्वतःवर न्याय ओढवून घेतो. 30 याच
कारणामुळे तुम्हांतील अनेक जण आजारी आहेत. आिण पुष्कळजण
झोपलेले आहेत. 31 परतंु जर आम्ही आमची परीक्षा करु तर
आमच्यावर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही. 32 प्रभूकडून आमचा न्याय
केला जातो तेव्हा आम्हांला िशस्त लावण्यात येते, यासाठी की,
जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हांलाही िशक्षा होऊ नये.

33 म्हणून माझ्या बधंूनो, जेव्हा तुम्ही भोजनास एकत्र येता, तेव्हा
एकमेकांसाठी थांबा. 34 जर कोणी खरोखरच भुकेला असेल तर त्याने
घरी खावे यासाठी की तुम्ही न्यायिनवाड्यासाठी एकत्र जमू नये. मी
येईन तेव्हा इतर गोष्टी सुरळीत करुन देईन.

पिवत्रपिवत्र आत्म्याचीआत्म्याची दानदानेे

आता, बधंूनो, आध्याित्मक दानांसबधंी तुम्ही अज्ञान असावे
असे मला वाटत नाही. 2 तुम्हाला माहीत आहे की जेव्हा
तुम्ही यहूदीतर होता तेव्हा मूिर्तपूजेकडे तुमचा कल होता. 3

म्हणून मी तुम्हांला सांगत आहे की, देवाच्या आत्म्याने बोलणारा
कोणीही मनुष्य असे म्हणत नाही की, “येशू शािपत असो.” आिण पिवत्र
आत्म्यािशवाय कोणीही “येशू प्रभु आहे,” असे म्हणू शकत नाही.

4 आध्याित्मक दाने िवभागलेली आहेत पण तोच आत्मा ही िवभागणी
करतो. 5 सेवेचे प्रकार आहेत, परंतु ज्याची आम्ही सेवा करतो तो एकच
आहे. 6 कायर् करण्याचे वेगवेगळे िवभाग आहेत पण ह्या सेवा एकाच
देवाकडून येतात.

7 कारण प्रत्येकाच्या फायद्यासाठी एकेकाला आत्म्याचे प्रकटीकरण
िदले आहे. 8 एका व्यक्तीला आत्म्याच्या द्वार ेदवैी ज्ञानाचे वचन
सांगण्याचे शहाणपण िदले जाते. आिण दसुऱ्या व्यक्तीला त्याच
आत्म्याच्या द्वार ेदवैी ज्ञानाने बोलण्याचे, 9 कोणाला त्याच आत्म्याने
िवश्वास व दसुऱ्याला फक्त त्याच एका आत्म्याद्वार ेबर ेकरण्याचे दान िदले
आहे. 10 दसुऱ्या कोणाला अद्भतु कायेर् करण्याची शिक्त व दसुऱ्याला
भिवष्य सांगण्याची शिक्त, तर दसुऱ्याला आत्म्या आत्म्यातील फरक
ओळखण्याची, दसुऱ्या कोणाला वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याची, दसुऱ्याला
भाषांतर करुन अथर् सांगण्याची शिक्त िदली आहे. 11 परतंु तो एकच
आत्मा जो त्याच्या इच्छेप्रमाणे एकेकाला वाटून देऊन ही सवर् कायेर्
पूणर्त्वास नेतो.

िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे शरीरशरीर

12 कारण ज्याप्रमाणे आपणातील प्रत्येकाला एकच शरीर आिण
त्याला अनेक अवयव असतात, आिण तरीही सवर् अवयव जरी ते पुष्कळ
असले तरी त्यांचे िमळून एक शरीर बनते. तसाच िख्रस्तसुद्धा आहे. 13

जर आपण यहूदी िंकवा ग्रीक, गुलाम िंकवा स्वततं्र असून आपणांला
एकच आत्मा देह म्हणून िदला आहे. कारण एका आत्म्याने आपणाला
एक शरीर होण्यासाठी बािप्तस्मा िदलेला आहे.

14 आता एका मानवी शरीरात एकच अवयव असत नाही, तर पुष्कळ
असतात 15 जर पाय म्हणतो, “मी हात नाही म्हणून मी शरीराचा नाही,”
तर तो या कारणासाठी शरीराचा नाही असे होत नाही, होते का? 16

आिण जर कान म्हणेल, “मी डोळा नाही म्हणून मी शरीराचा नाही,” तर
तो या कारणासाठी शरीराचा नाही असे होत नाही. होते का? 17 संबधं
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शरीरच जर डोळा असते तर आपल्याला ऐकता कसे आले असते? 18

परतंु प्रत्यक्षात शरीरातील प्रत्येक अवयव देवाने त्याच्या इच्छेप्रमाणे
ठेवला आहे. 19 आिण सवर् अवयव जर एकच अवयव असते तर शरीर
कोठे असते? 20 पण असे आहे की, अवयव अनेक आहेत, शरीर मात्र
एकच आहे.

21 डोळा हाताला म्हणू शकत नाही की, “मला तुझी गरज नाही.”
िंकवा दसुर ेउदाहरण द्यायचे तर डोक पायांना म्हणू शकत नाही, “मला
तुमची गरज नाही.” 22 याच्या उलट जे अवयव आपण कमी महत्त्वाचे
समजतो, त्यांची आपण अिधक काळजी घेतो. 23 आिण जे न
दाखवण्याजोगे अवयव त्यांना मोठ्या सभ्यतेने वागवतो. 24 पण
आपल्या दाखिवता येण्याजोग्या अवयवांना तशी गरज नसते. त्याऐवजी
जे अवयव उणे आहेत त्यांना मोठा मान देण्यासाठी देवाने असे शरीर
जुळिवले आहे, 25 यासाठी की शरीरात कोणतेही मतभेद नसावेत तर
उलट अवयवांनी एकमेकांची काळजी घ्यावी. 26 जर शरीराचा एक
अवयव दखुत असेल तर सवर् अवयव त्याच्याबरोबर द:ुख सोसतात,
एका अवयवाचा सन्मान झाला तर सवर् अवयव त्याच्याबरोबर आनदंीत
होतात.

27 म्हणून तुम्ही िख्रस्ताचे शरीर आहात आिण वयैिक्तकरीत्या अवयव
आहात 28 िशवाय देवाने मडंळीत प्रथम प्रेिषत, दसुर ेसंदेष्टे, ितसरे
िशक्षक, जे चमत्कार करतात ते, ज्यांना आरोग्य देण्याचे दान आहे ते,
29 जे लोक मदत करतात, जे पुढारीपण करतात व ज्या लोकांना िभन्न
िभन्न भाषा बोलण्याचे दान आहे, असे लोक ठेवले आहेत. म्हणजे सवर्च
प्रेिषत नाहीत, सवर्च संदेष्टे नाहीत, सवर्च िशक्षक नाहीत, सवार्ंनाच
चमत्कार करण्याची शिक्त नाही. 30 सवार्ंनाच आरोग्य देण्याची दाने
नाहीत, सवर्च अन्य भाषेत बोलत नाहीत, सवार्ंनाच भाषांचा अथर्
सांगण्याची शिक्त नाही. 31 तथािप आत्म्याच्या अिधक मोठ्या
दानांसाठी प्रयत्न करा. आिण आता मी तुम्हांस ह्याहूनही उत्तम मागर्
दाखिवतो.

प्रीितप्रीित

मी माणसांच्या िजभांनी बोललो व देवदतूांच्यासुद्धा भाषेत
बोलणे मला शक्य असेल, माझ्या ठायी प्रीित नसली तर मी
वाजणारी थाळी िंकवा मोठा आवाज करणारी झांज आहे. 2

जर मला देवासाठी संदेश देण्याची शिक्त असली आिण मला सवर् रहस्ये
माहीत असली, सवर् दवैी ज्ञान असले आिण डोंगर ढळिवता येतील असा
दृढ िवश्र्वास असला, परतंु माझ्या ठायी प्रीित नसली, 3 तर मी काहीच
नाही. आिण मी जर माझे सवर् धन गरजवांताच्या अन्नदानासाठी िदले
आिण मी माझे शरीर जाळण्यासाठी िदले पण जर माझ्या ठायी प्रीित
नसली.

4 तरी मी काहीच िमळवीत नाही. प्रीित गवर् करीत नाही. प्रीित
सहनशील आहे, प्रीित दयाळू आहे, ती हेवा करीत नाही. प्रीित बढाई
मारीत नाही. 5 ती गवार्ने फुगत नाही. ती अयोग्य रीतीने वागत नाही. ती
स्वाथीर् नाही, ती िचडत नाही. ितच्यािवरुद्ध केलेल्याची नोंद ती ठेवीत
नाही, 6 वाईटात ती आनदं मानीत नाही. परतंु सत्यािवषयी इतरांबरोबर
ती आनदं मानते. 7 सवर् काही खर ेमानण्यास िसध्द असते

8 ती नेहमी िवश्वास ठेवते. आशा धरते. नेहमी सहन करते. प्रीित कधी
संपत नाही. पण भिवष्य सांगण्याची दाने ती बाजूला केली जातील. इतर
भाषा बोलण्याचे दान असेल तर ते थांबेल. ज्ञानाचे दान असेल तर ते
बाजूला केले जाईल. 9 कारण आमचे ज्ञान अपूणर् आहे, आम्ही
देवासाठी बोलतो (भिवष्य सांगतो). आम्ही अपूणर् भिवष्य सांगतो. 10

पण जेव्हा पूणर्त्व येते तेव्हा जे अपूणर् आहे ते नाहीसे केले जाईल.
11 जेव्हा मी मूल होतो, तेव्हा मूलासारखा बोलत असे, मी

मूलासारखा िवचार करीत असे. मुलासारखा उहापोह करीत असे. परतंु
जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा मी लहानपणाच्या गोष्टी सोडून िदल्या
आहेत. 12 आता आपण आरशात अस्पष्ट प्रितिंबब पाहतो, परतंु जेव्हा
पूणर्त्व येते तेव्हा आपण समोरासमोर पाहू. आता मला अशंतःकळते,
परतंु ती वेळ येईल तेव्हा देव मला ओळखतो, तसा मी पूणर्पणे
ओळखीन, 13 सारांश, या तीन गोष्टी राहतात: िवश्वास, आशा आिण
प्रीित पण यातील सवार्ंत महान प्रीित आहे.

ममंडंळीलाडळीला मदतमदत करण्यासाठीकरण्यासाठी आध्याित्मकआध्याित्मक दानदानेे वापरावापरा

प्रीतीसाठी प्रयत्न करा. आिण आध्याित्मक दानांची
िवशेषतः तुम्हांला संदेश देता यावा याची मनापासून इच्छा
बाळगा. 2 ज्याला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो

खर ेपाहता माणसांबरोबर बोलत नाही तर देवाबरोबर बोलतो. कारण तो
काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. आत्म्याच्या द्वार ेतो गुढ गोष्टी
बोलतो. 3 परतंु जो संदेश देतो तो लोकांशी बोध, उन्नती, उपदेश
यािवषयी बोलतो, 4 ज्याला दसुऱ्या भाषेत बोलण्याचे दान आहे, तो
स्वतःचीच आध्याित्मकदृष्ट्या उन्नती करुन घेतो, पण ज्याला संदेश
देण्याचे (देवासाठी बोलण्याचे) दान आहे तो संपूणर् मडंळीची उन्नती
करतो.

5 आता तुम्ही सवार्ंनी भाषांमध्ये बोलावे अशी माझी इच्छा आहे, परतंु
त्याहीपेक्षा जर तुम्हांला संदेश देता आले तर मला अिधक आवडेल. जो
संदेश देतो, (देवासाठी बोलतो) तो भाषा बोलणाऱ्यापेक्षा शे्रष्ठ आहे, पण
भाषा बोलणारा हा संदेश देणाऱ्यासारखाच (देवासाठी
बोलणाऱ्यासारखाच) आहे, जर त्याने जी भाषा तो बोलतो ितचा अथर्
सांिगतला तर, त्याद्वार ेसंपूणर् मडंळी आध्याित्मकदृष्ट्या बळकट होते.

6 आता, बधंूनो, जर मी तुमच्याकडे अन्य भाषा बोलण्यासाठी आलो
तर तुमचा कसा फायदा होईल? तुमचा फायदा होण्यासाठी मी
तुमच्याकडे प्रकटीकरण, दवैी ज्ञान, देवाकडून संदेश िंकवा िशकवणूक
आणायला नको का? 7 हे िनजीर्व वस्तू उदा. बासरी, वीणा यासारखे
आवाज काढण्यासारखे आहे: जर ते वाद्य ते िनमार्ण करीत असलेल्या
वेगवेगळ्या आवाजातील फरक स्पष्ट करीत नाही, तर एखाद्याला
बासरीवर िंकवा वीणेवर कोणते संगीत वाजवले जात आहे ते कसे
कळेल? 8 आिण जर कणार् अस्पष्ट आवाज काढील तर लढाईसाठी
कोण तयार होईल?

9 त्याचप्रमाणे सहज समजेल अशा भाषेतून बोलल्यािशवाय तुम्ही
काय बोलला हे कोणाला कसे समजेल? कारण तुम्ही हवेत
बोलल्यासारखे होईल. 10 िन:संशय, जगात पुष्कळ प्रकारच्या भाषा
आहेत, व कोणतीही अथर्िवरहीत नाही. 11 म्हणून जर मला भाषेचा अथर्
समजला नाही तर जो बोलत आहे त्याच्यासाठी मी िवदेशी ठरने व जो
बोलणारा आहे तो माझ्यासाठी िवदेशी होईल. 12 नेमके तेच तुम्हांलाही
लागू पडते जर तुम्ही आध्याित्मक दाने िमळवीत म्हणून उत्सुक आहात
तर मडंळीच्या उन्नतीसाठी, मडंळीला आध्यित्मक मजबूती येण्यासाठी
जोरदार प्रयत्न करा.

13 म्हणून, जो दसुऱ्या भाषेत बोलतो त्याने तो जे बोलला आहे त्याचा
अथर् सांगता यावा म्हणून प्राथर्ना करावी. 14 कारण जर मी दसुऱ्या
भाषेतून प्राथर्ना केली तर माझा आत्माही प्राथर्ना करतो पण माझे मन
िरकामे राहते. 15 मग काय केले पािहजे? मी माझ्या आत्म्याने प्राथर्ना
करीन पण त्याचप्रमाणे मी माझ्या बुिद्धनेही प्राथर्ना करीन. 16 कारण
जर तू तुझ्या आत्म्याने देवाचे धन्यवाद करशील तर जो फक्त ऐकणारा
सामान्य तेथे बसला असेल तर तो तुझ्या उपकारस्तुतीच्या प्राथर्नेत
“आमेन” कसे म्हणेल? कारण तू काय म्हणतोस ते त्याला कळत नाही.
17 आता तू धन्यवाद देत असलास हे जरी चांगले असले तरी दसुरी
व्यिक्त आध्याित्मकदृष्ट्या बलवान झालेली नसते.

18 मी देवाचे उपकार मानतो, कारण मी तुम्हा सवार्ंपेक्षा अिधक भाषा
बोलू शकतो ज्याचे दान मला आहे, 19 परतंु सभेत इतरांनाही बोध
करता यावा म्हणून इतर भाषेत दहा हजार शब्द बोलण्यापेक्षा माझ्या
मनाप्रमाणे पाच शब्द सांगणे मी पसंत करतो.

20 बधंूनो, तुमच्या िवचार करण्यात मुलासारखे असू नका. त्याऐवजी
दषु्टतेच्या बाबतीत लहान बाळासारखे िनरागस परतंु आपल्या िवचारात
प्रौढ व्हा. 21 िनयमशास्त्र म्हणते,
“इतर भाषा बोलणाऱ्याचा
उपयोग करुन,
मी या लोकांशी बोलेन
तरीसुद्धा ते माझे ऐकणार नाहीत.”

यशया 28:11-12
हे असे प्रभु म्हणतो.

1 किंरथकरांस 12:18 739 1 किंरथकरांस 14:21
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22 म्हणून इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान हे िवश्वासणाऱ्यांसाठी नसून
अिवश्वासणाऱ्यांसाठी आहे. 23 म्हणून जर संपूणर् मडंळी एकत्र येते व
प्रत्येकजण दसुऱ्या भाषेत बोलत असेल (आिण) जर एखादा बाहेरचा
िंकवा अिवश्वासणारा आत आला, तर तुम्ही वेडे आहात असे ते तुम्हाला
म्हणणार नाही का? 24 परतंु जर प्रत्येक जण संदेश देऊ लागला आिण
जर अिवश्वासणारा िंकवा बाहेरचा आत आला, तर सवर्जण जे बोलत
असतील त्यामुळे त्या ऐकणाऱ्याला त्याच्या पापाची जाणीव होते, ते सवर्
त्याचा न्याय करतात; 25 त्याच्या अतंःकरणातील गुिपते माहीत होतात.
आिण मग तो पालथा पडतो आिण देवाची उपासना करतो व म्हणतो
“खरोखर देव तुमच्यामध्ये आहे!”

तुमच्यातुमच्या भभेेटींनीटींनी ममंडंळीलाडळीला मदतमदत व्हावीव्हावी

26 बधंूनो, मग काय करावे? जेव्हा तुम्ही एकत्र येता, प्रत्येकाकडे
गाण्यासाठी स्तोत्र असते कोणाकडे िशक्षण असते. कोणाकडे
प्रकटीकरण असते. कोणी दसुऱ्या भाषेत बोलतो, कोणी त्या भाषेचा अथर्
सांगतो, प्रत्येक गोष्ट मडंळीच्या वाढीसाठी केली गेली पािहजे. 27 जर
कोणी दसुऱ्या भाषेत बोलणार असेल तर दोघांनी िंकवा जास्तीत जास्त
ितघांनी बोलावे, एका वेळी एकानेच बोलावे, आिण एका व्यक्तीने त्या
बोलण्याचा अथर् सांगावा. 28 जर मडंळीत अथर् सांगणारा कोणी नसेल
तर भाषा बोलणाऱ्याने सभेत गप्प बसावे, व स्वतःशी व देवाशी बोलावे.

29 दोघा िंकवा ितघांनी संदेश द्यावा व इतरांनीही ते काय बोलतात
याची परीक्षा करावी. 30 बसलेल्यांपकैी एखाद्या व्यक्तीला जर काही
प्रकट झाले तर पिहल्या संदेश देणाऱ्याने गप्प बसावे. 31 जर तुम्हा
सवार्ंना संदेश देता येत असेल, तर एका वेळी एकानेच बोलावे, यासाठी
की सवर्जण िशकतील, सवार्ंना बोधपर मागर्दशर्न िमळेल. 32 जे आत्मे
भिवष्यवाद्यांना प्रेरणा देतात, ते त्या संदेष्ट्यांच्या स्वाधीन असतात. 33

कारण देव हा बेिशस्तपणा आणणारा नसून, शांित आणणारा देव आहे.
जशा सवर् मडंळ्या देवाच्या पिवत्र लोकांच्या बनलेल्या असतात,

34 िस्त्रयांनी सभेत गप्प बसावे, कारण त्यांच्यासाठी सभेत बोलण्याची
परवानगी देण्यात आलेली नाही, कारण िनयमशास्त्रसुद्धा असेच म्हणते,
35 त्यांना जर काही िशकायचे असेल, तर त्यांनी स्वतःच्या पतीला घरी
िवचारावे. कारण स्त्रीने सभेत बोलणे हे ितला लज्जास्पद आहे.

36 तुमच्याकडूनच देवाचा संदेश बाहेर गेला होता काय? िंकवा ते फक्त
तुमच्यापयर्ंतच आले आहे? 37 एखादा जर स्वतःला संदेष्टा समजत
असेल िंकवा जर तो धािर्मक मनुष्य असेल तर त्याने हे ओळखले पािहजे
की, जे मी तुम्हाला िलिहत आहे ती देवाकडून देण्यात आलेली आज्ञा
आहे. 38 म्हणून जर कोणी ती मानत नसेल, तर त्यालाही मानण्यात
येणार नाही.

39 म्हणून माझ्या बधंूनो, देवासाठी संदेश देण्यासाठी उत्सुक असा,
दसुऱ्या भाषेत बोलणाऱ्याला मना करु नका. 40 तर सवर् गोष्टी योग्य
रीतीने आिण व्यविस्थत असाव्यात.

िख्रस्तािवषयीचीिख्रस्तािवषयीची सुवातार्सुवातार्

आता बधंंूनो, मला तुम्हाला आठवण करुन द्यावीशी वाटते,
की ज्या सुवातेर्िवषयी मी तुम्हाला उपदेश केला व जी
तुम्हीसुद्धा स्वीकारलीत व िजच्यात तुम्ही बळकट आहात.

2 आिण िजच्यामुळे तुमचे तारण झाले आहे. ज्या वचनाने मी तुम्हांस
सुवातार् सांिगतली ते तुम्ही दृढ धरता तर तुम्ही िवश्वास धरल्यािशवाय
काही उपयोग नाही, नाहीतर तुमची स्वीकृती व्यथर् आहे.

3 कारण मलासुद्धा पिहल्यांदा जे िमळाले ते मी तुमच्या स्वाधीन
केले: ते हे की िख्रस्त आमच्या पापांसाठी मरण पावला, हे जे वचनात
िलिहले आहे. 4 व त्याला पुरण्यात आले. व ितसऱ्या िदवशी त्याला
उठिवण्यात आले. 5 व तो पेत्राला िदसला, नतंर बारा प्रेिषतांना, 6

नतंर तो एकाच वेळी पाचशे हून अिधक बांधवांना िदसला. त्यांच्यापकैी
बहुसंख्य अजूनही िजवंत आहेत, तर काही मेले आहेत. 7 नतंर तो
याकोबाला िदसला, मग पुन्हा तो सवर् प्रेिषतांना िदसला. 8 आिण शेवटी
मी जो अवेळी जन्मलो, त्या मलासुद्धा तो िदसला.

9 कारण प्रेिषतांमध्ये मी किनष्ठ आहे, मी प्रेिषत म्हणून घेण्याच्यासुद्धा
योग्यतेचा नाही, कारण देवाच्या मडंळीचा मी छळ केला. 10 पण

देवाच्या दयेने मी जो आहे तो मी (प्रेिषत) आहे. आिण त्याची
माझ्यावरची कृपा व्यथर् गेली नाही, उलट त्या सवार्ंपेक्षा अिधक काम मी
केले आहे, करणारा मी नव्हतो, तर देवाची दया जी माझ्याबरोबर होती,
ती करीत होती. 11 म्हणून, जरी मी तुम्हांला उपदेश केला िंकवा त्यांनी
उपदेश केला, तरी आम्ही सवर् हाच उपदेश करु, आिण तुम्ही यावरच
िवश्वास ठेवला.

आम्हांलाआम्हांला ममेेललेेल्यांतूनल्यांतून उठिवण्यातउठिवण्यात ययेेईलईल
12 पण जर आम्ही िख्रस्त मेलेल्यांतून उठिवला गेला आहे अशी

सुवातार् गाजिवतो, तर मृतांचे पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यातील
काहीजण म्हणतात हे कसे? 13 जर मृतांचे पुनरुत्थान नाही, तर िख्रस्त
मरणातून उठिवला गेला नाही, 14 आिण जर िख्रस्त मरणातून उठिवला
गेला नाही तर आमचा संदेश व्यथर् आहे आिण तुमचा िवश्वासही व्यथर्
आहे. 15 आिण आम्हीसुद्धा देवािवषयीचे खोटे साक्षीदार ठरु कारण
आम्ही देवासमोर शपथपूवर्क साक्ष िदली आहे की, िख्रस्ताला
मेलेल्यांतून त्याने उठिवले, पण जसे ते म्हणतात त्याप्रमाणे जर देवाने
िख्रस्ताला उठिवले नाही, तर मेलेले मरणातून उठिवले जात नाहीत. 16

आिण जर मृतांना उठिवले जात नाही, तर िख्रस्ताला मरणातून
उठिवण्यात आले नाही. 17 आिण जर िख्रस्त मरणातून उठिवला गेला
नाही, तर तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे; तुम्ही अजूनसुद्धा पापातच आहात;
18 होय, आिण जे िख्रस्तात मेलेले आहेत, त्यांचा नाश झाला आहे. 19

जर िख्रस्तावर असलेली आमची आशा ही, फक्त या पृथ्वीवरील
जीवनासाठीच असली, तर सवर् मनुष्यात आम्ही दयनीय असे आहोत.

20 परतंु आता प्रत्यक्षात िख्रस्त मरणातून उठिवला गेला आहे. जे
मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ आहे. 21 कारण ज्याअथीर्
मनुष्याद्वार ेमरण आले त्याप्रमणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारचे
आले. 22 कारण जसे आदामाद्वार ेसवर् मरण पावतात तसेच सवर्जण
िख्रस्ताद्वार ेिजवंत केले जातील. 23 पण प्रत्येक जण त्याच्या
क्रमानुसार, िख्रस्त जो प्रथम फळ आहे, आिण मग िख्रस्त येण्याच्या
वेळी त्याचे असलेले, 24 मग शेवट येईल प्रत्येक अिधपती, प्रत्येक
सत्ता, व प्रत्येक सामथ्यर् जेव्हा िख्रस्त नाहीसे करील, तेव्हा िख्रस्त
देविपत्याला राज्य देईल.

25 कारण देवाने िख्रस्ताचे शत्रू िख्रस्ताच्या पायाखाली ठेवीपयर्ंत
िख्रस्ताने राज्य केले पािहजे. 26 शेवटचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा
नाश केला पािहजे. 27 कारण “देवाने सवर् काही त्याच्या अिधकारात
ठेवले आहे.” आता जेव्हा पिवत्र शास्त्र म्हणते की, “सवर् गोष्टी” अकंीत
केल्या आहेत तेव्हा सवर् स्पष्ट आहे की, ज्याने सवर् गोष्टी त्याच्या अकंीत
केल्या आहेत, तो देव सोडून इतर सवर् गोष्टी त्याच्या अिधकार के्षत्रात
आहेत. 28 आिण सवर् गोष्टी जेव्हा स्वाधीन केलेल्या आहेत, तेव्हा
पुत्रसुद्धा देवाच्या, ज्याने सवर् गोष्टी स्वाधीन केल्या आहेत, स्वतः
स्वाधीन केला जाईल यासाठी की, देव सवार्ंवर संपूणर्पणे अिधपती
असावा.

29 नाहीतर, मेलेल्यांसाठी व त्यांची पुन्हा भेट होईल या आशेने
ज्यांनी बािप्तस्मा घेलला आहे ते काय करतील? जर मेलेले उठिवले जात
नाहीत तर त्यांच्यासाठी लोक बािप्तस्मा का घेतात?

30 आम्हीसुद्धा प्रत्येक घटकेला धोक्याला का तोंड देतो? 31

बधंूजनहो, मी शपथपूवर्क सांगतो की, िख्रस्त येशूमध्ये माझा
तुमच्यािवषयी अिभमान आहे, मी दररोज मरतो 32 इिफसात मी रानटी
प्राण्याबरोबर लढलो, तर मी काय िमळिवले? जर मेलेले उठिवले जात
नाहीत तर “आपण खाऊ िपऊ, कारण आपण उद्या मरुन जाऊ!”

33 फसू नका, “वाईट सोबती चांगल्या सवयी िबघडिवतात.” 34

शुद्धीवर या. जसे तुम्ही यायला पािहजे आिण पाप करीत जाऊ नका.
कारण तुम्हांपकैी काहीजण देवािवषयी अज्ञानी आहेत. हे मी तुम्हांस
लाजिवण्यासाठी बोलतो.

आपलआपलेे शरीरशरीर कोणत्याकोणत्या प्रकारचप्रकारचेे असअसेेलल?
35 परतंु कोणीतरी म्हणेल? “मेलेले कसे उठिवले जातात? कोणत्या

प्रकारच्या शरीराने ते येतात?” 36 तू िकती मूखर् आहेस? तू जे पेरतोस
ते प्रथम मेल्यािशवाय िजवंत होत नाही. 37 आिण तू लावतोस (पेरतोस)
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त्यासंबधंी तू जे जिमनीत पेरतोस ते वाढलेले रोपटे नसून जे वाढतच
राहणार आहे, ते नव्हे तर फक्त धान्य (दाणा). तो गव्हाचा िंकवा इतर
कोठला तरी असेल. 38 आिण मग देवाने िनवडल्याप्रमाणे तो त्याला
आकार देतो. तो प्रत्येक दाण्याला त्याचे स्वतःचे “शरीर” देतो. 39

िजवंत प्राणीमात्रांचे सवार्ंचे देह सारखेच नसतात. त्याऐवजी मनुष्याचे
शरीर एक प्रकारचे असते. प्राण्यांचे शरीर दसुऱ्या प्रकारचे असते,
पक्ष्यांचे वेगळ्या प्रकारचे असते; आिण माशांचे आणखी वेगळ्या प्रकारचे
असते. 40 तसेच स्वगीर्य शरीर ेआहेत आिण पृथ्वीवरील शरीर ेआहेत,
पण स्वगीर्य शरीराचे वभैव एक प्रकारचे असते, तर जिगक शरीराला
दसुर ेअसते. 41 सूयार्चे तेज वेगळ्या प्रकारचे तर चंद्राचे तेज वेगळ्या
प्रकाचे असते. ताऱ्याचे तेज वेगळ्या प्रकारचे असते. आिण तेजाबाबत
एक तारा दसुऱ्या ताऱ्यांहून िनराळा असतो.

42 म्हणून मृतांच्या पुनरुत्थानाबाबत असे असेल, शरीर जे जिमनीत
पुरले गेले आहे ते नाश पावणार ेआहे, जे शरीर उठिवण्यात येते ते
आिवनाशी आहे. 43 जे शरीर जिमनीत पुरले आहे, ते अपमानात
पुरलेले असते. ते अशक्त असते पण उठिवले जाते ते सशक्त शरीर असते
44 जे जिमनीत पुरले जाते ते नसैिर्गक शरीर आहे जे उठिवले जाते ते
आध्याित्मक शरीर आहे.
जर नसैिर्गक शरीर ेआहेत तर आध्याित्मक शरीरसेुद्धा असतात. 45

आिण तेच पिवत्र शास्त्र सांगते, “पािहला मनुष्य, आदाम हा िजवंत प्राणी
झाला,” पण िख्रस्त जो शेवटचा आदाम झाला तो जीवन देणारा आत्मा
झाला. 46 परतंु जे आध्याित्मक ते प्रथम नाही, जे जिगक ते प्रथम, मग
जे आध्याित्मक आहे ते. 47 पािहला मनुष्य मातीतून आला म्हणजे तो
धुळीपासून बनिवला गेला, तर दसुरा मनुष्य स्वगार्तून आला. 48

ज्याप्रमाणे तो मनुष्य मातीपासून बनिवला गेला, त्याप्रमाणे लोकसुद्धा
मातीपासूनच बनिवले गेले आिण त्या स्वगीर्य मनुष्याप्रमाणे स्वगीर्य
लोकही तसेच आहेत. 49 ज्याप्रमाणे तयार केलेल्या माणसाची प्रितमा
आपण धारण केली आहे, तशी आपणसुद्धा स्वगीर्य माणसाची प्रितमा
धारण करु.

50 बधंूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस व रक्त असलेल्या
जिगक शरीराला देवाच्या राज्यात वाटा िमळू शकत नाही. तसेव
िवनाशीपण अिवनाशीपणाचा वारसा िमळवू शकत नाही. 51 पाहा! मी
तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण सवर् मरणार नाही.
आपण सवर् बदलून जाऊ.

52 क्षणात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या लवकर, जेव्हा शेवटचा
कणार् वाजेल, कारण कणार् वाजेल आिण मेलेले अिवनाशीपणात उठिवले
जातील आिण आपण जे अजूनही िजवंत आहोत ते बदलून जाऊ. 53

कारण या िवनाशी शरीराने अिवनाशीपण धारण करावे आिण या मत्यर्
शरीराने अमरत्व धारण केलेच पािहजे. 54 जेव्हा हे िवनाशी शरीर
अिवनाशीपण धारण करील व हे मत्यर् शरीर अमरत्व धारण करील, तेव्हा
पिवत्र शास्त्रात सांिगतल्याप्रमाणे होईल.
“िवजयात मरण िगळले गेले आहे.”

यशया 25:8
55 “अर ेमरणा तुझा िवजय कोठे आहे?
मरण, तुझी नांगी कोठे आहे?”

होशेय 13:14
56 मरणाची नांगी पाप आहे आिण पापाचे सामथ्यर् िनयमाशास्त्रापासून
येते. 57 पण देवाला धन्यावाद असो, जो प्रभु येशू िख्रस्ताद्वार ेआम्हाला
िवजय देतो!

58 म्हणून माझ्या िप्रय बधंूनो, िस्थर आिण अचल राहा. नेहमी
स्वतःला प्रभूच्या कायर्साठी वाहून घ्या. कारण तुम्ही जाणता की
प्रभुमध्ये तुमचे काम व्यथर् नाही.

इतरइतर िवश्वासणाऱ्यांसाठीिवश्वासणाऱ्यांसाठी वगवगर्र्णीणी

आता, देवाच्या लोकांकरीता वगर्णी गोळा करण्यिवषयी, जसे
मी गलतीयातील मडंळ्यांना आज्ञा केली त्याप्रमाणे तुम्हीही
तसे करावे. 2 प्रत्येक रिववारी तुम्हांतील प्रत्येकाने

आपल्या घरी, जो काही त्याला नफा िमळाला असेल त्यातून काढून
ठेवावे आिण बचत करावी. 3 मी येईन तेव्हा ज्या माणसांना तुम्ही
मान्यता द्याल त्यांना मी ओळखपत्रे देऊन तुमच्या देणग्या यरुशलेमला
नेण्यासाठी पाठवीन. 4 आिण जर माझेसुद्धा जाणे योग्य असेल तर ते
माझ्याबरोबर येतील.

पौलाच्यापौलाच्या योजनायोजना

5 मी मासेदोिनयातून जाईन तेव्हा तुमच्याकडे येईन कारण
मासेदोिनयातून जाण्याची माझी योजना आहे. 6 परतंु कदािचत शक्यतो
मी तुमच्याबरोबर काही काळ घालवीन िंकवा िहवाळासुद्धा तुमच्यात
घालवीन. यासाठी की मी िजकडे जाणार आहे ितकडे तुम्ही मला
पाठवावे. 7 जाता जाता तुम्हांला भेटण्याची माझी इच्छा नाही. कारण
जर देवाची इच्छा असेल तर तुमच्यासमवेत काही काळ घालवावा अशी
इच्छा मी धरतो. 8 पन्नासाव्या िदवसाच्या सणापयर्ंत मी इिफसात राहीन
9 कारण माझ्यासाठी मोठे आिण पिरणामकारक दार उघडले आहे.
आिण असे अनेक आहेत जे मला िवरोध करतात.

10 जर तीमथ्य आला तर तो तुमच्याजवळ िनभर्यपणे कसा राहील
याकडे लक्ष द्या. कारण तोही माझ्यासारखेच प्रभूचे कायर् करीत आहे.
11 यास्तव कोणीही त्याला तुच्छ मानू नये. तर मग त्याने माझ्याकडे
यावे म्हणून त्याला शांतीने पाठवा. कारण इतर बधंंूबरोबर त्याच्या
येण्याची मी वाट पाहत आहे.

12 आता आपला बधंु अपुल्लोिवषयी, इतर बधंंूबरोबर त्याने
तुमच्याकडे यावे म्हणून मी त्याला भरपूर उत्तेजन िदले. परतंु आताच
त्याने तुमच्याकडे यावे अशी देवाची इच्छा नव्हती. त्याला संधी
िमळाल्यावर तो येईल.

पौलपौल आपलआपलेे पत्रपत्र ससंपंिवतोपिवतो

13 सावध असा, तुमच्या िवश्वासात बळकट राहा. 14 धयैर्शील व्हा.
सशक्त व्हा. प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल ती प्रीतीत करा.

15 बधंंूनो, मी तुम्हांला बोध करतो तुम्हांला स्तेफनच्या घराची
मािहती आहे आिण जाणीवही आहे की ते अखयाचे प्रथम फळ आहे.
त्यांनी स्वतः संतांची सेवा करण्याचे ठरिवले आहे. 16 प्रत्येक जण जो
या कायार्त सामील होतो व प्रभुसाठी श्रम करतो अशा लोकांच्या
तुम्हीसुद्धा अधीन व्हा.

17 स्तेफन, फतर् ुतात आिण अखाियक हे आल्याने मला आनदं
झाला. कारण तुम्ही माझ्यासाठी जे केले ते तुम्ही करु शकला नसता.
18 कारण त्यांनी माझा व तुमचा आत्मा प्रफुल्लीत केला आहे. अशा
लोकांना मान्यता द्या.

19 आिशयातील मडंळ्या तुम्हांला सलाम सांगतात. अिक्वला,
िप्रस्कील्ला व जी मडंळी त्यांच्या घरात जमते, ती प्रभूमध्ये तुम्हांला फार
सलाम सांगतात, 20 सवर् बधंु तुम्हांला सलाम सांगतात, पिवत्र चंुबनाने
एकमेकांना सलाम करा.

21 मी, पौल स्वतः माझ्या स्वतःच्या हाताने हा सलाम िलहीत आहे.
22 जर कोणी प्रभूवर प्रीित करीत नाही, तर तो शािपत होवो.
“मारानाथा; हे प्रभु ये”
23 प्रभु येशूची कृपा तुम्हांबरोबर असो!
24 िख्रस्त येशूमध्ये माझी प्रीित तुम्हां सवार्ंबरोबर असो.
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देवाच्या इच्छेने िख्रस्त येशूचा प्रिषत झालेला पौल याजकडून,
तसेच आपला बधंु तीमथ्य याजकडून, देवाची किंरथ येथील
मडंळी आिण अखयातील संपूणर् प्रदेशातील देवाच्या लोकांना

2 देव आपला िपता आिण प्रभु येशू िख्रस्त याजकडून कृपा व शांित
असो.

पौलपौल ददेेवाचवाचेे उपकारउपकार मानतोमानतो

3 आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताचा देव आिण िपता, करुणायकु्त देविपता.
तो सांत्वन करणारा देव आहे. 4 तो आमच्या सवर् कठीण काळात
आमचे सांत्वन करतो; यासाठी की, आम्ही इतर लोकांचे त्यांच्या
अडचणीत सांत्वन करु शकू. देव जे सांत्वन आम्हाला देतो त्याच
सांत्वनाने आम्ही इतरांचे सांत्वन करु शकतो. 5 आिण िख्रस्ताच्या
पुष्कळ द:ुखामध्ये सहभागी होतो, त्याच प्रकार ेिख्रस्ताद्वार ेआम्हांला
पुष्कळ सांत्वन िमळते 6 जर आमच्यावर संकटे येतात तर ती संकटे
तुमच्या सांत्वनासाठी आिण तारणासाठी आहेत, जर आमच्याकडे
सांत्वन आहे तर ते तुमच्या सांत्वनासाठी आहे. यामुळे आम्हाला जे
द:ुख आहे तशाच प्रकारचे द:ुख सहन करायला, धीराने सहन करायला
मदत होते. 7 आमची तुमच्यािवषयीची आशा बळकट आहे. कारण
आम्हांला ठाऊक आहे की, जसे तुम्ही द:ुखाचे भागीदार आहात तसे
सांत्वनाचेही भागीदार आहात.

8 बधंंूनो, आिशया प्रांतात जो त्रास आम्ही सहन केला त्यािवषयी
तुम्ही अधंारात असावे अशी आमची इच्छा नाही. आम्हांला तेथे मोठे
ओझे होते. आमच्या शिक्तपलीकडचे ते ओझे होते. आम्ही
जीवनािवषयीची आशासुद्धा सोडून िदली होती. 9 खरोखर आम्हांला
वाटत होते की, आम्ही मरु, पण आम्ही आपल्या स्वतःवर भरवंसा ठेवू
नये, यासाठी हे घडले. हे यासाठी घडले की, जो मनुष्यांना मरणातून
उठिवतो त्याच्यावर आम्ही िवश्वास ठेवावा. 10 देवाने आम्हांला
मरणाच्या मोठ्या संकटातून वाचिवले. आिण देव आम्हांला पुढेदेखील
वाचवील. आम्ही त्याच्यावर आमची आशा ठेवली आहे. यासाठी की, तो
यापुढे ही आम्हांस सोडवील. 11 तुम्ही प्राथर्ना करण्याने आम्हांला मदत
करावी. मग पुष्कळ लोक आमच्यासाठी उपकार मानतील की त्यांच्या
पुष्कळ प्राथर्नांमुळे देवाने आम्हाला आशीवार्िदत केले आहे.

पौलाच्यापौलाच्या योजनयोजनेेतत बदलबदल

12 कारण आम्हाला अिभमान बाळगण्याचे कारण, म्हणजे आमच्या
सद्सिद्ववेकबुद्धीची साक्ष होय. ती अशी की आम्ही मानवी ज्ञानाने नव्हे
तर देवाच्या कृपेने, देवाच्या पिवत्रतेने व प्रामिणकपणे जगात व
िवशेषकरुन तुमच्याजवळ वागलो. 13 कारण ज्या गोष्टी तुम्ही वाचता
िंकवा मान्य करता, त्यािशवाय दसुऱ्या गोष्टी आम्ही तुम्हांस िलिहत
नाही. आिण शेवटपयर्ंत तुम्ही नीट जाणून घ्याल अशी आशा धरतो. 14

आिण त्याप्रमाणे तुम्ही आम्हांस काही अशंी जाणता की प्रभु येशूच्या
िदवशी जसे आम्ही तुमच्यािवषयी अिभमान बाळगतो तसे तुम्हीही
आमच्यािवषयी अिभमान बाळगता.

15 मला यािवषयीची खात्री असल्याने तुम्हांला पिहल्याने भेटण्याची
योजना केली, यासाठी की तुम्हांला फायदा व्हावा. 16 मी
मासेदोिनयाला जाताना तुम्हांला भेटण्याची योजना केली आिण
मासेदोिनयाहून परत येताना तुमच्याकडे येण्याचे ठरिवले आिण त्यानतंर
तुम्ही मला यहूदीयाला जाण्यासाठी मदत करावी. 17 जेव्हा मी असा बेत
केला, तेव्हा तो मी गभंीरपणे िवचार न करता केला काय? िंकवा मी

माझ्या योजना जगाच्या रीतीप्रमाणे करतो काय, म्हणजे मी एकाच
वेळेला “होय, होय” आिण “नाही, नाही” असे म्हणतो काय?

18 पण देव खात्रीने िवश्वासपात्र आहे, म्हणून तुम्हांजवळ आम्ही
तुम्हांला होय िंकवा नाही म्हणून असे वचन िदलेले नाही, असे नाही. 19

कारण देवाचा पुत्र येशू िख्रस्त जो आम्हांकडून, म्हणजे मी, िसल्वान व
तीमथ्य यांजकडून तुम्हांमध्ये गाजिवला गेला, तो होय िंकवा नाही असा
झाला नाही, तर तो फक्त होकाराथीर्च आहे. 20 कारण देवाची वचने
िकतीही असली तरी ती त्याच्यामध्ये होकाराथीर् आहेत, यामुळे
त्याच्याद्वार ेआम्हांकडून देवाचे गौरव व्हावे म्हणून त्याच्याद्वार ेिवशेष
आशीवार्द आहे (आमेन). 21 आता जो तुम्हांसिहत आम्हांस
िख्रस्तामध्ये िस्थर करतो व ज्याने आम्हांस अिभषेक केला तो देव आहे.
22 मालकीपणाचा िशक्का आमच्यावर मारला व जो येणार आहे
त्याबद्दलची खात्री म्हणून आपला आत्मा आमच्या अतंरगंात ठेव म्हणून
ठेवला.

23 मी देवाला साक्षी होण्यासाठी हाक मारुन आपल्या िजवाची शपथ
घेऊन सांगतो की तुमच्याशी कठोर व्यवहार करु नये म्हणून मी
किंरथला आलो नाही. 24 आम्ही तुमच्या िवश्वासावर स्वािमत्व करतो
असे नाही, पण तुमच्या आनदंासाठी आम्ही तुमच्याबरोबर काम करतो.
कारण िवश्वासाने तुम्ही िस्थर राहता.

म्हणून मी असा िनश्चय केला की, मी पुन्हा तुमची द:ुखदायक
अशी भेठ घेणार नाही. 2 कारण जर मी तुम्हांला द:ुख देतो
तर मला तुमच्यािशवाय आनदं कोण देईल? 3 आिण मी

तुम्हांस हे यासाठी िलिहले की, मी आल्यावर ज्यांच्यापासून मी आनदंी
व्हावे त्यांच्यापासून मला द:ुख होऊ नये. मला तुम्हा सवार्ंिवषयी िवश्वास
आहे की, माझा आनदं तो तुम्हा सवार्ंचादेखील आहे. 4 कारण मी
अत्यतं द:ुखाने व कळवळून हे िलिहत आहे पण तुम्हांला िखन्न करावे
म्हणून नव्हे तर तुमच्यािवषयी माझ्या मनात जी प्रीित आहे ितची खोली
तुम्हांला समजावी म्हणून िलिहत आहे.

ज्यानज्यानेे चूकचूक ककेेलीली त्यालात्याला क्षमाक्षमा कराकरा

5 जर कोणी कोणाला द:ुख िदले असेल तर त्याने फक्त मलाच ते
िदले असे नाही, तर काही प्रमाणात तुम्हा सवार्ंना िदले आहे. त्यासंबधंी
मी फार कठीण होऊ इिच्छत नाही. 6 अशा मनुष्यांना सगळ्यांनी िमळून
िदलेली िशक्षा पुर.े 7 आता त्याऐवजी तुम्ही त्याला क्षमा केली पािहजे
आिण त्याचे सांत्वन केले पािहजे. यासाठी की अित द:ुखाने तो दबून
जाऊ नये. 8 मी िवनिंत करतो, म्हणून तुमचे त्याच्यावरील प्रेम पुन्हा
व्यक्त करा. 9 मी तुम्हांला िलिहण्याचे कारण हेच की तुम्ही परीके्षत
िटकता की नाही व प्रत्येक बाबतीत तुम्हा आज्ञाधारक राहता की नाही हे
पाहावे. 10 जर तुम्ही एखाद्याला क्षमा करता तर मीसुद्धा त्याला क्षमा
करीन. आिण ज्याची ज्या कशाची मी क्षमा केली आहे, आिण त्यातूनही
जर काही क्षमा करण्याचे रािहले असेल-तर मी िख्रस्ताच्या नजरते तुमची
क्षमा केली आहे. 11 यासाठी की सतैानाने आम्हांवर वरचढ होऊ नये.
कारण त्याच्या योजना आम्हाला माहीत नाहीत असे नाही.

त्रोवसत्रोवस ययेेथीलथील पौलाचीपौलाची काळजीकाळजी

12 जेव्हा मी िख्रस्ताच्या सुवातेर्किरता त्रोवसास आलो तेव्हा प्रभूमध्ये
मजसाठी दार उघडल्यावर, 13 माझा भाऊ तीत मला तेथे सापडला
नाही, म्हणून माझ्या आत्म्याचे सामाधान झाले नाही. पण तेथील
लोकांचा िनरोप घेऊन मी मासेदोिनयास गेलो.
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14 पण देवाचे आभार मानतो जो िख्रस्तामध्ये नेहमी आम्हांला
िवजयी करतो व त्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाचा सुगधं आमच्याद्धारे
सगळीकडे पसरिवतो. 15 कारण आम्ही, जे तारले जात आहोत व जे
नाश पावत आहेत ते देवाला वािहलेला िख्रस्ताचा सुगधं असे आहोत.
16 हरवलेल्यांसाठी आम्ही मरणाचा वास आहोत तर जे तारले गेले
आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही जीवनाचा सुगधं आहोत. आिण या
कामासाठी बरोबरीचा कोण आहे? 17 इतरांसारखे आम्ही फायद्यासाठी
देवाच्या वचनाचे काम करीत नाही. याउलट िख्रस्तामध्ये देवासमोर
आम्ही देवाने पाठिवलेल्या माणसांसारखे प्रामािणकपणे बोलतो.

ददेेवाच्यावाच्या नव्यानव्या कराराचकराराचेे ससेेवकवक

पुन्हा, आम्ही आमची प्रशसंा करायला लागलो काय? िंकवा
आम्हांला काही लोकांसारखी तुमच्याकडे येण्यास िंकवा
तुमच्याकडून येण्यास िशफारसपत्रांची आवश्यकता आहे

काय? 2 तुम्ही स्वतःच आमची िशफारसपत्रे आहात. आमच्या
अतंःकरणावर िलिहलेले, प्रत्येकाने वाचलेले व प्रत्येकाला माहीत
असलेले. 3 तुम्ही दाखवून देता की, तुम्ही िख्रस्ताकडून आलेले पत्र
आहात, आिण ते आमच्या सेवेचा पिरणाम शाईने िलिहलेले पत्र नव्हे, तर
िजवंत देवाच्या आत्म्याने िलिहलेले, दगडी पाट्यावर नव्हे तर मानवी
हृदयाच्या पाट्यांवर िलिहलेले आहात.

4 देवासमोर िख्रस्ताद्धार ेअशा प्रकारचा आमचा िवश्वास आहे. 5 असे
नाही की आम्ही स्वतःहून आमच्यासाठी सवर्काही करण्यास समयर्
आहोत, तर आमचे सामथ्यर् देवापासून येते. 6 त्याने आम्हांला नव्या
कराराचे सेवक म्हणून समथर् बनिवले आहे- पत्राने नव्हे तर आत्म्याने,
कारण पत्र मारुन टाकते, पण आत्मा जीवन देतो.

नवानवा करारकरार महानमहान गौरवगौरव आणतोआणतो

7 आता जर सेवेमुळे मरण येते, जी दगडावर अक्षरांनी कोरलेली होती
आिण जर ती सेवा गौरवाने आली, यासाठी की, इस्राएल लोकांना
मोशेच्या चेहऱ्याचे तेजोवलय पाहता येऊ नये, जरी ते तेज कमी होत
चालले होते. 8 तर आत्म्याची सेवा त्यापेक्षा गौरवी होणार नाही काय?
9 कारण जर सेवा जी माणसाचा िनषेध करते ती गौरवी असेल, तर
ितच्यापेक्षा िकतीतरी गौरवी ती सेवा असेल जी नीितमत्व आणते! 10

त्यात गौरव होते, पण जेव्हा त्यापेक्षा महान गौरवासमोर तुलना केली
जाते, तेव्हा ते कमी होते. 11 आिण जर ते िनस्तेज होत जाणार ेगौरवाने
आले तर जे िटकते त्याचे गौरव िकती महान असेल!

12 म्हणून आम्हांला अशी आशा असल्यामुळे, आम्ही फार धीट
आहोत. 13 आम्ही मोशेप्रमाणे नाही, ज्याने तोंडावर आवरण घेऊन
त्याच्या चेहऱ्याच्या तेजामुळे (इस्राएली लोकांचे डोळे िदपून जाऊ नयेत)
त्याचा चेहरा लोकांना िदसणार नाही म्हणून तोंड झाकून घेतले, जरी त्या
वेळेला त्याचे तेज कमी होत चालले होते. 14 पण त्यांची मने मदं
करण्यात आली होती. कारण आजपयर्ंत तोच पडदा (आवरण) राहतो,
जेव्हा जुना करार वाचला जातो. तो हटवण्यात आलेला नाही. कारण
केवळ िख्रस्तामध्येच तो बाजूला घेतला जाईल. 15 तरी आजपयर्ंत
जेव्हा मोशेचे ग्रंथ वाचतात तेव्हा त्यांच्या मनावर आच्छादन राहते. 16

पण जेव्हा केव्हा कोणी प्रभूकडे वळतो तेव्हा ते आवरण काढून घेतले
जाते. 17 प्रभु आत्मा आहे आिण जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे
मोकळेपणा आहे. 18 तर आपण सवर्जण आवरण नसलेल्या चेहऱ्याने
प्रभुचे गौरव आरशात पािहल्याप्रमाणे पाहत असता, प्रभु जो आत्मा
याच्यापासून गौरवातून गौरवात असे त्याच्या प्रितरुपात रुपांतरीत होत
जातो.

मातीच्यामातीच्या भांड्यातीलभांड्यातील आध्यित्मकआध्यित्मक ठठेेवावा

म्हणून देवाच्या दयेद्वार ेआम्हाला ही सेवा िमळाली आहे,
आम्ही धीर सोडत नाही. 2 तर आम्ही लज्जास्पद गुप्त गोष्टी
सोडून िदल्या आहेत, आम्ही कपटाने वागत नाही. आिण

कपटदृष्टीने देवाच्या वचनाचा उपयोग करीत नाही, तर देवासमोर खरपेण
प्रगट करण्यास आम्ही आपणांसमोर सवर् लोकांच्या
सद्सदिववेकबुिध्दला पटिवतो. 3 आिण जरी आमचे शुभवतर्मान

आवरण घातलेले आहे, जे नाश पावत आहेत अशांसाठी ते आच्छािदत
आहे. 4 या जगाच्या देवाने अिवश्वासणाऱ्यांची मने आंधळी केली आहेत.
यासाठी की िख्रस्ताच्या गौरवी सुवातेर्चा प्रकाश त्यांना पाहता येऊन
नये. जो देवाच्या प्रितमेचा आहे. 5 कारण आम्ही आमचीच सुवातार्
सांगत नाही तर िख्रस्त येशू हाच प्रभु आहे अशी घोषणा करतो आिण
आम्ही येशू िख्रस्तासाठी तुमचे सेवक आहोत असे स्वतःिवषयी सांगतो.
6 कारण देव, जो म्हणाला, “अधंारातून प्रकाश होवो.” त्याने तो प्रकाश,
आमच्या अतंःकरणात िख्रस्ताच्या चेहेऱ्यात देवाच्या गौवाच्या ज्ञानात
दाखवावा. 7 पण आमचा हा ठेवा मातीच्या भांड्यामध्ये आहे. यासाठी
की, सामथ्यार्ची पराकोटी देवापासून येते, आम्हांकडून नाही. 8

आम्हांवर चारी िदशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून िचरडले गेलो
नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण िनराश झालो नाही. 9 छळ झालेले असे
आहोत पण टाकून िदलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो
तरी आमचा नाश झालेला नाही. 10 आम्ही नेहमी येशूचे मरण आमच्या
शरीरात घेऊन जात असतो. यासाठी की िख्रस्ताचे जीवनही आमच्या
शरीराद्वार ेप्रकट व्हावे. 11 कारण आम्ही जे िजवंत आहोत ते आम्ही
नेहमीच िख्रस्ताकिरता मरणाला सोपिवलेले आहोत. यासाठी त्याचे
जीवन आमच्या मत्यर् शरीराद्वार ेप्रकट व्हावे. 12 म्हणून मग,
आमच्यामध्ये मृत्यू काम करीत आहे, पण तुमच्यामध्ये जीवन काम
करीत आहे.

13 असे िलिहले आहे: “मी िवश्वास ठेवला; म्हणून मी बोललो आहे.”
िवश्वासच्या त्याच आत्म्याने आम्हीसुद्धा िवश्वास ठेवतो आिण म्हणून
बोलतो. 14 कारण आम्हांला माहीत आहे ज्याने प्रभु येशूला उठिवले,
तो त्याच्याबरोबर आम्हांला उठवील व आम्हांला तुमच्याबरोबरच
त्याच्यासमोर सादर करील. 15 कारण या सवर् गोष्टी तुम्हाकिरता आहेत.
यासाठी की, पुष्कळांच्या द्धार ेिवपुल झालेली कृपा अनेकांच्या
उपकारस्तुतीमुळे देवाचे भरघोस गौरव होण्याला कारण व्हावी.

िवश्वासाचिवश्वासाचेे जगणजगणेे

16 म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्ही व्यथर्
ठरत आहोत तरी अतंरीकदृष्ट्या आम्ही िदवसेंिदवस नवीन होत
आहोत. 17 कारण आमची हलकी व क्षिणक द:ुखे ही आमच्यासाठी
अनतंकळचे गौरव िमळवीत आहेत, जे द:ुखापेक्षा िकतीतरी मोठे आहे.
18 म्हणून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्वरुपात िदसत नाहीत ितकडे
आमचे डोळे लावीत नाही पण जे िदसत नाही, पण अिवनाशी आहे
त्याकडे डोळे लावतो. कारण जे िदसते ते क्षिणक आहे, पण जे िदसत
नाही, ते अनतंकालीक आहे.

आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जिगक घर ज्यामध्ये
आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला देवापासून िमळलेले
अनतंकाळचे घर स्वगार्त आहे. ते मानवी हातांनी बांधलेले

नाही. 2 दरम्यान आम्ही कण्हतो, आमच्या स्वगीर्य िनवासस्थानासह
पोशाख करण्यास आम्ही आतुर झालो आहोत. 3 कारण जेव्हा आम्ही
पोशाख करु, तेव्हा आम्ही नग्न िदसणार नाही. 4 कारण या घरामध्ये
आम्ही असताना आम्ही कण्हतो, आिण ओझ्याने दबले जातो. कारण
वस्त्रहीन असण्याची आमची इच्छा नसते, पण आमची इच्छा आहे की,
आमच्या स्वगीर्य िनवासस्थानाने पोशाख करावा. यासाठी की जे मत्यर्
आहेत ते जीवनाने िगळावे. 5 आता देवानेच आम्हांला नेमक्या याच
कारणासाठी िनमार्ण केले, आिण हमी म्हणून पिवत्र आत्मा िदला, जो
येणार आहे त्याबद्दलची खात्री बाळगा.

6 म्हणून आम्हांला नेहमीच िवश्वास असतो आिण माहीत असते की,
जोपयर्ंत आम्ही या शरीरात राहत आहोत, तोपयर्ंत आम्ही प्रभुपासून दरू
आहोत. 7 आम्ही िवश्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने 8 आम्हांला
िवश्वास आहे, मी म्हणतो, आिण शरीरापासून दरू राहण्याचे आम्ही पसंत
करु. आिण प्रभुसंगती राहू. 9 म्हणून त्याला संतोषिवणे हे आम्ही आमचे
ध्येय करतो, आम्ही शरीराने जगत असलो िंकवा प्रभुपासून दरू असलो
तरी. 10 कारण आम्हांला सवार्ंना िख्रस्ताच्या न्यायासनासमोर उभे
राहायचे आहे. आिण प्रत्येकाला त्याचे जे प्रितफळ िमळणार आहे.
म्हणजे शरीरात असताना ज्या वाईट िंकवा चांगल्या गोष्टी केल्या
त्याप्रमाणे बिक्षस िमळेल.

2 किंरथकरांस 2:14 743 2 किंरथकरांस 5:10
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ददेेवाचवाचेे िमत्रिमत्र होण्यासाठीहोण्यासाठी लोकांनालोकांना मदतमदत करणकरणेे

11 म्हणून आम्ही जाणतो की देवाचे भय कशासाठी धरायचे व
त्यासाठी आम्ही मनुष्यांना वळिवण्याचे प्रयत्न करतो. आम्ही जे आहोत
ते देवासमोर स्पष्ट आहोत. आिण माझी आशा आहे की, तुमची
सिद्ववेकबुिध्द आम्हांला जाणते. 12 आम्ही तुमच्यासमोर आमची पात्रता
पुन्हा एकदा िसद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत नाही. पण आमच्यािवषयी
तुम्ही अिभमान बाळगावा यासाठी संधी देत आहोत, यासाठी की तुम्ही
अशांना उत्तर द्यावे की जे पािहलेल्या गोष्टीिवषयी अिभमान बाळगतात
आिण अतंःकरणात जे आहे त्यािवषयी बाळगत नाहीत. 13 जरी आम्ही
वेडे असलो तरी ते िख्रस्तासाठी, जर आम्ही आमच्या योग्य
मनःिस्थतीत असलो तर ते तुमच्यासाठी. 14 कारण िख्रस्ताचे प्रेम
आम्हाला भाग पाडते, कारण आमची खात्री झाली आहे की, जर एक
सवार्ंसाठी मेला आिण म्हणून सवर् मेले. 15 आिण तो सवार्ंसाठी मेला,
यासाठी की जे जगतात त्यांनी स्वतःसाठीच जगू नये तर जो
त्यांच्यासाठी मेला व पुन्हा उठला त्याच्यासाठी जगावे.

16 म्हणून आतापासून जिगक दृष्टीकोनातून आम्ही कोणाला मानत
नाही, तरी एकेकाळी आम्ही िख्रस्ताला अशाप्रकार ेमानले. पण आता
आम्ही तसे करीत नाही. 17 म्हणून, जर कोणी िख्रस्तामध्ये आहे, तर
तो नवी उत्पित्त आहे. जुने गेल आहे. नवीन आले आहे! 18 हे सवर्
देवापासून आहे त्याने िख्रस्ताद्वार ेआमच्याशी स्वतःचा समेट केला
आिण आम्हांला समेटाची सेवा िदली. 19 देव िख्रस्तामध्ये जगाशी
स्वतःचा समेट करीत होता. मनुष्यांची पापे त्यांच्यािवरुद्ध मोजत
नव्हता. आिण त्याने आम्हांला समेटाचा संदेश िदला आहे. 20 म्हणून
आम्ही िख्रस्ताचे राजदतू आहोत, जणू काय देव आमच्या द्वार ेत्याचे
आवाहन करीत होता. िख्रस्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हांला िवनिंत करतो.
देवाशी समेट करा. 21 ज्याच्याठायी पाप नव्हते त्याला आमच्यासाठी
देवाने पाप केले. यासाठी की त्याच्यामध्ये आम्ही देवाचे नीितमत्व व्हावे.

देवाचे सहकमर्चारी म्हणून आम्ही तुम्हांला िवनिंत करतो की,
जी देवाची कृपा आपल्याला िमळते ती व्यथर् घालवू नका. 2

कारण तो म्हणतो,
“माझ्या सोयीच्या वेळी मी तुझे ऐकले
आिण तारणाच्या िदवसात मी तुला मदत केली.”

यशया 49:8
मी तुम्हांला सांगतो, देवाच्या “सोयीची वेळ” आताच आहे. आताच
“तारणाचा िदवस” आहे.

3 आमची सेवा दोषी ठरु नये यासाठी आम्ही कोणालाही दोष देत
नाही. 4 उलट सवर् प्रकारच्या पिरिस्थतीत आम्ही देवाचे सेवक होतो हे
आम्ही दाखवून िदले. मग आम्हांला त्रास सोसावा लागो, नाहीतर
अडचणी येवोत, छळ होवो नाहीतर वेदना होवोत. छळात, आिण द:ुखात
5 फटके खाण्यात, तंुरुगवासात आिण दगं्यात, कठोर श्रमात, जागून
काढलेल्या रात्रीत, भुकेले असताना, 6 शुद्धतेत, समजूतदारपणात,
सहनशीलतेत, आिण दयाळूपणात, पिवत्र आत्म्याच्या आिण िनव्यार्ज
प्रीतीमुळे, 7 सत्य बोलण्यात, आिण देवाच्या सामथ्यार्त, आक्रमक
आिण संरक्षक पद्धतीने नीितमत्वाच्या शस्त्रांसह, 8 गौरव व
अपमानाद्वार,े आमच्याबद्दलच्या वाईट व चांगल्या बातमीने शहाणपणाने,
तरीही फसिवणार ेठरले गेलेलो. 9 जरी आम्ही प्रिसद्ध असलो, तरी
अप्रिसद्ध असे समजले गेलेलो, मरत असलेले तरी जगत असलेलो,
मारलेले तरी अजून ठार न केलेले, 10 द:ुखी तरी नेहमी आनदं करीत,
गरीब तरी पुष्कळांना श्रीमतं करणार,े जवळ काही नसलेले तरी सवर्
काही जवळ असणार ेअसे आहोत.

11 आम्ही मोकळे पणाने तुमच्याशी बोललो, किंरथकरांनो, आिण
आमची अतंःकरणे तुमच्यासमोर अगदी पूणर्पणे रीतीने उघडी केली. 12

आम्ही तुमच्याबद्दल प्रेमभावना ठेवण्याचे थांबवले नाही, पण तुमची
आमच्याबद्दलची प्रेमभावना मात्र थबकली आहे. 13 आपल्यातली
देवाणघेवाण चांगली असावी म्हणून मी तुमच्याशी माइया मुलांप्रमाणे
बोलतो. तुम्हीही तुमची अतंःकरणे िवशाल करा.

िख्रस्तीिख्रस्ती नसलनसलेेल्यांबरोबरल्यांबरोबर राहण्यािवषयीराहण्यािवषयी सूचनासूचना

14 जे तुमच्या बरोबरीचे नाहीत त्यांच्याबरोबर एका जुवाखाली एकत्र
येऊ नका. नाहीतर नीितमान व दषु्टपणा यात काय फरक उरला? िंकवा
प्रकाश व अधंार यात कोणते साम्य आहे? 15 िख्रस्त आिण बिलयाल
यांचा सलोखा कसा होणार? िवश्वासणाऱ्याचा अिवश्वासणाऱ्या बरोबर
काय सारखेपणा आहे? 16 देवाचे मिंदर आिण मूिर्त यांच्या मान्यता एक
कशा असतील? कारण आम्ही िजवंत देवाचे मिंदर आहोत, ज्याप्रमाणे
देवाने म्हटले आहे:
“मी त्यांच्याबरोबर राहीन,
आिण त्यांच्याबरोबर चालेन,
मी त्यांचा देव होईन
आिण ते माझे लोक होतील.”

लेवीय 26:11-12
17 “म्हणून त्यांच्यामधून बाहेर या
आिण स्वतःला त्यांच्यापासून वेगळे करा.
प्रभु म्हणतो, अशुद्ध वस्तूला स्पशर् करु नका,
आिण मी तुम्हांला स्वीकारीन.”

यशया 52:11
18 “मी तुम्हांला िपता असा होईन,
तुम्ही माझी मुले व कन्या व्हाल,
असे सवर्समथर् प्रभु म्हणतो.”

2 शमुवेल 7:14; 7:8
िप्रय िमत्रांनो, देवाची अिभवचने आमच्याकडे असल्याने जे
शरीर व आत्म्याला दिुषत करते त्या प्रत्येक गोष्टीपासून
स्वतःला शुद्ध ठेऊ या. देवािवषयी असलेल्या आदराने

पिवत्रतेत पिरपूणर् होऊ या.

पौलाचापौलाचा आनआनंदंद

2 तुमच्या अतंःकरणात आमच्यासाठी जागा करा: आम्ही कोणाचेही
वाईट केले नाही. आम्ही कोणाला भ्रष्ट केले नाही. आम्ही कोणाचा गरै
फायदा घेतला नाही. 3 मी तुम्हांला तुमचा िनषेध करावा म्हणून असे
म्हणत नाही. मी तुम्हांला अगोदरही सांिगतले आहे की, आमच्या
अतंःकरणात तुमच्यािवषयी असे स्थान आहे की, आम्ही तुमच्याबरोबर
जगू िंकवा मरु. 4 मला तुमच्यािवषयी मोठा िवश्वास वाटतो, मला
तुमच्यािवषयी खूप अिभमान वाटतो, तुमच्या बाबतीत मी अिधक
उत्तेिजत झालो आहे. अनेक त्रास झाले तरी आमच्या सवर् त्रासात
आमच्या आनदंाला उधाण आले आहे.

5 कारण जेव्हा आम्ही मासेिदिनयाला आलो, तेव्हा आमच्या या
शरीराला िवसावा नव्हता. पण आम्हांला प्रत्येक िठकाणी त्रास देण्यात
आला, बाहेरुन भांडणे, आतून भीित होती. 6 पण जे हताश झाले आहेत
त्याचे सांत्वन देव करतो, त्याने तीताच्या येण्याने आमचे सांत्वन केले.
7 त्याच्यामुळेच नव्हे तर तुम्ही त्याला िदलेल्या सांत्वनामुळेसुद्धा.
तुमच्या आमच्याबद्दल असलेल्या ओढीबद्दल त्याने आम्हांला सांिगतले
आहे. तुमचे खोलवरचे द:ुख, माझ्याबद्दलची तुमची असलेली तीव्र
सिदच्छा यािवषयी सांिगतले, त्यामुळे माझा आनदं पूवीर्पेक्षा वाढला
आहे.

8 जरी मी माझ्या पत्रामुळे तुम्हांला द:ुखावले असले तरी त्याबद्दल
मला खेद होत नाही, जरी मला खेद होत असला तरी मला आता
जाणवले आहे की, माझ्या पत्रामुळे तुम्हांला द:ुख झाले, पण फक्त
थोड्या वेळापुरते असावे. 9 तरी आता मी आनदंी आहे. यासाठी नाही
की, तुम्हांला द:ुखी केले, तर यासाठी की तुमच्या द:ुखामुळे तुम्ही
पशचात्ताप केला. कारण देवाने इिच्छल्याप्रमाणे तुम्ही द:ुखी झाला आिण
म्हणून आमच्याकडून कुणाची कोणत्याही प्रकार ेहािन झाली नाही. 10

दवैी द:ुख तारणाप्रत नेणारा पश्र्चात्ताप आणते आिण कोणताही खेद
बाळ्गीत नाही, पण जिगक द:ुख मरण आणते. 11 पहा दवैी द:ुखामुळे
तुमच्यात काय िनमार्ण झाले आहे: िकती तरी गभंीरपणा आिण
आित्मयता, स्वतःला स्पष्ट करण्यासाठी िकती उत्सुकता, िकती संताप,
िकती सावधानता, िकती ओढ, िकती सिदच्छा व न्याय िमळवून

2 किंरथकरांस 5:11 744 2 किंरथकरांस 7:11
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देण्यासाठी िकती तत्परता, या बाबतीत प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही स्वतःला
िनदोर्ष असे िसद्ध केले. 12 म्हणून जरी मी तुम्हांला िलिहले तरी ते
कोणी चूक केली म्हणून िंकवा कोणी दसूऱ्याला द:ुख िदले म्हणून नाही
तर उलट देवासमोर तुम्ही आमच्या बाबतीतील तुमची आित्मयता
दाखवली हे तुम्हांला पाहता यावे. 13 यामुळे आम्हास उत्तेजन िमळाले.
आमच्या स्वतःच्या उत्तेजनािशवाय आणखी आम्ही िवशेषतः तीताला

आनदंीत पाहून आम्हांला आनदं झाला कारण त्याचा आत्मा तुम्हा
सवार्ंमुळे ताजातवाना झाला आहे. 14 मी त्याला तुमच्यािवषयी
अिभमानाने सांिगतले आिण तुम्ही मला लिज्जत केले नाही. पण जे सवर्
काही आम्ही तुम्हांला सांिगतले ते खर ेखर ेहोते. तसा आमचा
तुमच्यािवषयीचा अिभमान जो तीताला सांिगतला ह्याच रीतीने स्वतःचा
खरपेणा िसद्ध केला. 15 आिण जेव्हा त्याला तुमचा आज्ञाधारकपणा
आठवतो तेव्हा त्याचे तुमच्या िवषयीचे प्रेम अिधकच वाढते. त्याचा
स्वीकार तुम्ही भीत व कांपत केला. 16 मला आनदं वाटतो की मला
तुमच्यािवषयी पूणर् िवश्वास वाटू शकतो.

िख्रस्तीिख्रस्ती ददेेणणेे

आिण आता, बधंूनो, आम्हांला असे वाटते की, तुम्ही हे जाणून
घ्यावे की, मासेिदिनयातील मडंळ्यांना देवाने कशी कृपा िदली.
2 अत्यतं खडतर अशी संकटे असली तरी त्यांचा ओसंडून

वाहणारा आनदं आिण त्यांचे आत्यांितक दािरद्य िवशाल उदारतेत उभे
रािहले. 3 कारण मी साक्ष देतो की, त्यांना िजतके शक्य होते िततके
त्यांनी िदले. आिण त्यांच्या क्षमतेपेक्षाही जास्त िदले. त्यांनी उत्सफूतर्पणे
स्वतःला िदले. 4 संतांच्या सेवेमुळे िमळणाऱ्या आशीवार्दामध्ये सहभागी
होण्याचा बहुमान िमळावा म्हणून त्यांनी आस्थेवाईकपणे आम्हांला
िवनिंत केली. 5 आिण आम्ही अपेक्षा केली त्याप्रमाणे त्यांनी केले नाही,
तर त्यांनी स्वतःला प्रथम देवाला िदले. आिण मग देवाच्या इच्छेला
राखून आम्हांला िदले.

6 मग आम्ही तीताला िवनिंत केली, त्याने अगोदर जशी सुरुवात
केली होती तशीच त्याने तुम्हामध्ये या कुपेची पूणर्ताही करावी. 7 म्हणून
जसे तुम्ही सवर् गोष्टीत, म्हणजे िवश्वासात, बोलण्यात ज्ञानात व सवर्
आस्थेत व आम्हांवरील आपल्या प्रीतीत वाढला आहा, तसे तुम्ही या
कृपेतही फार वाढावे.

8 मी तुम्हांला आज्ञा करीत नाही, पण मला तुमच्या प्रेमच्या
प्रामािणकतेची तुलना इतरांच्या आस्थेशी करायची आहे. 9 कारण
तुम्हांला आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा माहीत आहे की, जरी तो
श्रीमतं होता तरी तुमच्याकिरता तो गरीब झाला, यासाठी की, त्याच्या
गरीबीने तुम्ही श्रीमतं व्हावे.

10 आिण तुमच्या फायद्यासाठी माझा सल्ला असा आहे की, गेल्या
वषीर् तुम्ही केवळ देण्यातच नव्हे तर तशी इच्छा करण्यात पिहले होता.
11 आता ते काम पूणर् करा, यासाठी की कायर् करण्याची तुमची
उत्सुकता ही ती तुमच्याकडे ज्या प्रमाणात आहे त्यानुसार पूणर् करण्यात
यावी. 12 कारण जर इच्छा असेल, तर एखाद्याकडे जे असेल तसे मान्य
होईल. जर नसेल तर मान्य होणार नाही. 13 दसुऱ्याचे ओझे हलके
करण्यासाठी तुमच्यावर ओझे लादावे असे नाही तर समानता असावी
म्हणून. 14 सध्याच्या काळात तुमच्या िवपुलतेतून त्यांची गरज भागावी.
यासाठी की नतंर त्याच्या िवपुलतेमुळे तुमच्या गरजा भागिवल्या
जाव्यात. मग समानता येईल. 15 पिवत्र शास्त्र म्हणते,
“ज्याने पुष्कळ गोळा केले होते, त्याला जास्त झाले नाही.
ज्याने थोडे गोळा केले होते, त्याला कमी पडले नाही.”

िनगर्म 16:18

तीततीत आिणआिण त्याचत्याचेे सोबतीसोबती

16 जी आस्था माझ्यामध्ये तुमच्यािवषयी आहे ती आस्था देवाने
तीताच्या अतंःकरणात घातली याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो, 17

कारण तीताने आमच्या आवाहनाचे स्वागतच केले असे नाही तर तो
पुष्कळ उत्सुकनेने आिण त्याच्या स्वतःच्या मोठ्या आस्थेने तुमच्याकडे
येत आहे. 18 आिण आम्ही त्याच्याबरोबर एका बधंूला ज्याची त्याच्या
सुवातेर्बद्दलच्या मडंळ्यातील सेवेबद्दल वाहवा होत आहे, त्याला पाठवीत

आहोत. 19 यापेक्षा अिधक म्हणजे मडंळ्यांनी आम्हासांगती दानापर्ण
घेऊन जाण्यासाठी त्याची िनवड केली. जे आम्ही प्रभुच्या गौरवासाठी
करतो आिण मदत करण्याची आमची उत्सुकता िदसावी म्हणून हे
करतो.

20 ही जी िवपुलता आम्हांकडून सेवेस उपयोगी पडत आहे ितच्या
कामात कोणीही आम्हांवर दोष लावू नये म्हणून आम्ही काळजीपूवर्क
वागत आहोत. 21 कारण जे प्रभुच्या दृष्टीने चांगले तेच आम्ही योिजतो,
एवढेच नाही तर माणसांच्या दृष्टीने जे चांगले ते योिजतो.

22 त्याला सोडून आम्ही त्यांच्याबरोबर आमच्या बधंूलाही पाठिवत
आहोत. ज्याने आम्हाला स्वतःला पुष्कळ बाबतीत आवेशी असल्याचे
िसद्ध करुन दाखिवले आहे आिण आता त्याला तुमच्याबद्दल वाटत
असलेल्या िवश्वासामुळे तो अिधक आवेशी झाला आहे.

23 तीताच्या बाबतीत सांगायाचे तर, तो तुमच्यामधील माझा एक
सहकारी व सहकमर्चारी आहे, आमच्या इतर बधंंूच्या बाबतीत सांगायचे
तर, ते िख्रस्ताला गौरव व मडंळ्यांचे प्रितिनधी आहेत. 24 म्हणून या
लोकांना तुमच्या प्रेमाचा पुरावा द्या. आिण आम्हांला तुमच्याबद्दल वाटत
असलेल्या अिभमानबद्दलचे समथर्न करा. यासाठी की, मडंळ्यांनी ते
पाहावे.

िख्रस्तीिख्रस्ती बांधवांकिरताबांधवांकिरता मदतमदत

या संताच्या सेवेसाठी मी तुम्हांला काही िलहावे याची गरज
भासत नाही. 2 कारण मदत करण्याबद्दलची तुमची उत्सुकता
मला माहीत आहे. आिण मी मासेदोिनयातील लोकांना

यािवषयी अिभमानाने सांगत होतो की, गेल्या वषार्पासून अखयातील
तुम्ही लोक देण्यासाठी तयार आहात आिण तुमच्या जोशामुळे पुष्कळ
जण कृित करण्यास आवेशाने पुढे आले आहेत. 3 परतंु मी भावांना
यासाठी पाठवीत आहे की, आमचा तुमच्यािवषयी या बाबतीत अिभमान
पोकळ ठरु नये. पण जसे आम्ही तुम्हांला सांिगतले तसे तुम्ही तयार
असावे. 4 कारण कोणी मासेदोिनयाचा मनुष्य माझ्याबरोबर आला,
आिण जर त्याने तुम्हांला तयार नसलेले पािहले, तर तुम्ही लिज्जत व्हाल
असे आम्हाला म्हणायचे नाही. तर आम्ही लिज्जत होऊ. 5 म्हणून मला
हे आवश्यक आहे की, बधंूनी आम्हांला आगाऊ भेट देण्यासाठी त्यांना
िंवनित करावी आिण उदार देणगी जी तुम्ही देण्याचे अिभवचन िदले
आहे, ितच्यािवषयीची व्यावस्था संपवावी. मग ती उदारहस्ते िदलेली
देणगी ठरले व कुरकुर करीत िदलेले दान ठरणार नाही.

6 हे लक्षात ठेवा: जो हात राखून पेरतो तो त्याच मापाने कापणी
करील, आिण जो उदार हाताने पेरील तो त्याच मापाने कापणी करील.
7 प्रत्येक माणसाने अतंःकरणात ठरिवल्याप्रमाणे द्यावे, खेदाने िंकवा
बळजबरीने देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये. कारण आनदंाने देणाऱ्यावर
देव प्रेम करतो. 8 आिण देव तुम्हाला कृपेने िवपुल देण्यास समथर् आहे.
यासाठी की सवर् गोष्टीत सवर् वेळी, तुम्हांला िवपुलता िमळेल आिण
चांगल्या कामसाठी अिधक तत्पर व्हाल. 9 असे िलिहले आहे:
“तो गरीबांना उदारहस्ते देतो,
त्याची दया अनतंकाळपयर्ंत राहील.”

स्तोत्र. 112:9
10 जो पेरणाऱ्याला बी व खाणऱ्याला अन्न पुरिवतो, तो तुम्हाला पेरायला
बी पुरवील आिण ते अनेकपट करील. आिण तुमच्या नीितमत्वाची फळे
वाढवील. 11 सवर् प्रकारच्या उदारपणाकिरता प्रत्येक गोष्टीत धनवान
व्हाल. यामुळे तुम्हीदेखील उदारपणे द्यावे ज्यामुळे देवाची स्तुित होईल.

12 कारण या अपर्णकायार्ची ही सेवा संताच्या गरजा पुरिवते. इतकेच
केवळ नाही तर देवाला अनेक गोष्टी िदल्याने िवपुलता येते. 13 कारण
या सेवेमुळे तुम्ही स्वतःला योग्य शािबत करता, आिण ते देवाचे गौरव
करतात, तुम्ही ज्यावर िवश्वास ठेवता त्या िख्रस्ताच्या शुभवतर्मानाला
अधीन असल्याने तुमचे स्वीकारणे. 14 आणखी ते तुम्हाकिरता प्राथर्ना
करीत असता तुम्हावर देवाने जी िवपुल कृपा केली आहे, त्यामुळे तुमची
भेट व्हावी अशी उत्कंठा ते धरतात. 15 देवाच्या अिनवार्च्य देणग्यांबद्दल
त्याचे आभार मानतो.

2 किंरथकरांस 7:12 745 2 किंरथकरांस 9:15
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पौलपौल त्याच्यात्याच्या ससेेववेेचचेे समथसमथर्र्नन करतोकरतो

िख्रस्ताच्या नम्रतेने व सौम्यतेने मी तुम्हांला उत्तेजन देतो.
मी, पौल, जेव्हा तुमच्या समोर येतो तेव्हा “िभत्रा” असतो
पण जव्हा तुमच्यापासून दरू असतो तेव्हा “धीट” असतो! 2

मी आशा करतो की, जेव्हा मी येतो तेव्हा, काही लोक ज्यांना असे वाटते
की आम्ही जगाच्या रीतीप्रमाणे जगतो त्यांच्याबाबतीत लोक िजतकी
अपेक्षा करतात, िततका मी धीट असणार नाही, िजतकी मी अपेक्षा
करतो. 3 कारण जरी आम्ही जगामध्ये राहत असलो, तरी जगाप्रमाणे
लढाई करीत नाही. 4 ज्या शस्त्राने आम्ही लढाई करतो ती जगातल्या
शस्त्रांसारखी नाहीत. उलट, त्यांच्यामध्ये दवैी शिक्त आहे ज्यामुळे शत्रूचे
बुरुज नष्ट होतात. 5 आम्ही वाद आिण जे देवािवषयीच्या ज्ञानािवरुद्ध
उभे राहते ते नष्ट करतो आिण प्रत्येक िवचार पकडून त्याला िख्रस्ताच्या
आज्ञा पाळायला लावतो. 6 आिण तुमचा आज्ञाधारकपणा पूणर्
झाल्यावर आम्ही प्रत्येक आज्ञाभगंाच्या कृतीला िशक्षा करण्यास तयार
असू.

7 तुम्ही वरवर बघता, जर कोणी तो िख्रस्ताचा आहे यािवषयी खात्री
बाळगतो तर त्याने हे लक्षात घ्यावे की िजतका तो िख्रस्ताचा आहे
िततके आम्हीसुद्धा आहोत. 8 आिण जो आमचा अिधकार प्रभुने
आम्हांस खाली पाडण्यास नव्हे, तर तुमच्या वाढीसाठी िदला आहे
त्यािवषयी जरी काही िवशेष अिभमान बाळगला, तरी मी लिज्जत होणार
नाही. 9 हे मी यासाठी बोलतो की, मी माझ्या पत्राद्वार ेतुम्हांला भीित
घालणारा असा वाटू नये. 10 कोणी म्हणतो की, त्याची पत्रे वजनदार
आिण जोरदार आहेत पण व्यिक्तश: तो प्रभावहीन आिण बोलण्यात
कमकुवत असा आहे. 11 अशा लोकांना हे समजावे की, जेव्हा आम्ही
नसतो तेव्हा आम्ही आमच्या पत्रात जे असतो तसे जेव्हा आम्ही
प्रत्याक्षात हजर राहू आमच्या कृतीमध्ये सुद्धा असू.

12 जे िकत्येक स्वतःची प्रशसंा करतात, त्यांच्याबरोबर आम्ही
आपणांस समजायला िंकवा त्यांच्याशी आपली तुलना करायचे धाडस
करीत नाही, ते तर स्वतःस स्वतःकडून मोजत असता व स्वतःची
स्वतःबरोबर तुलना करीत असता बुिध्दहीन असे आहेत.

13 परतंु आम्ही आमच्या आम्हांला आखून िदलेल्या
मयार्देपलीकडच्या गोष्टीिवषयी प्रशसंा करणार नाही. तर जी मयार्दा
देवाने आम्हांस घालून िदली आहे, ितच्याप्रमाणे आम्ही प्रशसंा करुन
घेतो. ती मयार्दा तर तुम्हापयर्ंतही पोहोंचणारी आहे. 14 आमच्या
अिभमान बाळगण्यामध्ये आम्ही फार दरू जात आहोत असे नाही. तसे
असते तर आम्ही तुमच्याप्रत आलो नसतो. िख्रस्ताचे शुभवतर्मान
सांगण्यासाठी तुमच्यापयर्ंत आलो. 15 आम्ही आपल्या
मयार्देपलीकडच्या गोष्टीिवषयी, दसुऱ्याच्या श्रमािवषयी नावाजून घेत
नाही. िंकवा आम्हांला नेमून िदलेल्या कामापेक्षा जास्त करणार नाही,
तर आम्हांस अशी आशा आहे की, तुमचा िवश्वास वाढेल तेव्हा आम्ही
आपल्या मयार्देच्या प्रमाणात तुम्हांकडून अगदी िवस्तर पावलेले असे
होऊ. 16 यासाठी की, शुभवतर्मानाचा तुमच्या पलीकडील प्रदेशात
प्रसार करु. कारण दसुऱ्या माणसाच्या प्रदेशात अगोदरच झालेल्या
कामािवषयी अिभमान बाळगण्याचे आम्हाला काही कारण नाही. 17 पण
“जो अिभमान बाळगतो, त्याने प्रभूमध्ये बाळगावा.” 18 कारण जो
स्वतःची प्रशसंा करतो तो योग्य नाही, पण ज्याची देव प्रशसंा करतो तो
मान्य असतो.

पौलपौल आिणआिण खोटखोटेे प्रिषतप्रिषत

माझी आशा आहे की, आपण माझा थोडासा मूखर्पणा
माझ्यासाठी सहन कराल. पण तो तुम्ही करीतच आहा. 2

मला तुमचा हेवा वाटतो व तो दवैी हेवा वाटतो. मी तुम्हांला
एक पती देण्याचे (म्हणजे) िख्रस्ताला देण्याचे अिभवचन िदले होते.
यासाठी की मला तुम्हांला शुद्ध कुमािरका असे त्याला सादर करता
येईल. 3 पण मला भीित वाटते की जसे हळेला फसिवण्यात आले व ते
सपार्च्या धुतर्तेने फसिवण्यात आले, तसे तुमचे मनही कसेतरी तुमच्या
प्रामािणकपणापासून आिण िख्रस्ताच्या शुद्ध भक्तीपासून दरू नेले जाईल.
4 कारण जर एखादा तुमच्याकडे येऊन आम्ही जो येशू गाजिवतो

त्यापेक्षा वेगळ िंकवा तुम्ही जे शुभवतर्मान स्वीकारले, त्यापेक्षा वेगळे
शुभवतर्मान स्वीकारले तर तुम्ही ते सहज सहन करता.

5 पण मला वाटते मी अित शे्रष्ठ प्रेिषतांपेक्षा कुठल्या प्रकार ेकमी आहे
असे नाही. 6 मी प्रिशिक्षत वक्ता नसेन. परतंु मला ज्ञान आहे. आम्ही हे
तुम्हांला प्रत्येक प्रकार ेपूणर्पणे स्पष्ट केले आहे.

7 तूम्ही उंच व्हावे म्हणून मी आपणांला नीच केले म्हणजे मी देवाचे
शुभवतर्मान तुम्हांला फुकट सांिगतले यात मी पाप केले काय? 8 तुमची
सेवा करण्यासाठी मी दसुऱ्या मडंळ्यांकडून वेतन घेऊन त्यांना लुटले.
9 आिण मी तुम्हांजवळ होतो तेव्हा मला कमी पडले असतानाही मी
कोणाला भार असा झालो नाही. कारण मासेिदिनयाहून जे बधंु आले
त्यांनी माझी गरज पुरिवली. आिण सवर् गोष्टीत मी तुम्हांस ओझे होऊ
नये म्हणून मी स्वतःस ठेवले आिण यापुढेही ठेवीन. 10 िख्रस्ताचे
खरपेण माझ्यामध्ये आहे म्हणून मी सांगतो की, अखया प्रांतात कुणीही
माझ्या आिभमानास िवरोध करणार नाही. 11 का? कारण मी तुम्हांवर
प्रेम करीत नाही काय? देव जाणतो की, मी तुमच्यावर प्रेम करतो!

12 आिण मी जे करतो ते मी करीत राहीन यासाठी की, जे
आमच्याबरोबर समानता साधण्याची संधी शोधत आहेत. ज्या
गोष्टीिवषयी ते अिभमान बाळगतात, त्यांना मी त्यांच्या पायाखालची
जमीन सरकेल असे करीन. 13 कारण असे लोक खोटे प्रेिषत आहेत, ते
फसिवणार ेकामगार आहेत, िख्रस्ताच्या प्रेिषतांचे रुप धारण करणारे
आहेत 14 आिण यात आश्चयर् नाही, कारण सतैानदेखील प्रकाशाच्या
दतूाचे रुप धारण करतो. 15 म्हणून त्याचे सेवकही जर न्यायीपणाच्या
सेवकाचे रुप धारण करतात, त्यामुळे त्यात आश्चयर् वाटण्यासारखे काही
नाही, त्यांचा शेवट त्यांच्या कायार्प्रमाणे होईल.

पौलपौल त्याच्यात्याच्या ददु:ुखसहनािवषयीखसहनािवषयी सांगतोसांगतो

16 मी पुन्हा म्हणतो: कोणीही मला मूखर् समजू नये, पण जर तुम्ही
समजता तर जसा मूखार्चा तसा माझा स्वीकार करा. यासाठी की मी
थोडासा अिभमान बाळगीन. 17 या आत्मप्रौढी िमरिवण्याच्या
प्रकारामध्ये मी जसा प्रभु बोलतो तसे बोलत नाही. तर मूखार्सारखे
बोलतो. 18 जसे बरचे लोक जिगक गोष्टीिवषयी प्रौढी िमरिवतात, तशी
मीही प्रौढी िमरवीन. 19 तुम्ही शहाणे असल्याने मूखार्ंचे आनदंाने सहन
करता! 20 वस्तुतः जे कोणी तुम्हाला गुलाम करते, िंकवा छळ करते
िंकवा तुमचा गरै फायदा घेते िंकवा स्वतः पुढे येण्याचा प्रयत्न करते िंकवा
तुमच्या तोंडावर मारते तरी तुम्ही त्यांचे सहन करता. 21 आम्ही जणू
अशक्त असल्यासारखे मी लज्जेने बोलतो.
पण ज्यािवषयी कोणी अिभमान धरण्यािवषयी धीट असेल त्यािवषयी

मीही धीट आहे (हे मी मूखार्पणाने बोलतो) 22 ते इब्री आहेत काय? मीही
आहे. ते िख्रस्ताचे सेवक आहेत काय? (मी हे मूखार्सारखे बोलतो) मी
अिधक आहे. 23 मी पुष्कळ कठीण काम केले आहे. सारखा तुरंुगात
जात होतो, पराकाष्ठेचे फटके खाल्ले, पुन्हा आिण पुन्हा मरणाला सामोरे
गेलो. 24 पाच वेळेला यहूदं्याकडून मला एकोणचाळीस फटके बसले. 25

तीन वेळा काठीने मारण्यात आले, एकदा मला दगडमार करण्यात
आला, तीन वेळा माझे जहाज फुटले, खलु्या समुद्रात मी एक रात्र व एक
िदवास घालिवला. 26 मी सातत्याने िफरत होतो, नदीच्या प्रवासात
धोका होता. लुटारंुकडून धोका होता. माझ्या स्वतःच्या देशबांधवांकडून
धोका होता. िवदेशी लोकांकडून, शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ
प्रदेशात धोका होता. समुद्रात धोका होता, खोठ्या बधंंूकडून धोका
होता.

27 मी कष्ट केले आिण घाम गाळला, व पुष्कळ वेळा जागरण केले.
मला भूक माहीत आहे. तहान माहीत आहे. पुष्कळ वेळा मी अन्नािशवाय
रािहलो, थडंीत व उघडा असा मी रािहलो, 28 या सवर् गोष्टीिशवाय मी
दररोज मडंळ्याप्रती माझ्या असलेल्या आस्थेमुळे दबावाखाली होतो.
29 कोण अशक्त आहे, आिण मला अशक्तपणा माहीत नाही? कोण
पापात पडला आहे? आिण मी माझ्यामध्ये जळत नाही?

30 जर मला अिभमान बाळगायचा असेल तर, माझ्या अशक्तपणा
दाखिवणाऱ्या गोष्टीिवषयी मी अिभमान बाळगीन. 31 देव आिण प्रभु
येशूचा िपता, ज्याची अनतंकाळपयर्ंत स्तुित केली पािहजे, तो हे जाणतो
की मी खोटे बोलत नाही. 32 िदिमष्कात अरीतास राजाचा राज्यपाल
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याने मला अटक करण्यासठी शहराला पहारा िदला होता. 33 पण मला
दोपलीत बसवून िखडकीतून गावकुसावरुन उतरिवण्यात आले आिण
त्याच्या हातून मी िनसटलो.

पौलाच्यापौलाच्या जीवनातीलजीवनातील खासखास आशीवार्दआशीवार्द

मी प्रौढी िमरिवलीच पािहजे. जरी त्यापासून कोणताही लाभ
नाही. मी आता प्रभूचे दृष्टान्त व प्रकटीकरण याकडे वळतो
2 िख्रस्तामधील एक माणूस मला माहीत आहे जो चौदा वषार्

पूवी ितसऱ्या स्वगार्त घेतला गेला. तो शरीरात िंकवा शरीराबाहेर घेतला
गेला हे मला माहीत नाही, देव जाणतो. 3 आिण मला माहीत आहे, हा
मनुष्य शरीरात िंकवा शरीराबाहेर मला माहीत नाही पण देव जाणतो. 4

तो सुखलोकात घेतला गेला, त्याने व्यक्त न करता येण्यासारख्या गोष्टी
ऐकल्या. अशा गोष्टी, ज्या माणसांना सांगण्याची परवानगी नाही. 5 मी
अशा माणसािवषयी प्रौढी बाळगीन. परतंु माझ्या अशक्तपणािशवाय मी
स्वतःिवषयी अिभमान बाळगणार नाही.

6 जरी मी िख्रस्ताचा अिभमान बाळगण्याचे िनवडले. तरी मी मूखर्
असणार नाही. कारण मी सत्य बोलत असेन पण मी स्वतःला आवरतो.
यासाठी की कोणी माझ्या मागे जे काही पाहतो िंकवा माझ्यापासून जे
काही ऐकतो त्यापेक्षा कोणीही मला अिधक मानू नये.

7 आिण माझ्या प्रकटीकरणाच्या अितशय मोठेपणामुळे मी खूप
जास्त चढून जाऊ नये म्हणून माझ्या शरीरात रुतणारा काटा,
(सतैानाचा दतू) मला ठोसे मारण्यासाठी ठेवण्यात आला. 8 तीन वेळा
मी प्रभूला िवनिंत केली की, तो माझ्यातून काढून टाक. 9 पण तो मला
म्हणाला, “माझी कृपा तुला पुर,े कारण माझे सामथ्यर् अशक्तपणात
पूणर्त्वास येते.” म्हणून मी माझ्या अशक्तपणाबद्दल आनदंाने प्रौढी
िमरवीन. यासाठी की िख्रस्ताचे सामथ्यर् माझ्यावर िस्थर राहावे. 10 या
कारणासाठी िख्रस्ताकिरता अशक्तपणात आनदं करतो. अपमानात,
कठीण पिरिस्थितत, छळात, अडचणीच्या वेळी, कारण जेव्हा मी अशक्त,
तेव्हा मी सशक्त असतो.

किंरथकिंरथ ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांिवषयीलोकांिवषयी पौलाचपौलाचेे प्रेमप्रेम
11 मी स्वतःच मूखर् झालो पण तसे होण्यास तुम्ही मला भाग पाडले

तुमच्याकडून माझी प्रशसंा व्हावयाची होती. जरी मी काही नसलो तरी
अितश्रष्ठ प्रेिषतांपेक्षा मी कमी नव्हतो. 12 प्रेिषतांची िचन्हे ही आहेतः
िचन्हे, चमत्कार, अदभुत कृत्ये ही खरोखरच सवर् सहनशीलतेने मी
तुम्हांमध्ये केली. 13 कारण मी तुम्हांला भार झालो नाही, ही गोष्ट
सोडली तर, इतर मडंळ्यापेक्षा ही गोष्ट सोडली तर तुम्ही कशात उणे
आहात? या चुकीबद्दल मला क्षमा करा.

14 पाहा, आता ितसऱ्यांदा तुम्हाकडे येण्यासाठी मी तयार आहे.
आिण मी तुम्हांला भार होणार नाही. कारण मी तुमची संपत्ती
िमळवायला येणार नाही. तर तुम्हांला िमळवण्यासाठी येणार आहे. शेवटी
मुलांनी त्यांच्या आईविडलांसाठी बचत करायची नसते तर
आईविडलांनी मुलांसाठी बचत करायची असते. 15 म्हणून मी फार
आनदंाने माझ्याकडे जे काही आहे, ते तुमच्यासाठी खचर् करीन आिण
स्वतःदेखील खचीर् पडेन. जर मी तुमच्यावर अिधक प्रेम करतो तर तुम्ही
माझ्यावर कमी प्रेम कराल?

16 तर असो, मी चतुर असल्याने, मी तुमच्यासाठी ओझे झालो नाही,
तर मी तुम्हांला चकिवले व पकडले, असे खशुाल म्हणा. 17 ज्यांना मी
तुमच्याकडे पाठिवले त्यांच्यातील कोणाकडून तरी मी तुम्हांपासून काही
फायदा घेतला आहे का? 18 मी तीताला तुमच्याकडे जाण्यास िवनिंत

केली आिण मी त्याच्याबरोबर भावाला पाठिवले. तीताने तुम्हांपासून
काही फायदा करुन घेतला काय? आम्ही एकाच आत्म्याने जगत नाही
काय? एका आत्म्याने एकाच मागार्ने चाललो नाही काय?

19 तुम्ही असा िवचार करीत आहा काय की आम्ही आमचे समथर्न
तुमच्यासमोर करीत आहोत? िख्रस्तामध्ये असल्याप्रमाणे आम्ही
देवासमोर बोलत आहोत. आिण िप्रय िमत्रांनो, जे काही आम्ही करतो ते
तुम्हांला बळकट करण्यासाठी. 20 कारण मला भय वाटते की, मी
आल्यावर कदािचत जसे मी इिच्छतो तसे तुम्ही मला आढळणार नाही.
आिण जसे तुम्ही इिच्छत नाही तसा असलेला मी तुम्हांस आढळेन.
म्हणजे कदािचत भांडणे, मत्सर, राग, कलह, चहाड्या, कुजबूज रुसणे,
अव्यवस्था ही िदसून येतील. 21 म्हणजे मी पुन्हा आल्यावर माझा देव
मला तुम्हाजवळ नीच करील. आिण ज्यांनी पूवीर् पाप केले होते आिण
आपण केलेल्या जारकमार्चा, अशुद्धपणाचा, व कामातुरपणाचा त्याग
केला नाही, व त्यांच्याबद्दल पश्र्चात्ताप केला नाही, अशा अनेकांसाठी
मला शोक करावा लागेल.

शशेेवटचीवटची सूचनासूचना आिणआिण सलामसलाम

ही माझी तुम्हांला भेटण्याची ितसरी वेळ आहे. “प्रत्येक गोष्ट
दोन िंकवा तीन साक्षीदारांच्या साक्षीने िसद्ध करावी.” 2 मी
अगोदरच सूचना िदलेली होती जेव्हा दसुऱ्यावेळी मी

तुमच्याबरोबर होतो. आता मी तुमच्यात नसताना ती सूचना पुन्हा
सांगतो: माझ्या परत येण्याच्या वेळी अगोदर ज्यांनी पाप केले त्यांना मी
सोडणार नाही िंकवा दसुऱ्यांनाही नाही. 3 िख्रस्त माझ्याद्वार ेबोलतो
यािवषयीच्या पुराव्याची तुम्ही मागणी करीत आहात. तुमच्याशी व्यावहार
करताना तो अशक्त नाही तर सामथ्यर्शाली आहे. 4 कारण जरी तो
अशक्तपणात वधस्तभंावर िखळला गेला तरी तो देवाच्या सामथ्यार्ने
िजवंत आहे, कारण आम्हीही त्याच्यामध्ये अशक्त आहोत. तरी देवाच्या
सामथ्यार्ने त्याच्याबरोबर तुमच्यासाठी आम्ही िजवंत असू.

5 तुम्ही िवश्वासात आहा की नाही यािवषयी स्वतःची पिरक्षा पाहा.
पारख करा. िख्रस्त तुमच्यामध्ये आहे, ह्याची जाणीव तुम्हांला होत नाही
का? जर अथार्त तुम्ही परीके्षत उतरला नाही तर. 6 आिण माझा िवश्वास
आहे की, तुम्ही हे शोधाल की, या परीके्षत आम्ही अनुत्तीणर् झालो नाही.
7 आता आम्ही देवाजवळ आशी प्राथर्ना करतो की, तुम्ही काहीही
चुकीचे करणार नाही. आम्ही परीके्षत उत्तीणर् व्हावे यासाठी नव्हे तर
अशासाठी की, आम्ही जरी नाकारलेल्यासारखे असलो तरी तुम्ही
चांगले काम करावे. 8 कारण खरपेणािवरुद्ध आम्हांस काही करता येत
नाही. तर खरपेणासाठी करता येते. 9 जेव्हा आम्ही अशक्त आहो आिण
तुम्ही शक्तीमान आहा, तेव्हा आम्ही आनदं करतो. आिण आम्ही
प्राथर्नाही करतो, ती अशी की, तुम्ही पूणर् व्हावे. 10 यामुळे तुम्हापासून
आम्ही दरू असताना हे तुम्हाला िलिहतो, यासाठी की, प्रभुने जो
अिधकार तुम्हांला खाली पाडून टाकण्यासाठी नव्हे तर वृद्धीसाठी मला
िदला त्याप्रमाणे जवळ आल्यावर मी कठोर वागू नये.

11 शेवटी बधंूनो, आपण भेटू या, पिरपूणर्तेकडे ध्येय असू द्या. जसे
मी तुम्हांला सांिगतले तसे करा. एका मनाचे व्हा, शांतीने राहा. आिण
प्रीतीचा व शांतीचा देव तुमच्याबरोबर असेल.

12 पिवत्र चंुबनाने एकमेकास भेटा.
13 सवर् संत आपणांस सलाम सांगतात. 14 प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा

आिण देवाची प्रीित आिण पिवत्र आत्म्याची सहभािगता तुम्हा सवार्बरोबर
असो.
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गलतीकरांसगलतीकरांस

प्रेिषत पौलाकडून, प्रेिषत होण्यासाठी मी मनुष्यांकडून
िनवडला गेलो नाही. मनुष्यांकडून मला पाठिवण्यात आले
नव्हते. देव जो िपता त्याने व येशू िख्रस्ताने मला प्रेिषत केले,

देवानेच येशूला मरणातून उठिवले. 2 हे पत्र िख्रस्तामधील जे बधंु
माझ्याबरोबर आहेत त्यांच्याकडूनही आहे.
आिण हे गलतीया येथील मडंळ्यांना (िवश्वासणाऱ्यांच्या गटांना)

िलिहले आहे.
3 यांची कृपा चांगुलपण व शांित तुम्हाबरोबर असो. 4 येशूने स्वतःला

आमच्या पापांसाठी िदले. ज्या दषु्ट जगात आम्ही राहतो त्यापासून
आम्हांला मुक्त करण्यासाठी त्याने असे केले आिण देव जो िपता त्याची
हीच इच्छा होती. 5 त्याला सदासवर्काळ गौरव असो. आमेन.

फक्तफक्त एकचएकच सुवातार्सुवातार् खरीखरी आहआहेे

6 मला आश्चयर् वाटते की ज्या देवाने तुम्हांला िख्रस्ताद्वार ेबोलािवले
आहे त्याच्यापासून तुम्ही इतक्या लवकर दसुऱ्या सुवातेर्कडे वळत
आहात. 7 ती खरी सुवातार् नाही पण असे काही जण आहेत की ते
तुम्हांला गोंधळात टाकीत आहेत व िख्रस्तािवषयीची सुवातार् बदलण्याचा
प्रयत्न करीत आहेत. 8 आम्ही तुम्हाला सांिगतली त्याहून िनराळी
सुवातार् आम्ही िंकवा स्वगार्तील दतूांनी जर तुम्हांला सांिगतली तर
देवाचा शाप त्याच्यावर येवो. 9 आम्ही अगोदर सांिगतल्याप्रमाणे आिण
आता पुन्हा सांगतो तुम्ही जी स्वीकारली आहे ितच्याहून वेगळी सुवातार्
जर कोणी तुम्हांस सांगत असेल तर देव त्याला शाप देवो.

10 आता मी मनुष्याला िंकवा देवाला संतोषिवण्याचा प्रयत्न करीत
आहे काय? मी मनुष्याना संतुष्ट करीत रािहलो असतो तर िख्रस्ताचा
गुलाम झालो नसतो.

पौलाचापौलाचा अिधकारअिधकार ददेेवाकडवाकडूूनन आहआहेे

11 बधंूनो, तुम्हांला माहीत असावे असे मला वाटते ते हे की जी
सुवातार् मी तुम्हांस सांिगतली तो मानवी संदेश नाही. 12 कारण मला ती
मनुष्यांकडून झालेल्या प्रकटीकरणामुळे कळली नाही तर येशू िख्रस्ताने
मला ती दाखिवली.

13 यहूदी धमार्तील माझ्या पूवीर्च्या जीवनािवषयी तुम्ही ऐकले आहे.
आिण हे जाणता की देवाच्या मडंळीचा मी भयकंर छळ केला होता.
आिण ितचा नाश करण्याचा ही प्रयत्न केला. 14 माझ्या यहूदी धमार्च्या
पालनाबाबत मी माझ्या वयाच्या लोकांपेक्षा िकतीतरी पुढे होतो. माझ्या
पूवर्जांनी िदलेल्या िशकवणीिवषयी मी त्याला पूणर् वािहलेला होतो.

15 त्यामुळे मी जन्मण्याअगोदरच देवाने माझ्यासाठी वेगळी योजना
आखली होती आिण त्याच्या कृपेत त्याची सेवा करण्यासाठी त्याने मला
बोलावले. 16 आिण जेव्हा देवाने त्याचा पुत्र मला प्रगट करण्याचे
ठरिवले ते यासाठी की, िवदेशी लोकांमध्ये पुत्रािवषयीची सुवातार् मी
सांगावी. मी कोणत्याही मनुष्याबरोबर सल्लामसलत केली नाही. 17

िंकवा जे माझ्यापूवीर् प्रेिषत होते त्यांना भेटण्यासाठी यरुशलेमात वर गेलो
नाही. त्याऐवाजी मी ताबडतोब अरबस्तानात गेलो आिण मग िदिमष्कास
परत आलो.

18 मग तीन वषार्ंनतंर पेत्राबरोबर ओळख करुन घेण्यासाठी
यरुशेलमला गेलो. आिण त्याच्याबरोबर मी पधंरा िदवस रािहलो. 19

परतंु प्रेिषतांपकैी दसुऱ्यांना मी पािहले नाही; मी फक्त प्रभु येशूचा भाऊ
याकोब यालाच पािहल. 20 आिण मी देवासमोर शपथ घेऊन सांगतो की
जे काही मी तुम्हांला िलिहत आहे, ते खोटे नाही. 21 नतंर मी सूरीया व
िकलीिकया प्रांतांत गेलो.

22 परतंु यहूदीया येथे िवश्वासात ज्या िख्रस्ताच्या मडंळ्या आहेत
त्यांना मी व्यक्तीश: माहीत नव्हतो. 23 त्यांनी फक्त ऐकले होते. लोक
म्हणतातः “ज्या मनुष्याने ज्या िवश्वासासाठी पूवीर् आपला छळ केला,
ज्या िवश्वासाचा त्याने नाश करण्याचा प्रयत्न केला तो आता त्याचीच
घोषणा करीत आहे.” 24 आिण माझ्यामुळे त्यांनी देवाचे गौरव केले.

इतरइतर प्रेिषतांनीप्रेिषतांनी पौलाचापौलाचा स्वीकारस्वीकार ककेेलाला

मग चौदा वषार्ंच्या काळानतंर मी पुन्हा यरुशलेमास गेलो. मी
बणर्बाबरोबर गेलो. तीतालासुद्धा माझ्याबरोबर घेतले. 2 मी
जावे असे देवाने मला प्रगट केले, म्हणून मी गेलो. ज्याप्रमाणे

मी पूवीर् यहूदीतर लोकामध्ये सुवातार् सांिगतली तशी मी खाजगीपणे
पुढाऱ्यांच्या सभेतसुद्धा सुवातार् सांिगतली. यासाठी की, भूतकाळातील
िंकवा चालू िस्थतीला माझे काम व्यथर् जाऊ नये.

3 त्याचा पिरणाम असा झाला की, तीत, जो माझ्याबरोबर होता, तो
ग्रीक असतानाही त्याला संुता करवून घेण्यास भाग पाडण्यात आले
नाही. 4 कारण िख्रस्त येशूमध्ये आम्हांला जे स्वाततं्र्य िमळाले ते
हेरण्यासाठी व आम्हांला गुलाम करता यावे म्हणून ज्या खोट्या
िवश्वासणाऱ्यांना आत आणणयात आले त्यामुळे हे झाले. 5 सुवातेर्मधील
सत्य तुमच्याजवळच राहावे म्हणून आम्ही क्षणभरदेखील त्यांना वश
झालो नाही.

6 जे लोक महत्त्वाचे आहेत असे लोक समजत होते त्यांच्याकडून
मला काहीही िमळाले नाही. जे कोणी ते होते त्यांच्यामुळे मला काही
फरक पडला नाही; सवर् माणसे देवासमोर सारखीच आहेत. काहीही
असो, त्या प्रितिष्ठत माणसांनी माझ्यामध्ये िंकवा माझ्या संदेशांमध्ये
कोणतीही भर टाकली नाही. 7 उलट, जेव्हा ते म्हणतात की, िवदेशी
लोकांना सुवातार् सांगण्याचे कायर् माझ्यावर सोपिवण्यात आले आहे,
ज्याप्रमाणे पेत्राला यहूदी लोकांना सुवातार् सांगण्याचे कायर् सोपिवलेले
आहे. 8 कारण ज्याने पेत्राला यहूदी लोकाकिरता प्रेिषत बनिवले त्यानेच
मला िवदेशी लोकांकिरता प्रेिषत बनिवले. 9 म्हणून याकोब, पेत्र व
योहान ज्यांची मडंळीचे आधारस्तभं म्हणून प्रिसद्धी होती, त्यांनी देवाने
मला िदलेला अिधकार ओळखला आिण बणर्बा व माझ्याशी सहभािगतेचे
िचन्ह म्हणून हात िमळिवला व सहमती दशर्िवली की आम्ही िवदेशी
लोकांमध्ये जाऊन संदेश द्यावा. आिण त्यांनी जाऊन यहूदी लोकांना
उपदेश करावा. 10 त्यांनी फक्त हेच सांिगतले की, त्यांच्या गिरबांना
मदत करण्याची आम्ही आठवण ठेवावी, आिण मी ते सवर् करण्यास राजी
होतो एवढेच नव्हे तर ते करण्यास अधीर झालो होतो.

पपेेत्राचीत्राची चूकचूक झालीझाली असअसेे पौलपौल दाखवूनदाखवून ददेेतोतो
11 पण, जेव्हा पेत्र अतं्यिुखयात आला तेव्हा मी त्याला उघडपणे

िवरोध केला, कारण त्याने स्पष्टपणे चूक केली होती. 12 कारण
याकोबाने पाठिवलेली काही माणसे येण्यापूवीर् पेत्र िवदेशी लोकांबरोबर
जेवत असे. पण जेव्हा ते (याकोबाने पाठिवलेले यहूदी) आले तेव्हा त्याने
अगं काढून घेतले आिण तो िवदेशी लोकांपासून वेगळा झाला, कारण या
यहूदी लोकांचा िवश्वास होता की, िवदेशी माणसांची संुता झालीच
पािहजे, म्हणून त्यांची त्याला भीती वाटत होती. 13 व बाकीचे यहूदी
लोकसुद्धा त्याच्या ढोंगामध्ये सामील झाले, येथपयर्ंत की, बणर्बासुद्धा
त्यांच्या ढोंगाला वश झाला. 14 जेव्हा मी पािहले की, सुवातेर्च्या
सत्याच्या सरळ मागार्त ते योग्य प्रकार ेवागत नाहीत, तेव्हा मी सवार्समोर
पेत्राला म्हणालो, “जर तू जो यहूदी आहेस व यहूदीतरांप्रमणे वागत
आहेस व यहूदी माणसाप्रमाणे वागत नाहीस तर तू िवदेशी लोकांना
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यहूदी लोकांच्या चालीरीतींचे अनुकरण करण्यास त्यांना कसे भाग पाडू
शकतोस?”

15 आम्ही जन्माने यहूदी आहोत आिण “पापी यहूदीतर लोकांपकैी”
नाही. 16 तरीही आम्हांला माहीत होते की, मनुष्य िनयमशास्त्रातील
कृत्यांनी नीितमान ठरत नाही, तर येशू िख्रस्तावर िवश्वास ठेवण्याने
ठरतो, म्हणून आम्ही आमचा िवश्वास येशू िख्रस्तावर ठेवला आहे.
यासाठी की, िख्रस्तावरील िवश्वासाने आम्ही नीितमान ठरावे,
िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी नव्हे. कारण कोणीही देहधारी मनुष्य
िनयमाशास्त्रातील कृत्यांनी नीितमान ठरणार नाही.

17 पण जर, आम्ही िख्रस्तामध्ये नीितमान होण्याचे पाहतो, तर
आम्ही यहूदीसुद्धा िवदेश्यांप्रमाणे पापी असे आढळतो. याचा अथर् असा
आहे की, िख्रस्त पापाचा सेवक आहे काय? 18 अथार्तच नाही! कारण
जर मी या सोडून िदलेल्या पद्धतीप्रमाणे पुन्हा िशकिवण्यास सुरुवात
केली, तर मी िनयमशास्त्र मोडणारा होतो. 19 कारण िनयमशास्त्रामुळे मी
िनयमशास्त्राला “मेलो” यासाठी की मी देवासाठी जगावे. मी
िख्रस्ताबरोबर वधस्तभंावर िखळला गेलो. 20 यासाठी की यापुढे मी
जगतो असे नाही, तर िख्रस्त माझ्यामध्ये जगतो, आता देहामध्ये जे
जीवन मी जगतो ते मी ज्याने माझ्यावर प्रीती केली आिण माझ्याऐवाजी
स्वतःला िदले त्या देवाच्या पुत्रावरील िवश्वासाने जगतो. 21 मी देवाची
कृपा नाकारीत नाही. कारण जर नीितमत्व िनयम शास्त्रामुळे िमळत
असेल तर िख्रस्त िवनाकारण मरण पावला.

िवश्वासाद्वारिवश्वासाद्वारे ेददेेवाचावाचा आशीवार्दआशीवार्द ययेेतोतो

अहो मूखर् गलतीकरांनो! ज्या तुमच्या डोळ्यांसमोर येशू
िख्रस्ताला वधस्तभंावर िखळलेले जाहीर िरतीने तुम्हांला वणर्न
करुन सांिगतले होते त्या तुम्हांला कोणी भुरळ घातली आहे?

2 मला तुमच्याकडून ही एक गोष्ट िशकायची आहे? आत्म्याची दाने
तुम्हाला िनयमशास्त्राचे पालन करण्याने िमळाली आहेत की सुवातार्
ऐकून ितच्यावर िवश्वास ठेवल्याने िमळाली आहेत? 3 तुम्ही इतके मूखर्
आहात का की, जे जीवन तुम्ही आत्म्यात सुरु केले ते आता देहाने पूणर्
करीत आहात? 4 तुम्ही व्यथर्च इतकी द:ुखे अनुभवली का? माझी
आशा आहे की ती व्यथर् नव्हती. 5 देव जो तुम्हांला आत्मा पुरिवतो
आिण तुम्हामध्ये चमत्कार करतो, तो तुम्ही िनयमशास्त्राचे पालन करता
म्हणून का सुवातार् ऐकून तीवर िवश्वास ठेवला म्हणून तो हे करतो.

6 ते, अब्राहामािवषयी पिवत्र शास्त्र सांगते तसे आहे: “त्याने देवावर
िवश्वास ठेवला, आिण ते त्याच्यासाठी देवाकडून नीितमत्त्व असे गणण्यात
आले.” 7 मग तुम्हाला समजले पािहजे की जे िवश्वास ठेवतात, तेच
अब्राहामाचे खर ेवंशज आहेत. 8 पिवत्र शास्त्राने आधीच सांिगतले आहे
की, देव िवदेशी लोकांना त्यांच्या िवश्वासाने नीितमान ठरवील. त्याने
अब्राहामाला पूवीर्च सुवातार् सांिगतली की, “तुझ्याद्वार ेसवर् राष्ट्र े
आशीवार्िदत होतील.” 9 म्हणून ज्यांचा िवश्वास आहे त्यांना
िवश्वासणाऱ्या अब्राहामासह आशीवार्द िमळेल.

10 परतंु िनयमशास्त्राच्या कृतीवर जे अवलबंून राहतात ते शािपत
आहेत. कारण शास्त्रात असे िलिहले आहे की, “िनयमशास्त्राच्या
पुस्तकात िलिहलेल्या सवर् गोष्टी करण्यात जो कोणी िटकून राहत नाही,
तो शािपत असो.” 11 िनयमशास्त्रामुळे कोणीही मनुष्य देवासमोर
नीितमान ठरत नाही, हे उघड आहे. कारण शास्त्र सांगते की,
“िवश्वासामुळे नीितमान मनुष्य जगेल.”

12 िनयमशास्त्र िवश्वासाचे नाही. त्याऐवजी पिवत्र शास्त्र असे सांगते
की, “जो कोणी ते पाळतो तो त्यामुळे जगेल.” 13 िख्रस्ताने आपल्याला
िनयमशास्त्राच्या शापापासून मुक्त केले आहे. आपणासाठी शाप होऊन
त्याने हे केले. असे िलिहले आहे: “प्रत्येकजण जो कोणी झाडावर टांगला
आहे तो शािपत असो.” 14 िख्रस्ताने आम्हाला मुक्त केले यासाठी की,
अब्राहामाला िमळालेला आशीवार्द िख्रस्ताद्वार ेिवदेश्यांना िमळावा.
यासाठी की िवश्वासाद्वार ेआम्हांला आत्म्याचे अिभवचन िमळावे.

िनयमशास्त्रिनयमशास्त्र आिणआिण अिभवचनअिभवचन

15 बधंंूनो, मी तुम्हांला रोजच्या जीवनातील उदाहरण देतो.
ज्याप्रमाणे मनुष्यांनी केलेला करार कोणीही रद्द करत नाही िंकवा त्यात

भर घलीत नाही. याबाबतीतसुद्धा तसेच आहे. 16 अब्राहामाला व
त्याच्या वंशजांना अिभवचने िदलेली होती. लक्षात घ्या की, ते “आिण
त्याच्या वंशजांना” असे अनेकजणांसांबधंी म्हणत नाही, तर जसे काय ते
एका व्यक्तीला म्हणते, “आिण तुझ्या संतानाला” (आिण तो वंशज)
िख्रस्त आहे. 17 माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा की, देवाने अगोदर
िनिश्चत केलेला करार चारशे तीस वषेर् उिशरा आलेल्या िनयमशास्त्राने
अिभवचन रद्द करण्यास केला नव्हता.

18 कारण वतन जर िनयमशास्त्रावर अवलबंून होते, तर येथून पुढे ते
अिभवचनावर अवलबंून असणार नाही. परतंु देवाने अिभवचनामुळे
अब्राहामाला मुक्तपणे हे वतन िदले.

19 तर मग, िनयमशास्त्राचा उद्देश काय होता? ज्या संतानाला वचन
िदले होते त्याच्या येण्यापयर्ंत पापामुळे ते अिभवचनाला जोडण्यात आले
होते. िनयमशास्त्र हे देवदतूाकरवी मोशे या मध्यस्थाच्या होती देण्यात
आले. 20 आता मध्यस्थ हा फक्तएकाच पक्षाचा नसतो. पण देव एकच
आहे आिण त्याची अिभवचने दसुऱ्या पक्षावर अवलबंून नाहीत.

मोशमोशेेच्याच्या िनयमशास्त्राचािनयमशास्त्राचा हहेेततुु
21 िनयमशास्त्र हे देवाच्या अिभवचनािवरुद्ध आहे, असा याचा अथर्

होतो का? अथार्तच नाही! कारण लोकांना जीवन आणण्यासाठी जर
िनयमशास्त्र देण्यात आले असेल, तर मग नीितमत्त्व त्याच
िनयमशास्त्राद्वार ेयेईल. 22 पण पिवत्र शास्त्राने स्पष्ट केले आहे की,
संपूणर् जग ह पापाच्या सामथ्यार्ने जखडून टाकले होते, यासाठी की, जे
अिभवचन देण्यात आले होते ते जे येशू िख्रस्तावर िवश्वास ठेवतात,
त्यांना देण्यात यावे.

23 हा िवश्वास येण्याअगोदर िनयमशास्त्राने आपणांस कैद्याप्रमाणे
पहाऱ्यात ठेवले होते. आिण हा येणारा िवश्वास आम्हांला प्रगट होईपयर्ंत
आम्हांला कैदी म्हणून ठेवण्यात आले होते. 24 त्यामुळे आपल्या
िवश्वासाच्या आधार ेआपण नीितमान ठरिवले जावे म्हणून िनयमशास्त्र जे
आपणांला िख्रस्ताकडे घेऊन येणार ेहोते, ते आपले पालक होते. 25

पण आता हा िवश्वास आलाच आहे, तर यापुढे आम्ही या कडक
पालकाच्या अधीन नाही.

26 कारण तुम्ही सवर् सुवातेर्वर िवश्वास ठेवल्यामुळे येशू िख्रस्ताद्वारे
देवाचे पुत्र आहात. कारण तुम्ही िजतक्यांनी िख्रस्तात बािप्तस्मा घेतला
िततक्यांनी िख्रस्ताला पिरधान केले आहे. 28 तेथे यहूदी िंकवा ग्रीक,
गुलाम िंकवा स्वततं्र, पुरुष िंकवा स्त्री हा भेदच नाही. कारण तुम्ही सवर्
िख्रस्त येशूमध्ये एक आहात. 29 आिण जर तुम्ही िख्रस्ताचे आहात तर
तुम्ही अब्राहामाचे संतान आिण देवाने अब्राहामाला िदलेल्या वचनानुसार
वारस आहात.

मी जे म्हणत आहे ते हे की, जोपयर्ंत वारसदार हा लहान मूल
आहे तोपयर्ंत तो गुलामापेक्षा वेगळा नाही. जरी तो सवार्ंचा
मालक असला तरी, 2 तो जोपयर्ंत त्याच्या िपत्याने नेमून

िदलेला वेळ आहे तोपयर्ंत पालकांच्या आिण िवश्वास्तांच्या ताब्यात
असतो. 3 याच प्रकार ेजोपयर्ंत आम्ही “मुले” होतो तोपयर्ंत आम्हीसुद्धा
या जगाच्या िनरथर्क िनयमांचे गुलाम होतो. 4 परतंु जेव्हा काळाची
पूणर्ता झाली, तेव्हा देवाने आपला पुत्र पाठिवला, जो स्त्रीपासून जन्मला,
व िनयम शास्त्राप्रमाणे वागला. 5 यासाठी की, त्याने जे िनयमशास्त्राधीन
होते त्यांना सोडवावे व देवाची मुले म्हणून स्वीकारावे.

6 आिण तुम्ही त्याचे पुत्र आहात, म्हणून देवाने आपल्या पुत्राच्या
आत्म्याला तुमच्या अतंःकरणात पाठिवले आहे. आत्मा “अब्बा” म्हणजे
“िपत्या” अशी हाक मारतो. 7 म्हणून तू आता गुलाम नाही, तर एक पुत्र
आहेस, आिण जर पुत्र आहेस तर देवाने तुला त्याचा वारसदारही
बनिवले आहे.

गलतीयागलतीया ययेेथीलथील िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांकिरतालोकांकिरता पौलाचपौलाचेे प्रेमप्रेम
8 गतकाळात जेव्हा तुम्ही देवाला ओळखीत नव्हता, तेव्हा खऱ्या

अथार्ने जे देव नव्हते, त्यांचे तुम्ही गुलाम होता. 9 परतंु आता तुम्ही
देवाला ओळखता िंकवा आता देवाने तुमची ओळख करुन घेतली आहे.
तर मग आता तुम्ही ज्यांचे गुलाम होण्याचे प्रयत्न करीत आहात त्या
दबुर्ल आिण िनरुपयोगी िनयमाकडे कसे वळता? 10 तुम्ही िवशेष िदवस,
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मिहने, ऋतू आिण वषेर् पाळता. 11 मला तुमच्यािवषयी भीती वाटते मला
वाईट वाटते की, मी तुमच्यासाठी केलेले श्रम व्यथर् आहेत.

12 बधंूनो, मी तुम्हांला कळकळीची िवनिंत करतो की कृपा करुन
माझ्यासारखे व्हा. कारण मी तुमच्यासारखा झालो, असे काही नाही की,
तुम्ही माझे काही वाईट केले होते. 13 तुम्हांला माहीत आहे की, माझ्या
शारीिरक दबुर्लतेमुळे प्रथमतः मी तुम्हांला सुवातार् सांिगतली. 14 आिण
माझ्या शारीिरक दबुर्लतेबाबत तुमची कठीण परीक्षा होत असतानाही
उलट माझे एखाद्या देवदतूासारखे तुम्ही स्वागत केले, जणू काय मीच
स्वतः िख्रस्त असल्यासारखे स्वागत केले. 15 मग जो आनदं तुम्हांला
िमळाला तो कोठे आहे? कारण मी तुम्हांिवषयी साक्ष देतो की, जर तुम्ही
समथर् असता तर तुम्ही तुमचे स्वतःचे डोळे काढून ते मला िदले असते.
16 तुम्हांला खर ेसांिगतले म्हणून मी तुमचा वरैी झालो काय?

17 तुम्ही िनयमशास्त्र पाळावे असे ज्यांना वाटते त्यांना तुमच्यािवषयी
उत्साहवधर्क आस्था आहे, पण चांगल्या हेतूसाठी नाही. मझ्यापासून
तुम्हांला वेगळे करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी की तुम्हांला
त्याच्यािवषयी उत्साहवधर्क आस्था वाटेल. 18 हे नेहमीच चांगले असते
की, कोणासाठी तरी िवशेष (उत्साहवधर्क) आस्था असावी पण ती
कोणत्या तरी चांगल्या गोष्टीसाठी आिण मी जेव्हा तुमच्याबरोबर असतो,
फक्त तेव्हाच नव्हे. 19 माझ्या िप्रय मुलांनो, तुमच्यामुळे मी पुन्हा एकदा
प्रसूितवेदनातून जात आहे आिण तुम्ही िख्रस्तासारखे होईपयर्ंत मला
तसे करावेच लागेल. 20 आता मला तुमच्याबरोबर तेथे हजर राहावेसे व
स्वर बदलून वेघळ्या प्रकार ेबोलावेसे वाटते, कारण तुमच्यािवषयी मी
गोंधळात पडलो आहे.

हागारहागार आिणआिण साराचसाराचेे उदाहरणउदाहरण

21 जे तुम्ही िनयमशास्त्राधीन राहू इिच्छता त्या तुम्हांला मला िवचारु
द्या की, िनयमशास्त्र काय म्हणते, ते तुम्हांला माहीत आहे का? 22 असे
िलिहले आहे की, अब्राहामाला दोन पुत्र होते. एक त्याला गुलाम
मुलीपासून झाला व दसुरा स्वततं्र स्त्रीपासून जन्मलेला 23 देवाच्या
वचनाचा पिरणाम म्हणून जन्मला.

24 या गोष्टी दृष्टांतरुप आहेत, त्या िस्त्रया दोन करार आहेत. एक
करार सीनाय पवर्तावर झाला. आिण ज्यांच्या निशबी गुलामिगरी होती
अशा लोकांना त्याने जन्म िदला. हा करार हागारशी संबधं दशर्िवतो. 25

हागार ही अरबस्तानातील सीनाय पवर्ताचे दशर्क हल्लीच्या यरुशलेमचे
बाह्यरुप आहे. कारण ती आपल्या मुलासह गुलामिगरीत आहे. 26 परतंु
स्वगीर्य यरुशलेम स्वततं्र आहे. स्वगीर्य यरुशलेम ही आमची आई आहे.
27 कारण असे िलिहले आहे.
“िजने जन्म िदला नाही, त्या मूल नसलेल्या (स्त्रीने) आनदं करावा!
ज्या तुला प्रसूितवेदना झालेल्या नाहीत ती तू आनदंाने
घोष कर, आरोळी मार,
कारण िजला पती आहे ितच्या मुलांपेक्षा
सोडलेल्या स्त्रीची मुले अिधक आहेत”

यशया 54:1
28 बधंूनो, आता तुम्ही इसहाकासारखी देवाच्या वचनाचा पिरणाम

म्हणून जन्मलेली मुले आहात, परतंु तो त्यावेळी जसा देहस्वभावाप्रमाणे
जन्मला होता व त्याने आत्म्याच्या सामथ्यार्ने जन्मलेल्यांचा छळ केला
तसे आता आहे. 30 पण पिवत्र शास्त्र काय सांगते? “त्या गुलाम मुलीला
व ितच्या पुत्राला घालवून दे, कारण गुलाम मुलगा स्वततं्र स्त्रीच्या
मुलाबरोबर वारस होणार नाही.” 31 यासाठी बधंंूनो, आपण गुलाम
मुलीची नाही तर स्वततं्र स्त्रीची मुले आहोत.

तुमचतुमचेे स्वातस्वातंतं्र्यत्र्य राखाराखा

आम्ही स्वाततं्र्यात राहावे म्हणून िख्रस्ताने आम्हांला मुक्त केले,
म्हणून िस्थर राहा. आिण िनयमशास्त्राच्या जुवाच्या
गुलामिगरीचे ओझे पुन्हा लादनू घेऊ नका. 2 ऐका! मी पौल,

तुम्हांला सांगत आहे की, जर संुता करुन घेऊन तुम्ही िनयमशास्त्राकडे
वळला तर िख्रस्त तुमच्यासाठी कोणत्याही िंकमतीचा नाही. 3 संुता
करुन घेणाऱ्या प्रत्येक माणसाल मी पुन्हा एकदा जाहीर करतो की, तो
संपूणर् िनयमशास्त्र पाळण्यास बांधलेला आहे, 4 तुमच्यापकैी जे

िनयमशास्त्राने नीितमान ठरु पाहतात, त्यांचा िख्रस्ताबरोबरचा संबधं
तुटला आहे. देवाच्या दयेच्या बाहेर आता तुम्ही आहात. 5 आम्ही तर
आत्म्याने िवश्वासाकडून न्यायीपणाच्या आशेची वाट पाहात आहोत. 6

कारण िख्रस्त येशूमध्ये संुता झालेले व संुता न झालेले यांना काही अथर्
नाही तर िवश्वास जो प्रीतीद्वार ेकायर् करतो त्याला आहे.

7 तुम्ही इतकी चांगली िख्रस्ती शयर्त धावत होता तर तुम्हाला
सत्याचे पालन करण्यास कोणी अडथळा केला? 8 सत्यापासून मन
वळवणार ेतुमचे कठोर वतर्न ज्याने तुम्हांला बोलािवले त्या देवापासून
येत नाही. 9 “थोडेसे खमीर कणकेचा गोळा फुगवून टाकते.” 10

प्रभूमध्ये मला तुमच्यािवषयी खात्री आहे की, जे मी तुम्हांला िशकिवले
त्याच्यािशवाय इतर िवचार तुम्ही करणार नाही. परतंु जो तुम्हांला त्रास
देत आहे, तो कोणी का असेना, दडं भोगील.

11 बधंूजनहो, काही जण असा आरोप करतात की, अजूनही संुतेची
गरज आहे असा उपदेश मी करतो. जर तसे आहे तर अजूनही माझा छळ
का होत आहे? आिण जर मी संुतेच्या आवश्यकतेिवषयी उपदेश करीत
असतो तर वधस्तभंािवषयीची तत्वे रािहली नसती. 12 माझी इच्छा
आहे की, जे तुम्हामध्ये अिस्थरता उत्पन्र करतात त्यांनी संुतेबरोबर
स्वतःला नामदर् करुन घ्यावे.

13 परतंु स्वततं्रतेमध्ये राहावे म्हणून तुम्हा बधंूना देवाने बोलावले
आहे. फक्त तुमच्या देहाला जे आवडते ते करण्याची एक सबब म्हणून
तुमच्या स्वाततं्र्याचा उपयोग करु नका. त्याऐवजी प्रीितमध्ये एकमेकांची
सेवा करा (दास व्हा). 14 कारण संपूणर् िनयमशास्त्राचा सारांश एकाच
वचनात सामावला आहे. ते सांगते, “जसे आपणांवर तसे आपल्या
सोबतीच्या व्यक्तीवरही प्रेम करा.” 15 पण जर तुम्ही एकमेकांना चावत
रािहला व खाऊन टाकीत असला, तर एकमेकांना िगळून टाकणार नाही,
यािवषयी सावध राहा.

आत्माआत्मा आिणआिण मानवीमानवी स्वभावस्वभाव

16 पण मी म्हणतो: तुम्ही आत्म्यात चाला, आिण तुम्ही देहाच्या पापी
इच्छा पूणर् करणार नाही. 17 कारण आपला देह ज्याची इच्छा करतो ते
आत्म्यािवरुद्ध आहे, आिण आत्मा जी इच्छा करतो, ती देहािवरुद्ध
आहेत. पिरणाम म्हणून तुम्हांला जे करावयास पािहजे ते करता येत
नाही. 18 पण जर तुम्ही आत्म्याकडून चालिवले जाता तर तुम्ही
िनयमशास्त्राधीन नाही.

19 देहाची कमेर् तर उघड आहेत, ती म्हणजे, जारकमर्, अशुद्धता,
कामातुरपणा, 20 मूिर्तपूजा, चेटूक, द्वेष, मारामारी, मत्सर, राग, स्वाथीर्
हेवेदावे, पक्षभेद, 21 दारुबाजी, रगेंलपणा, अशासारख्या दसुऱ्या सवर्
गोष्टी. या गोष्टीिवषयी मी तुम्हांला सूचना देत आहे. ज्याप्रमाणे मी पूवीर्
तुम्हांला सूचना केल्या होत्या. जे लोक अशा गोष्टी करतात त्यांना
देवाच्या राज्यात वाटा िमळणार नाही. 22 पण आत्मा या गोष्टी िनमार्ण
करतो: प्रीित, आनदं, शांित, सहनशीलता, दयाळूपणा, चांगुलपणा,
िवश्वास, 23 सौम्यता व आत्मसंयमन. अशा गोष्टीिवरुद्ध िनयमशास्त्र
नाही. 24 जे िख्रस्त येशूचे आहेत त्यांनी देहस्वभावला त्यांच्या वासना व
इच्छांसह वधस्तभंावर िखळले आहे. 25 जर आम्ही आत्म्याने जगतो,
तर तो जसा चालिवतो तसे आम्हीसुद्धा त्याच्यामागे चालू या. 26 आम्ही
पोकळ बढाई मारणार,े एकमेकांना चीड आणणार,े एकमेकांचा हेवा
करणार ेहोऊ नये.

एकमएकमेेकांनाकांना मदतमदत कराकरा

बधंंूनो, कोणी दोषात सापडला, तर तुम्ही जे
आध्याित्मकदृष्ट्या पुढारलेले आहात त्या तुम्ही त्याला
सुधारावे. पण ते सौम्यतेच्या आत्म्याने हे करा. आिण

स्वतःकडे लक्ष ठेवा. यासाठी की तुम्हीही मोहात पडू नये. 2 एकमेकांची
ओझी वाहा. अशा िरतीने तुम्ही िख्रस्ताचा िनयम पूणर् कराल. 3 कारण
जर कोणी स्वतःला महत्वाचा समजतो, प्रत्यक्षात तो नसला तरी, तर तो
स्वतःची फसवणूक करुन घेतो. 4 प्रत्येकाने आपल्या कामाची परीक्षा
करावी आिण मगच स्वतःची इतरांबरोबर तुलना न करता स्वतःिवषयी
अिभमान बाळगणे त्याला शक्य होईल. 5 कारण प्रत्येकाला त्याची
स्वतःची जबाबदारी असलीच पािहजे.
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जीवनजीवन हहेे शशेेतत पपेेरणान्यासारखरणान्यासारखेे आहआहेे

6 ज्याला कोणाला देवाच्या वचनांचे िशक्षण िमळाले आहे, त्याने जो
िशक्षण देत आहे त्याला सवर् चांगल्या गोष्टीत वाटा द्यावा.

7 तुम्ही फसू नका. देवाची थट्टा होणे शक्य नाही. कारण एखादी
व्यिक्त जे पेरीते त्याचेच त्याला फळ िमळेल. 8 जो कोणी आपल्या
देहस्वभावचे बीज पेरतो त्याला देहस्वभावापासून नाशाचे पीक िमळेल.
पण जो आत्म्यात बीज पेरतो, त्याला आत्म्यापासून सावर्कािलक
जीवनाचे पीक िमळेल. 9 जे चांगले आहे ते करण्याचा आपण कंटाळा
करु नये. कारण आपण आळस केला नाही, तर योग्य वेळी आपणांस
आपले पीक िमळेल. 10 तर मग ज्याप्रमाणे आपणांस संिध िमळेल, तसे
सवर् लोकांचे आिण िवशेषतः ज्यांनी सुवातेर्वर िवश्वास ठेवला आहे
त्यांच्या घराण्याचे चांगले करु या.

11 पाहा िकती मोठे अक्षर ेमी िलिहलीत. 12 ज्यांना बाह्य देखावा
करणे आवडते, ते तुम्हांला संुता करुन घेण्याची सक्ती करतात. परतंु ते

अशासाठी की िख्रस्ताच्या वधस्तभंामुळे त्यांचा छळ होऊ नये. 13 परतंु
संुता करुन घेणारहेी िनयमशास्त्र पाळीत नाहीत आिण तरीही तुमची
संुता व्हावी असे त्यांना वाटते. यासाठी की, त्यांना तुमच्या देहावरुन
फुशारकी मारता यावी.

14 आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या वधस्तभंािशवाय मी कशाचाही
अिभमान बाळगू नये. त्याच्या द्वार ेमला जग वधस्तभंावर िखळलेले, व
मी जगाला वधस्तभंावर िखळलेला आहे. 15 कारण संुता होणे िंकवा न
होणे काही नाही, तर नवी उत्पित हीच महत्वाची आहे. 16 तर िजतके
हा िनयम पाळतील िततक्यांवर आिण देवाच्या सवर् इस्राएलावर शांित व
दया असो.

17 आता इथून पुढे मी एवढेच मागतो की, यापुढे कोणीही मला त्रास
देऊ नये, कारण आधीच मी येशूच्या खणुा माझ्या शरीरावर धारण
केलेल्या आहेत.

18 बधंूनो, आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुमच्याबरोबर असो.
आमेन.
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इिफसकरांसइिफसकरांस

देवाच्या इच्छेने झालेला येशू िख्रस्ताचा दास पौल याजकडून,
इिफस येथे जे देवाचे लोक आहेत त्यांना व येशू िख्रस्तावर
िवश्वास ठेवणाऱ्यांना,

2 देव आपला िपता आिण आपला प्रभु येशू िख्रस्त यांजकडून कृपा व
शांित असो.

िख्रस्तातिख्रस्तात आध्याित्मकआध्याित्मक आशीवार्दआशीवार्द

3 आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताचा देव व िपता धन्यवािदत असो. त्याने
स्वगर्राज्यातील प्रत्येक आध्याित्मक आशीवार्द देऊन आम्हांला
िख्रस्तामध्ये आशीवार्िदत केले आहे. 4 िख्रस्तामध्ये देवाने आम्हांला
जग िनमार्ण होण्यापूवीर् त्याच्या आमच्याविरल प्रेमामुळे त्याच्यासमोर
आम्ही िनदोर्ष व पिवत्र असावे म्हणून िनवडले आहे. 5 त्याच्या कृपायकु्त
हेतूनुसार येशू िख्रस्ताद्वार ेत्याने दत्तक होण्यासाठी आमची नेमणूक
केली. 6 त्याने हे त्याच्या गौरवी कृपेची स्तुित व्हावी म्हणून केले. ही
कृपा त्याने त्याच्या िप्रय पुत्राद्वार ेआम्हांला फुकट िदली.

7 त्याच्यामध्ये िख्रस्ताच्या रक्ताने आम्ही स्वंतत्र केले गेलो, त्याच्या
कृपेच्या समृद्धीने आम्हांला आमच्या पापांची क्षमा िमळाली आहे. 8

त्याची कृपा आपले ज्ञान आिण समजबुद्धी वाढिवण्यास कारणीभूत
ठरली आहे. 9 िख्रस्तामध्ये आपणांला दाखिवण्याच्या त्याच्या
अनुग्रहाप्रमाणे त्याच्या इच्छेचे रहस्य आपल्याला कळिवले. 10

पृथ्वीवरील आिण स्वगार्तील सवर् गोष्टी िख्रस्तामध्ये एकत्र आणण्यासाठी
अशी ती योजना काळाच्या पूणर्तेसाठी होती.

11 िख्रस्तामध्ये आम्ही देवाचे लोक म्हणून िनवडले गेलो होतो.
यासाठी आम्ही अगोदरच िनवडले गेलो होतो. देवाचा हेतू लक्षात घेऊन
जो सवर् गोष्टी त्याच्या इच्छेच्या हेतूनुसार पूणर्त्वास नेतो 12 यासाठी की,
ज्या आम्ही िख्रस्तावर अगोदरच आशा ठेवली होती, त्या आम्हांकडून
त्याच्या गौरवाची स्तुित व्हावी. 13 िख्रस्ताद्वार ेतुम्हीसुद्धा जेव्हा
सत्याची म्हणजे तुमच्या तारणाची सुवातार् ऐकली आिण िख्रस्तावर
िवश्वास ठेवला, तेव्हा पिवत्र आत्म्याच्या अिभवचनाचा देवाने तुम्हांवर
िशक्का मारला 14 जोपयर्ंत देव, आम्ही जे त्याचे आहोत त्यांना पूणर्
आिण शेवटचे स्वाततं्र्य देईपयर्ंत पिवत्र आत्मा हा आमच्या वतनाच्या
िहश्शाचा िवसार आहे. आिण यामुळे त्याच्या गौरवाची स्तुित होईल.

पौलाचीपौलाची प्राथप्राथर्र्नाना

15 यासाठी, जेंव्हापासून मी तुमच्या प्रभु येशूवरील िवश्वासािवषयी
ऐकले आिण देवाच्या लोकांबद्दलच्या तुमच्या प्रेमािवषयी ऐकले,
तेव्हापासून तुमच्यासाठी देवाचे उपकार मानण्याचे मी थांबिवले नाही.
17 मी प्राथर्ना करतो की, आमच्या प्रभु येशू िख्रस्ताचा देव, गौरवी िपता,
तुम्हाला ज्ञान व प्रकटीकरणाचे आध्याित्मक सामथ्यर् जे िपत्यािवषयीचे
ज्ञान तुम्हांला पुरवील, ते देवो.

18 मी असे सांगतो की, तुमच्या अतंःकरणाचे डोळे प्रकािशत होवोत
यासाठी की तुम्हाला तुमच्या पाचारणाची आशा व संतांमध्ये त्याच्या
वतनाच्या वभैवाची श्रीमतंी िकती आहे हे कळावे. 19 आिण आम्हांला
िवश्वासणाऱ्यांसाठी त्याचे अतुलनीय सामथ्यर् िकती महान आहे, जणू
काय त्याच्या प्रचंड सामथ्यार्चा तो सराव आहे. 20 जो तो िख्रस्तामध्ये
करतो. जेव्हा त्याला (िख्रस्ताला) मरणातून उठिवले आिण स्वगार्च्या
राज्यात देवाच्या उजव्या हाताला बसिवले. 21 देवाने िख्रस्ताला प्रत्येक
अिधपती, अिधकारी, सामथ्यर्, प्रभूत्व आिण प्रत्येक सामथ्यार्चे नाव जे
या यगुातच नव्हे तर येणाऱ्या यगुातही िदले जाईल त्या सवार्ंपेक्षा उंच
िठकाणी ठेवले. 22 आिण देवाने िख्रस्ताला मडंळीचा सवोर्च्च प्रमुख केले.

23 मडंळी िख्रस्ताचे शरीर आहे. जी पूणर्ता त्याने सवर् गोष्टींमध्ये सवर्
रीतीने भरली आहे, ती पूणर्ता तो मडंळीला देतो.

मरणाकडमरणाकडूूनन जीवनाकडजीवनाकडेे

पूवीर् तुम्ही आपले अपराध आिण पातके यांमुळे आध्याित्मक
रीतीने मेला होता. 2 ज्यामध्ये तुम्ही पूवीर् जगत होता,
जगातील दषु्ट मागार्चे अनुकरण करीत होता, आिण आपल्याला

न िदसणार ेआध्याित्मक सामथ्यर् ज्याच्याकडे आहे त्या सताधीशाचे
अनुकरण करीत होता. जे देवाच्या आज्ञा पाळीत नाहीत त्यांच्या
जीवनामध्ये हाच आत्मा कायर् करीत आहे. 3 एके काळी आम्हीसुद्धा
त्यांच्यामध्ये आमच्या मानवी देहाच्या दषु्ट इच्छांचे समाधान करीत होतो
आिण आमच्या मानवी मनाच्या दषु्ट वासनांची पूतर्ंता करीत होतो. तसेच
जगातील इतरांप्रमाणेच आम्ही त्याच्या क्रोधाची मुले झालो होतो.

4 पण देव खूप दयाळू आहे. त्याच्या महान प्रीितने त्याने आमच्यावर
प्रेम केले. 5 आम्ही आध्याित्मकदृष्ट्या आमच्या पापांमध्ये मेलेले
असतानाच त्याने आम्हांला िख्रस्ताबरोबर जीवन िदले. (तुमचे तारण
देवाच्या कृपने झाले आहे.) 6 देवाने आम्हांला िख्रस्ताबरोबर निवन
जीवनात उठिवले आिण स्वगार्च्या राज्यात त्याच्याबरोबर त्याच्या
आसनावर बसिवले, कारण आम्ही िख्रस्त येशूमध्ये आहोत. 7 देवाने हे
केले यासाठी की, येणाऱ्या यगुात त्याच्या अतुलनीय कृपेची संपत्ती
दाखिवता यावी आिण िख्रस्त येशूमध्ये आम्हांिवषयीची ममता व्यक्त
करावी.

8 कारण देवाच्या कृपेने िवश्वासाच्या द्वार ेतुमचे तारण झाले आिण ते
तुमच्याकडून झाले नाही, तर ते देवापासूनचे दान असे आहे. 9 आिण
एखादा काही काम करतो त्याचा पिरणाम म्हणून नव्हे. यासाठी कोणी
बढाई मारु नये. 10 कारण आम्ही देवाच्या हाताने घडिवलेले आहोत.
िख्रस्तामध्ये आम्हांला चांगल्या कामासाठी िनमार्ण केले, जे देवाने
अगोदरच तयार केले होते. यासाठी की, त्यामध्ये चालणे आम्हांला शक्य
व्हावे.

िख्रस्तामध्यिख्रस्तामध्येे एकएक
11 म्हणून, आठवा की एके काळी, तुम्ही यहूदीतर म्हणून जन्मला

होता आिण त्यांना (िवदेश्यांना) संुता न झालेले असे, ज्यांची संुता
झालेली होती ते यहूदी लोक म्हणत होते. 12 आठवा की, त्यावेळी तुम्ही
िख्रस्तिवरिहत, देवाचे लोक जे इस्राएल त्या समाजातून तुम्हाला
बिहष्कृत केले होते, आिण देवाच्या अिभवचनाशी िनगिडत अशा
कराराशी तुम्ही परके असे होता, तुम्ही या जगात आशेिशवाय आिण
देवािशवाय जगला. 13 पण आता, िख्रस्तामध्ये जे तुम्ही एके काळी
देवापासून दरू होता, ते तुम्ही िख्रस्ताच्या रक्ताने त्याच्याजवळ आणलेले
आहात.

14 कारण त्याच्याद्वार ेआम्हांला शांतीचा लाभ झाला आहे. त्याने
दोन्ही गोष्टी एक केल्या आिण आपल्या शरीराने त्याने वरैाचा,
दभुागणाऱ्या िंभतीचा अडथळा पाडून टाकला. 15 त्याने िनयमशास्त्र
त्याच्या नीितिनयमांसिहत रद्द केले. यासाठी की स्वतःमध्ये दोघांचा एक
मानव िनमार्ण करुन शांित करणे त्याला शक्य व्हावे. 16 आिण त्याच्या
वधस्तभंावरील मरणाद्वार ेदेवाबरोबर एका शरीरात त्या दोघांमध्ये समेट
घडवून आणता यावा, ज्यामुळे या दोन गोष्टीतील वमैनस्य संपवता
येईल. 17 म्हणून तो आला आिण त्याने जे तुम्ही देवापासून दरू होता व
जे तुम्ही देवाजवळ होता त्या तुम्हाला शांतीची सुवातार् सांिगतली, 18
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कारण त्याच्या द्वार,े आम्हा दोघांचा एका आत्म्याच्या द्वार ेदेवाजवळ
प्रवेश होतो.

19 यामुळे, तुम्ही आता परके आिण यहूदीतर नाहीत. तर तुम्ही
देवाच्या लोकांबरोबरचे सहनागिरक आिण देवाचे कुटंुबीय आहात. 20

तुम्ही प्रेिषत आिण संदेष्टे या पायावर बांधलेली इमारत आहा, आिण
िख्रस्त येशू स्वतः ितचा कोनिशला आहे. 21 संपूणर् इमारात त्याच्याद्वारे
जोडली गेली आिण प्रभुमध्ये एक पिवत्र मिंदर होण्यासाठी वाढत आहे.
22 त्याच्यामध्ये तुम्हीही इतरांबरोबर आत्म्याच्या द्वार ेदेवाचे राहण्याचे
िठकाण तयार करण्यासाठी एकत्र रचले जात आहात.

पौलाचपौलाचेे िवदिवदेेशीशी लोकांसाठीलोकांसाठी कायकायर्र्

या कारणासाठी मी, पौल तुम्हा िवदेशी लोकांसाठी िख्रस्त
येशूचा कैदी आहे. 2 देवाची कृपा तुमच्यापयर्ंत पोचिवण्याची
व्यास्था करण्याचे काम माझ्यावर सोपवल्याचे तुम्ही जाणता

3 आिण जशी मी अगोदर तुम्हांला थोडक्यात िलिहली होती ती देवाची
गूढ योजना मला प्रकटीकरणाच्या द्वार ेकळिवण्यात आली. 4 जर तुम्ही
ती वाचाल तर तुम्हांला माझ्या िख्रस्ताच्या रहरयािवषयीचे पूणर् ज्ञान होणे
शक्य होईल. 5 मागील िपढ्यांमध्ये हे रहस्य मनुष्यांच्या पुत्रांना
सांगण्यात आले नव्हते, जसे आता त्याच्या पिवत्र प्रेिषतांना आिण संदेश
देणाऱ्यांना आत्म्याच्या द्वार ेप्रकट करण्यात आले आहे. 6 हे रहस्य ते
आहे की, सुवातेर्द्वार ेिवदेशी लोक हे यहूदी लोकांबरोबर सहवारसदार
आहेत, ते एकाच शरीराचे अवयव आहेत. आिण िख्रस्त येशूमध्ये देवाने
िदलेल्या अिभवचनामध्ये सहभागीदार आहेत.

7 देवाच्या प्रभावी कृतीच्या सामथ्यार्चा पिरणाम म्हणून जे कृपेचे दान
मला देण्यात आले होते त्यामुळे मी सुवातार् सांगण्याची जबाबदारी
िदलेला सेवक झालो. 8 जरी मी देवाच्या सवर् लोकांमध्ये लहानातील
लहान आहे तरी मला हे देवाच्या गहन अशा संपत्तीची सुवातार्
यहूदीतरांना सांगावी हे कृपेचे दान मला िदले गेले, 9 आिण रहस्यमय
योजना सवर् लोकांना कळिवण्यास सांिगतली, ज्या देवाने सवर् गोष्टी
िनमार्ण केल्या, त्याच्याकडे काळाच्या सुरुवातीपासून ही रहस्यमय
योजना देवामध्ये लपून अशी रािहली होती. 10 यासाठी की आता
मडंळीद्धार ेसत्ताधीश आिण आकाशातील शक्ती यांना देवाचे वेगवेगळ्या
प्रकारचे ज्ञान व्हावे. 11 देवाच्या अनतंकाळच्या हेतूला अनुसरुन जे
त्याने आपला प्रभु येशू िख्रस्त याच्यामध्ये पूणर्त्वास नेले. 12 त्या
िख्रस्तामध्ये आम्हांला देवाच्या समक्षतेत आमच्या िख्रस्तावरील
िवश्वासामुळे धयैर् आिण पूणर् िवश्वास आहे. 13 म्हणून, मी प्रािर्थतो की,
तुमच्यासाठी मला होणाऱ्या के्लशामुळे तुम्ही माघार घेऊ नये. कारण हे
के्लश आमचे गौरव आहेत.

िख्रस्ताचीिख्रस्ताची प्रीितप्रीित

14 या कारण्यासाठी ज्याच्यापासून स्वगार्तील आिण पृथ्वीवरील
प्रत्येक घराण्याला नाव िमळाले आहे, त्या िपत्यासमोर गुडघे टेकून
प्राथर्ना करतो. 16 मी प्राथर्ना करतो की, त्याने आपल्या वभैवी
संपत्तीप्रमाणे तुम्हांला त्याच्या आत्म्याच्या द्वार ेपराक्रमाने तुमच्या
अतंयार्मी बलवान होण्यास मान्यता द्यावी. 17 आिण िवश्वासाद्वार ेिख्रस्त
तुमच्या अतंःकरणात राहावा. व तुमची मुळे चांगली रुजलेली व प्रीितत
मुळावलेली असावी. 18 यासाठी की, सवर् संतांच्यासह िख्रस्ताच्या
प्रीतीची रंुदी, लांबी, उंची आिण खोली िकती आहे हे समजून घेण्यास
तुम्हांला सामथ्यर् प्राप्त व्हावे. 19 आिण िख्रस्ताची प्रीित जी ज्ञान्यांना
मागे टाकते हे कळावे यासाठी की तुम्ही देवाच्या पूणर्त्वाने भरावे.

20 आिण आता देव जो आपल्या सामथ्यार्नुसार आम्हांमध्ये कायर्
करतो इतकेच नव्हे तर आम्ही मािगतल्यापेक्षा िंकवा आमच्या अपेके्षपेक्षा
अिधक कायर् करण्यास तो समयर् आहे, 21 त्याला मडंळी आिण िख्रस्त
येशूमध्ये सवर् िपढ्यानिपढ्यासाठी सदासवर्काळ गौरव असो.

शरीराचशरीराचेे ऐक्यऐक्य

म्हणून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तुम्हांला िवनतंी
करतो, देवाकडून तुम्हांला जे पाचारण झालेले आहे, त्याला
शोभेल अशा प्रकार ेराहा. 2 नेहमी नम्रता, सौम्यता दाखवा.

आिण सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने राहा. 3 शांतीच्या बधंनाने
आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत प्रयत्न करा. 4 एक शरीर
व एकच आत्मा आहे. ज्याप्रमाणे तुम्हालाही एकाच आशेत सहभागी
होण्यास बोलािवले होते. 5 एक प्रभु, एक िवश्वास, एक बािप्तस्मा, 6 एक
देव आिण िपता जो सवार्ंचा मालक आहे. जो प्रत्येक गोष्टीद्वार ेकायर्
करतो आिण जो प्रत्येकात आहे,

7 िख्रस्ताच्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणांस प्रत्येकाला कृपेचे
िवशेष दान िदले आहे. 8 यासाठीच पिवत्र शास्त्र असे म्हणते.
“जेव्हा तो उच्चस्थानी चढला,
तेव्हा त्याने यदु्धकैद्दांस आपणांबरोबर नेले
आिण त्याने लोकांना देणग्या िदल्या.”

स्तोत्र. 68:18
9 आता, जेव्हा ते असे म्हणते, “वर चढला” तर त्याचा अथर् काय?

म्हणजे तो पृथ्वीच्या खालील प्रदेशात सुध्दा उतरला असाच होतो की
नाही? 10 जो खाली उतरला तोच वर सवर् स्वगार्ंहून उंच िठकाणी
चढला. यासाठी की सवर् गोष्टी त्याला भरता याव्यात. 11 आिण त्याने
स्वतःच काही लोकांना प्रेिषत, इतर काही जणांना भिवष्य सांगणारे
सुवािर्तक, तर दसुऱ्यांना मेंढपाळ व िशक्षक असे होण्याची दाने िदली.
12 िख्रस्ताने त्या देणग्या देवाचे लोक सेवेच्या कायार्साठी तयार
करण्यास व आित्मकरीतीने िख्रस्ताचे शरीर सामथ्यर्वान होण्यासाठी
िदल्या. 13 आम्हा सवार्ंना आमच्या िपत्यातील एकत्वापणामुळे
िवश्वासाची आिण देवाच्या पुत्रािवषयीच्या ज्ञानाची जाणीव होते आिण
पूणर्त्वाची जी पिरमाणे िख्रस्ताने आणली आहेत त्या उच्चतेपयर्ंत पोहोंचून
पिरपक्व मनुष्य होण्यासाठी आमची वाढ होते.

14 हे असे आहे म्हणून यापूढे आपण लहान बाळकासारखे नसावे.
म्हणजे माणसांच्या कपटाने त्यांची लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्व देते,
अशा प्रत्येक नव्या िशकवणकुीच्या वाऱ्याने तुमचे मागर् लाटांनी इकडे
ितकडे हेलकावणार ेहोऊ नयेत 15 त्याऐवजी आपण प्रेमाने सत्य
बोलावे आिण प्रत्येक मागार्ने िख्रस्तासारखे होण्यासाठी वाढावे. िख्रस्त
हा मस्तक आहे. 16 ज्यावर सवर् शरीर आधािरत आहे, ते आधार
देणाऱ्या प्रत्येक अिस्थबधंनाने जोडलेले आिण एकत्र बांधलेले असते.
आिण प्रत्येक भाग त्याने जसे कायर् करायला पािहजे तसे करतो, संपूणर्
शरीर वाढते व प्रीतीत बळकट होत जाते.

अशाअशा मागार्नमागार्नेे तुम्हीतुम्ही जगावजगावेे

17 म्हणून मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात सावध करतो: ज्याप्रमाणे
िवदेशी त्यांच्या मनाच्या व्यथर्तेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका. 18

त्यांची अतंःकरणे अधंकारमय अशा िस्थतीत आहेत आिण देवापासून जे
जीवन येते त्यापासून ते वेगळे झाले आहेत. कारण ते अजाण आहेत,
आिण त्याची अतंःकरणे कठीण झाली आहेत. 19 त्यांना आता
कशाचीच लाज वाटत नाही व त्यांनी स्वतःला कामातुरपणाला वाहून
घेतले आहे व प्रत्येक प्रकारच्या अशुद्धतेच्या सवयीला वाहून घेतले
आहे. 20 परतंु तुम्ही अशा प्रकार ेिख्रस्त िशकला नाही. आिण 21 मला
यात काही शकंा नाही की, तुम्ही त्याच्यािवषयी ऐकले आहे. आिण
येशूमध्ये जे सत्य आहे त्याप्रमाणे त्याचे अनुयायी म्हणून ते सत्य तुम्ही
िशकला असाल. 22 तुमच्या पूवीर्च्या जीवनािवषयी, तुम्हांला तुमच्या
जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घेण्यास िशकिवले होते, जो मनुष्य
फसवणकुीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे. 23 यासाठी तुम्ही
अतंःकरणामध्ये व आत्म्यात नवे केले जावे आिण 24 नवा मनुष्य तुम्ही
धारण करावा, जो देवाप्रमाणे िनमार्ण केलेला आहे.

25 म्हणून लबाडी करु नका! “प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्याबरोबरच्या
व्यक्तीशी खर ेतेच बोलावे.” 26 “तुम्ही रागवा पण पाप करु नका.”
सूयार्स्तापूवीर् तुम्ही तुमचा राग सोडून द्यावा. 27 तुमचा पराभव
करण्याची सतैानाला संधी देऊ नका. 28 जो कोणी चोरी करील असेल
तर त्याने यापुढे चोरी करु नये. उलट, त्याने आपल्या हातांनी काम
करावे यासाठी की जो कोणी गरजू असेल त्याला त्यातून वाटा
देण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी असावे.

29 तुमच्या तोंडून कोणतीही वाईट भाषा न िनघो, तर आध्याित्मक
सामथ्यार्साठी ज्याची लोकांना गरज आहे ते चांगले मात्र िनघो. यासाठी
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की, जे ऐकतील त्यांना आशीवार्द प्राप्त होईल. 30 आिण देवाच्या पिवत्र
आत्म्याला द:ुखी करु नका. कारण तुम्ही आत्म्याबरोबर देवाची संपत्ती
म्हणून तारणाच्या िदवसासाठी िशक्का मारलेले असे आहात. 31 सवर्
प्रकारची कटुता, संताप, राग, ओरडणे, देवाची िंनदा ही सवर् प्रकारच्या
दषु्टाईबरोबर तुम्हामधून दरू करावी. 32 एकमेकांबरोबर दयाळू आिण
कनवाळू व्हा. आिण देवाने िख्रस्तामध्ये क्षमा केली तशी एकमेकांना क्षमा
करा.

िप्रय मुलांप्रमाणे देवाचे अनुकरण करणार ेव्हा, 2 आिण
िख्रस्ताने जशी आमच्यावर प्रीित केली तसे प्रीतीमध्ये चाला,
त्याने आमच्याकिरता मधुर सुगधं असे देवाला अपर्ण व यज्ञ

केला.
3 जारकमर्, कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता िंकवा अधाशीपणा याचे

तुमच्यामध्ये नावही िनघू नये, हे देवाच्या पिवत्र लोकांसाठी योग्य नाही.
4 तसेच कोणतेही लािजरवाणे भाषण, मूखर्पणाचे बोलणे िंकवा घाणेरडे
िवनोद तुमच्यात असू नयेत. ते योग्य नाही. उलट उपकारस्तुित असावी.
5 कारण तुम्हांला हे माहीत असावे की: जो मनुष्य जारकमीर्, अशुद्ध
िंकवा अधाशी जे मूिर्तपूजेसारखेच आहे, त्या मनुष्याला देवाच्या आिण
िख्रस्ताच्या राज्यात वतन असणार नाही.

6 पोकळ भाषणाने कोणी तुम्हांला फसवू नये. कारण या कारणांमुळे
जे आज्ञा मोडतात, त्यांच्यावर देवाचा क्रोध येणार आहे. 7 म्हणून त्यांचे
भागीदार होऊ नका. 8 मी हे सांगतो कारण एके काळी तुम्ही पूणर्पणे
अधंारात होता, पण आता तुम्ही प्रभूचे अनुयायी म्हणून पूणर् प्रकाशात
आहात. प्रकाशात चालणाऱ्या लेकरांसारखे व्हा. 9 कारण प्रकाशाची
फळे प्रत्येक चांगुलपणात, नीतीमत्वात, आिण सत्यात िदसून येतात. 10

नेहमी प्रभूला कशाने संतोष होईल हे शोधण्याचा प्रयत्न करा. 11 आिण
अधंाराची जी िनष्फळ कायेर् आहेत त्यांचे भागीदार होऊ नका. तर
उलट, ती उघडकीस आणा. 12 कारण ज्या गुप्त गोष्टी त्यांनी केल्या
आहेत, त्यािवषयी बोलणेही लज्जास्पद आहे. 13 पण जेव्हा सवर् काही
प्रकाशाद्वार ेउघड होते, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट िदसते. 14 आिण जी प्रत्येक
गोष्ट िदसते, ती प्रकाश आहे. म्हणूनच आम्ही असे म्हणतो:
“हे झोपलेल्या जागा हो
व मेलेल्यांतून ऊठ,
आिण िख्रस्त तुझ्यावर प्रकाशेल.”

15 म्हणून, तुम्ही कसे जगता, यािवषयी सावध असा. मूखर्
लोकांसारखे होऊ नका, तर शहाण्या लोकांसारखे व्हा. 16 जे चांगल्या
संधीचा उपयोग करतात. कारण हे िदवस वाईट आहेत. 17 म्हणून
मूखार्सारखे वागु नका, तर उलट देवाची इच्छा काय आहे ते जाणून घ्या.
18 द्राक्षारस िपऊन िंझगल्यासारखे राहू नका. त्यामुळे मनुष्य सवर्च
बाबतीत बेताल होतो. उलट आत्म्याने पूणर् भरले जा, 19 स्तोत्रे, गीते,
आिण आध्याित्मक गीतांनी एकमेकाबरोबर सुसंवाद साधा, गाणी गा,
आिण आपल्या अतंःकरणात प्रभूसाठी गायने गा. 20 आपल्या प्रभु येशू
िख्रस्ताच्या नावात देव जो आपला िपता आहे त्याचे प्रत्येक गोष्टीबद्दल
नेहमी उपकार माना.

पतीपती-पत्नीपत्नी

21 िख्रस्ताच्या भयात एकमेकांच्या अधीन असा.
22 पत्नींनो, जशा तुम्ही प्रभुच्या अधीन होता, तशा आपल्या पतींच्या

अधीन असा. 23 कारण िख्रस्त जसा मडंळीचे मस्तक आहे, तसा पती
पत्नीचे मस्तक आहे. िख्रस्त स्वतःच शरीराचा तारणारा आहे. 24 पण,
ज्याप्रमाणे मडंळी िख्रस्ताला शरण जाते, त्याचप्रमाणे पत्नीने प्रत्येक
बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे.

25 पतींनो, ज्याप्रमाणे िख्रस्त मडंळीवर प्रीित करतो, तशी तुम्ही
आपल्या पत्नीवर प्रीित करा. त्याने ितच्यासाठी स्वतःला िदले, 26

यासाठी की, त्याने ितला देवाच्या वचनरुपी पाण्याने धुऊन िनमर्ळ
करावे. 27 यासाठी की, तो मडंळीला स्वतःसाठी गौरवी वधू म्हणून
सादर करील, ितला कोणताही डाग नसेल. िंकवा सुरकुती िंकवा
कोणत्याही प्रकारची अपूणर्ता नसेल तर ती पिवत्र व िनदोर्ष असेल.

28 याप्रकार ेपतींनी सुद्धा आपल्या पत्नींवर असेच प्रेम करावे, जसे ते
स्वतःच्या शरीरावर प्रेम करतात, जो कोणी त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर

प्रेम करतो, तो स्वतःवर प्रेम करतो. 29 कारण आतापयर्ंत कोणीही
आपल्या शरीराचा द्वेष केला नाही. उलट तो त्याचे पोषण करतो, त्याची
काळजी घेतो. ज्याप्रमाणे िख्रस्त मडंळीचे पोषण करतो व काळजी घेतो.
30 कारण आपण त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. 31 शास्त्र सांगते
त्याप्रमाणे, “म्हणून मनुष्य त्याचे वडील व आई यांना सोडील व त्याच्या
पत्नीशी जडून राहील. आिण ते दोघे एकदेह होतील.” 32 हे गुढ सत्य
फार महत्त्वाचे आहे आिण मी हे सांगत आहे की ते िख्रस्त व मडंळीला
लागू पडते. 33 तरीही, तुमच्यातील प्रत्येकाने त्याच्या स्वतःच्या
पत्नीवर प्रेम केले पािहजे. व पत्नी नेही पतीचा मान राखाला पािहजे.

मुलमुलेे आिणआिण आईवडीलआईवडील

मुलांनो, प्रभूशी प्रामिणक राहून आपल्या आईविडलांच्या
आज्ञा पाळा. कारण ते योग्य आहे. 2 “तुझ्या विडलाचा व
आईचा मान राख.” 3 अिभवचनाबरोबरची ही पिहली आज्ञा

असल्याने, “तुझ्यासाठी सवर् काही चांगले असावे आिण पृथ्वीवर तुला
दीघर् आयषु्य लाभावे.”

4 आिण विडलांनो, आपल्या मुलांना राग येईल असे करु नका.
उलट, देवापासून जी मािहती व िशक्षण येते त्यान त्यांना वाढवा.

गुलामगुलाम आिणआिण मालकमालक

5 गुलामांनो, तुमच्या पृथ्वीवरील मालकांची आज्ञा आदराने, थरथर
कांपत, आिण तुमच्या अतंःकरणाच्या प्रामािणकतेने पाळा. ज्याप्रमाणे
तुम्ही िख्रस्ताची आज्ञा पाळता तशी पाळा. 6 जेव्हा माणसे तुमच्याकडे
पाहत असतील तेव्हाच फक्त काम करु नका. मनुष्याला पसंत पडावे
यासाठी प्रयत्न करु नका. उलट िख्रस्ताच्या गुलामासारखे काम करा,
कारण (िख्रस्ताचे गुलाम) देवाची इच्छा आपल्या अतंःकारणापासून पूणर्
करतात. 7 गुलाम म्हणून उत्साहाने जणू काय माणसांची नव्हे, तर
प्रभुची सेवा करीत आहात, असे काम करा. 8 लक्षात ठेवा की,
तुम्हांतील प्रत्येकजण जर काही चांगले करतो तर तो गुलाम असो िंकवा
स्वततं्र असो, ते त्याला प्रभूकडून परत िमळेल.

9 आिण मालकांनो, तुम्हीही त्यांच्याशी तसेच वागा आिण
धमकािवण्याचे सोडून द्या. लक्षात ठेवा की तुमचा आिण त्यांचा धनी
स्वगार्त आहे. आिण त्याच्याजवळ पक्षपात नाही.

ददेेवाचीवाची ससंपंूणपूणर्र् शस्त्रसामग्रीशस्त्रसामग्री धारणधारण कराकरा

10 शेवटी, प्रभूमध्ये तुम्ही त्याच्या महान शक्तीसामथ्यार्ने सशक्त व्हा.
11 देवाने िदलेले संपूणर् िचलखत धारण करा. यासाठी की तुम्हांला
सतैानाच्या दषु्ट योजनांिवरुद्ध उभे राहता यावे. 12 कारण आपले
झगडणे, रक्तमांसाबरोबर नाही, तर सताधीशांिवरुद्ध, अिधकान्यािवरुद्ध,
या अधंकारातील जगाच्या सामथ्यार्बरोबर आिण आकाशातील दषु्ट
आत्म्यांिवरुद्ध आहे. 13 म्हणून देवाने िदलेली संपूणर् शस्रसामग्री घ्या.
म्हणजे तुम्हाला सवर् ते केल्यावर िटकून राहता येईल व वाईट िदवस
आल्यावर तुम्हाला प्रितकार करता येईल.

14 म्हणून भक्क मपणे उभे राहा! सत्याने आपली कंबर बांधा,
नीतीमत्त्वाचे उररत्राण धारण करा. 15 आिण सुवातार् व शांती यांची
घोषणा करण्यासाठी सज्जतेच्या वहाणा पायी घाला. 16 या सवर्
गोष्टींबरोबर ढाल म्हणून िवश्वास घ्या. ज्यामुळे त्या दषु्टाने मारलेले सवर्
जळते बाण तुम्हांला िवझिवणे शक्य होईल. 17 आिण तारणाचे
िशररत्राण घ्या, आिण आत्म्याची तलवार जो देवाचा संदेश आहे, तो
घ्या. 18 प्रत्येक प्रंसांगी सवर् प्रकार ेप्राथर्नापूवर्क िवनिंत करुन आत्म्यात
प्राथर्ना करा. िचकाटी व प्राथर्नेसह सवर् संतांसाठी प्राथर्ना करीत जागृत
राहा.

19 आिण माझ्यासाठी प्राथर्ना करीत राहा. कारण जेव्हा मी तोंड
उघडेन तेव्हा मला संदेश प्राप्त व्हावा. यासाठी की धयैार्ने मला सुवातेर्चे
रहस्य माहीत करुन देणे शक्य व्हावे. 20 त्याच्या वतीने मी
साखळदडंनी बांधलेला राजदतू म्हणून सेवा करीत आहे. धयैार्ने मला ती
सांगता यावी म्हणून प्राथर्ना करा.
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21 यासाठी तुम्हाला हे कळावे की मी कसा आहे आिण काय करीत
आहे, म्हणून तुिखक तुम्हांला सवर् काही सांगेल. तो आमचा िप्रय भाऊ
आिण प्रभूमध्ये िवश्वासू सेवक आहे. 22 मी त्याला केवळ या

कारणासाठीच तुमच्याकडे पाठवीत आहे की माझ्यािवषयीचे वतर्मान
तुम्हांला कळावे आिण तुमच्या अतंःकरणाचे समाधान व्हावे.

23 देविपता आिण प्रभु येशू िख्रस्तापासून आता बधंु बिहणींना
िवश्वासासह प्रीित आिण शांित लाभो. 24 जे सवर् जण आपल्या प्रभु येशू
िख्रस्तावर अिवनाशी प्रीित करतात, त्या सवार्बरोबर देवाची कृपा असो.
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िख्रस्त येशूचे दास असलेल्या पौल व तीमथ्य यांजकडून,
िफिलप्प ैयेथे राहणाऱ्या िख्रस्त येशूमधील देवाच्या सवर् पिवत्र
लोकांना, तसेच सवर् वडील मडंळीला व खास मदतिनसांना,

2 देव आपला िपता आिण आपला प्रभु येशू िख्रस्त याजपासून
तुम्हांस कृपा असो.

पौलाचीपौलाची प्राथप्राथर्र्नाना

3 प्रत्येक वेळी जेव्हा मी तुमची आठवण करतो, तेव्हा देवाचे आभार
मानतो. 4 नेहमीच तुमच्यासाठी केलेल्या प्रत्येक प्राथर्नेच्यावेळी मी
आनदंाने प्राथर्ना करतो. 5 कारण अगदी पिहल्या िदवसांपासून ते
आजपयर्ंत सुवातेर्च्या कामात तुमचा सहभाग आहे. 6 मला याची खात्री
आहे की, ज्या देवाने तुमच्यामध्ये अशा प्रकारचे चांगले कायर् सुरु केले
आहे, तो िख्रस्त येशू येण्याच्या वेळेपयर्ंत ते पूणर् करीत आणीला.

7 तुम्हा सवार्ंिवषयी असा िवचार करणे मला योग्य वाटते कारण तुम्ही
माझ्या हृदयात आहात. आिण मी तुरंुगात असतानाच केवळ नव्हे तर
जेव्हा मी सुवातेर्चे सत्य ठासून िसद्ध करीत होतो, तेव्हा ही देवाने जी
कृपा मला िदली आहे त्यात तुम्हीसुद्धा माझ्याबरोबर वाटेकरी होता. 8

देव माझा साक्षी आहे, कारण िख्रस्त येशूने जे प्रेम दाखिवले त्यामुळे
तुम्हां सवार्ंसाठी मी अधीर झालो होतो.

9 आिण माझी हीच प्राथर्ना आहे:
की तुमचे प्रेम अिधकािधक वाढत जाईल पूणर् ज्ञान व सवर् प्रकारच्या
समजबुद्धीने वाढत जाईल. 10 मी अशी प्राथर्ना करतो की, तुमच्याठायी
हे गुण असावेत, यासाठी की जे शुद्ध व िनदोर्ष ते तुम्ही िनवडावे, आिण
अशा प्रकार ेिख्रस्ताच्या येण्याच्या िदवसासाठी तुम्ही शुद्ध व िनदोर्ष
असावे, 11 आिण देवाच्या गौरवासाठी, स्तुित साठी आिण नीितमत्त्वाचे
फळ देण्यासाठी भरुन जावे.

पौलाच्यापौलाच्या त्रासामुळत्रासामुळेे प्रभूच्याप्रभूच्या कायार्लाकायार्ला मदतमदत होतहोतेे
12 बधंूनो, जे काही माझ्या बाबतीत घडले त्यामुळे सुवातार्कायार्त

प्रत्यक्ष वाढ झाली हे तुम्हाला कळावे अशी माझी इच्छ आहे. 13 याचा
पिरणाम असा झाला की, राजवाड्याच्या सवर् पहारकेऱ्यांना व येथे
असणाऱ्या सवार्ंना हे माहीत झाले की, मी िख्रस्ताला अनुसरतो म्हणून
मला तुरंुगवास भोगावा लागत आहे. 14 िशवाय, पुष्कळशा बांधवांना
माझ्या तुरंुगवासामुळे उत्तेजन िमळाले. व ते बोलण्यात िख्रस्तामध्ये
अिधकािधक धीट होत चालले आहेत व न िभता संदेश देत आहेत.

15 हे खर ेआहे की त्याच्यातील काही जण हेव्याने व वरैभावने
िख्रस्ताचा संदेश देतात, पण इतर चांगल्या भावनेने िख्रस्ताचा संदेश
देतात. 16 हे लोक प्रेमापोटी असे करतात, कारण त्यांना माहीत आहे
की, सुवातेर्चे समथर्न करण्यासाठी देवाने मला येथे ठेवले आहे. 17 पण
दसुर ेिख्रस्ताची घोषणा स्वाथीर् ध्येयाने करतात आिण प्रामािणकपणे
करीत नाहीत, कारण त्यांना वाटते की, मी तुरंुगात असताना मला त्रास
देणे त्यांना शक्य होईल. 18 पण त्यामुळे काय होते? महत्त्वाची गोष्ट अशी
आहे की, प्रत्येक मागार्ने चांगला हेतू असो की वाईट हेतू असो, िख्रस्त
गाजिवला जातो. आिण त्यामुळे मला आनदं होतो.
आिण मला आनदं होतच राहील. 19 कारण मला माहीत आहे तुमच्या

प्राथर्नेमुळे आिण येशू िख्रस्ताच्या आत्म्याद्वार ेयेणाऱ्या मदतीमुळे याचा
पिरणाम माझ्या सुटकेत होणार आहे. 20 हे माझ्या उत्सुक अपेके्षप्रमाणे
व आशेप्रमाणे आहे, कारण मला खात्री आहे, की, माझी िनराशा होणार
नाही, पण आता नेहमीसारखे माझ्या सवर् धयैार्ने माझ्या जगण्याने िंकवा
मरण्याने िख्रस्ताचा माझ्या शरीराद्वार ेमिहमा होईल. 21 कारण

माझ्यासाठी जगणे म्हणजे िख्रस्त आिण मरणे म्हणजे लाभ आहे. 22

पण जर मी या शरीरातच रािहलो तर त्याचा अथर् असा की, माझ्या
कामाचे फळ, आनदं मी अनुभवीन. मला माहीत नाही की मी काय
िनवडीन. 23 या दोन पयार्यातून िनवडण्यासाठी माझ्यावर मोठा दबाव
आहे. माझी अशी इच्छा आहे की, या जीवनातून जाऊन िख्रस्ताबरोबर
असावे कारण ते फार फार चांगले होईल. 24 पण तुमच्यासाठी या
शरीरात राहणे हे माझ्यासाठी अिधक आवश्यक आहे. 25 आिण मला
याची खात्री असल्याने मला माहीत आहे की मी येथेच राहीन व
तुमच्याबरोबर असेन. 26 यासाठी की तुमच्याबरोबर पुन्हा असण्याचा
पिरणाम म्हणून तुम्हांला अिभमान बाळगण्यास अिधक योग्य कारण
िमळेल.

27 पण कोणत्याही पिरिस्थतीत िख्रस्ताच्या सुवातेर्ला योग्य अशा
प्रकार ेतुम्ही वागा. यासाठी की, जरी मी तुम्हांला येऊन भेटलो िंकवा
तुमच्यापासून दरू असलो तरी मला तुमच्यािवषयी असे ऐकायला िमळो
की तुम्ही एका आत्म्यात खबंीर असे उभे आहात, तुम्ही सुवातेर्च्या
िवश्वासाने, एकजीवाने धडपड करीत आहात. 28 आिण जे तुम्हांला
िवरोध करतात त्यांना तुम्ही भ्याला नाहीत. तुमचे हे धयैर् त्यांच्या
नाशाचा पुरावा होईल. पण तुमच्या तारणाचा पुरावा होईल. आिण हे
देवाकडून असेल. 29 कारण, िख्रस्ताच्या वतीने केवळ त्याच्यावर
िवश्वास ठेवणे एवढेच नव्हे तर त्याच्यासाठी द:ुख भोगणे असा हक्क
तुम्हांला देण्यात आलेला आहे. 30 माझ्यामध्ये चाललेले युदं्ध तुम्ही
अनुभवलेले आहे आिण पािहले आहे आताही ते माझ्यामध्ये चालले
असल्याचे तुम्ही ऐकत आहात.

ससंघंिटतघिटत व्हाव्हा आिणआिण एकमएकमेेकांचीकांची काळजीकाळजी घ्याघ्या

जर मग िख्रस्तात तुमच्यामध्ये काही उत्तेजन आहे, जर
तुमच्यामध्ये तुमच्या प्रीिततून वाढणार ेसांत्वन आहे, जर
तुमच्यामध्ये आत्म्यात काही भाग आहे, जर तुमच्यामध्ये

िजव्हाळा व कळवळा आहे, 2 तर मला पूणर्पणे आनदंी करा. मी सांगतो
की, तुम्ही त्याच गोष्टीचा िवचार करता, एकमेकांिवषयी सारखेच प्रेम आहे
तर आत्म्यात एक व्हा, आिण एकच उद्देश असू द्या. 3 हेवा िंकवा पोकळ
व्यथर् अिभमानाने काहीही करु नका. उलट नम्रतेने एकमेकांना
स्वतःपेक्षा चांगले माना. 4 प्रत्येक व्यक्तीने केवळ आपलेच िहत पाहू
नये, तर प्रत्येकाने दसुऱ्यांचे िहतसुद्धा पाहावे.

िख्रस्ताकडिख्रस्ताकडूूनन िनस्वाथीर्िनस्वाथीर् होण्याचहोण्याचेे िशकािशका

5 िख्रस्त येशूच्या ठायी जे िवचार होते तसेच तुमचेही असू द्या.
6 जरी तो देवाच्या स्वरुपाचा होता,
तरी देवासारखे असणे हे संपत्ती राखून ठेवण्यासारखे मानले नाही.

7 उलट त्याने सवर् काही सोडून दोल,
आिण त्याने गुलामाचे स्वरुप धारण केले आिण मनुष्याचे रुप धारण

केले
व तो आपल्या िदसण्यात मनुष्यासारखा झाला.

8 त्याने स्वतःला नम्र केले.
आिण मरपेयर्ंत तो आज्ञाधारक रािहला.
होय, वधस्तभंावरच्या मरणापयर्ंत तो नम्र झाला.

9 म्हणून देवाने सुद्धा त्याला अत्यचु्च केले,
व सवर् नावाहून जे नाव श्रष्ठ आहे ते त्याला िदले.

10 यासाठी की, स्वगार्त, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली जे आहेत
त्या सवार्ंनी येशूच्या नावाच्या मिहम्यासाठी गुडघे टेकावेत.

िफिलप्पकैरांस 1:2 756 िफिलप्पकैरांस 2:10
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11 व प्रत्येक िजभेने जाहीर करावे की,
“येशू िखस्त हा देव िपता आहे.”

ददेेवालावाला पािहजपािहजेे तसतसेे लोकलोक व्हाव्हा

12 म्हणून माझ्या िप्रयांनो, जसे तुम्ही मी प्रत्यक्ष असतानाच नव्हे तर
आता दरू असतानासुद्धा आज्ञा पाळता तसे भीतीने कापत तुमचे तारण
पूणर् होण्यासाठी कायर् करीत राहा. 13 कारण देवच असा एक आहे जो
तुमच्यामध्ये कायर् करण्याची इच्छा िनमार्ण करतो व तो संतुष्ट होईल
अशा रीतीने कायर् पूणर्त्वास नेतो.

14 प्रत्येक गोष्ट तक्रार िंकवा भांडण न करता करा, यासाठी की, 15

तुम्ही िनदोर्ष व शुद्ध असे या कुिटल व िवपरीत िपढीतील लोकांमध्ये
असावे. आिण त्यांच्यामध्ये अधंाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे चमकावे.
16 तुम्ही त्यांना जीवनाचे वजन सांगत असता, माझे शयर्तीत धावणे
व्यथर् झाले नाही असे मला िदसते, यासाठी की िख्रस्ताच्या परत
येण्याच्या िदवशी मला तुमचा अिभमान वाटावा.

17 तुमच्या यज्ञापर्णासमवेत तसेच तुमच्या िवश्वासाच्या सेवेसमवेत
जरी मी अिर्पला गेलो तरी ते आनदंाने करतो आिण तुमच्या समवेत
आनदंी बनतो. 18 त्याच प्रकार,े तुम्हीसुद्धा आनदंी असावे, आिण
तुमच्या आनदंात मला सहभागी करावे.

तीमथ्यीतीमथ्यी वव एपफ्रदीतएपफ्रदीत यांच्यािवषयीयांच्यािवषयी बातमीबातमी

19 पण मला आशा आहे, प्रभु येशूच्या साहाय्यने मी लवकरच
तीमथ्यीला तुमच्याकडे पाठवीन यासाठी की, तुमच्यािवषयीच्या
बातमीने मला उत्तेजन िमळावे. 20 तोच एक आहे ज्याला पाठिवण्याची
माझी इच्छा आहे कारण माझ्यासारख्याच भावना असणारा दसुरा कोणी
माझ्याजवळ नाही आिण त्याला तुमच्या कल्याणाची मनापासून कळकळ
आहे. 21 सवर् जण त्यांच्या िहताकडेच लक्ष देतात व िख्रस्ताच्या
िहताकडे लक्ष देत नाहीत. 22 आिण तुम्हांला त्याचा स्वभाव माहीत
आहे, सुवातार् वाढिवण्यासाठी जसे मुलगा िपत्याची सेवा करतो तशी
त्याने त्याच्या योग्यतेने माझ्याबरोबर सेवा केली आहे. 23 त्याला
तुमच्याकडे पाठिवण्यािवषयी मी आशा करीत आहे. माझ्याबाबतीत काय
होते ते कळताच त्याला तुमच्याकडे पाठिवन. 24 आिण माझा असा
िवश्वास आहे की, देवाच्या साहाय्याने मला स्वतःलासुद्धा तुमच्याकडे
येणे लवकरच शक्य होईल.

25 एपफ्रदीत, जो माझा बधंु आहे. सहकारी व सहिशपाई आहे,
त्याला तुमच्याकडे पाठिवण्याची आवश्यकता आहे, असे मला वाटले,
तसेच तो तुमचा प्रितिनधी आहे जो माझ्या गरजेच्या वेळी मला साहाय्य
करतो. मी असे करण्याचे ठरिवले आहे कारण तो तुम्हा सवार्ंना भेटण्यास
आतुर झाला आहे. 26 मी त्याला पाठिवतो कारण त्याला तुम्हांला फार
भेटावेसे वाटते. तुम्ही तो आजरी असल्याचे जे ऐकले त्यामुळे त्याला
काळजी वाटत आहे. 27 तो खरोखरच आजारी होता, अगदी मरणाला
टेकला होता, पण देवाने त्याच्यावर करुणा केली; त्याच्यावरच केली
असे नाही, तर माझ्यावरही केली; यासाठी की, मला आणखी द:ुख होऊ
नये. 28 म्हणून, अिधक अधीरतेने, मी त्याला पाठिवत आहे. यासाठी
की जेव्हा तुम्ही त्याला पाहाल तेव्हा पुन्हा एकदा तुम्ही आनदंी व्हाल
आिण मी िनिंश्रत असेन. 29 म्हणून, प्रभूमध्ये त्याचे स्वागत करा आिण
अशा लोकांचा सन्मान करा, कारण िख्रस्ताच्या कामासाठी तो
जवळजवळ मेला होता. 30 त्याने त्याचे जीवन धोक्यात घातले,
यासाठी की, माझी सेवा करण्यात तुमच्या जी उणीव होती ती भरुन
काढावी.

कोणत्याहीकोणत्याही गोष्टीपगोष्टीपेेक्षाक्षा िख्रस्तिख्रस्त अिधकअिधक महत्त्वाचामहत्त्वाचा आहआहेे

शेवटी, माझ्या बधंंूनो, प्रभूमध्ये आनदं करा. त्याच गोष्टी मी
पुन्हा िलिहण्यास मला त्रासदायक वाटत नाहीत, आिण ते
तुमच्यासाठी सुरिक्षत आहे.

2 “कुत्र्या” िवषयी सावध असा! दषु्कमार्िवषयी सावध असा! शरीराला
इजा करणाऱ्यांपासून सावध असा, 3 कारण आम्हीच खर ेसंुता झालेले
लोक आहोत, आिण आम्ही जे देवाच्या आत्म्याने त्याची सेवा करतो ते
आम्ही येशू िख्रस्ताचा अिभमान बाळगतो आिण ऐिहक गोष्टींवर िवश्वास

ठेवीत नाही. 4 जरी मला स्वतःला जिगक गोष्टींवर िवश्वास ठेवण्यास
जागा आहे. जर दसुऱ्या कोणाला जिगक गोष्टीवर िवश्वास ठेवण्यास
कारण आहे असे वाटते. 5 तर मला अिधक वाटते. मी जेव्हा आठ
वषार्ंचा होतो, तेव्हा माझी संुता झाली. मी इस्राएल देशाचा आहे.
बन्यािमन वंशाचा आहे. इब्री आईविडलांपासून झालेला मी इब्री आहे.
िनयमशास्त्राच्या माझ्या दिष्टकोनाबद्दल म्हणाला तर मी परुशी आहे. 6

माझ्या आस्थेिवषयी म्हणाल तर मी मडंळीचा छळ केला. िनयमशास्त्राने
ठरवून िदलेल्या नीितमत्वािवषयी मी िनदोर्ष आहे.

7 त्याऐवजी जो मला लाभ होता तो आता मी िख्रस्तासाठी नुकसान
असे समजतो. 8 िशवाय माझ्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या िवषयीच्या सवर्शे्रष्ठ
ज्ञानामुळे मी इतर सवर् काही हािन समजतो. त्याच्यासाठी सवर् काही मी
गमावलेले आहे. िख्रस्ताला िमळिवण्यासाठी मी सवर् काही कचरा
समजतो. 9 आिण त्याला शोधण्यासाठी माझे नीितमत्त्व नसताही
म्हणजे िनयमशास्त्रावर आधािरत नव्हे, परतंु नीितमत्व जे िख्रस्तावरील
िवश्वासाच्या द्वार ेप्राप्त होते ते देवापासून प्राप्त होणार ेआिण िवश्वासावर
आधािरत आहे. 10 मला िख्रस्ताला जाणून घ्यायचे आहे आिण जेव्हा
तो मरणातून पुन्हा उठला तेव्हा जे सामथ्यर् प्रगट झाले त्याचा अनुभव
घ्यायचा आहे, मला त्याच्या द:ुखसहनामध्ये सुद्धा त्याचा अनुभव
घेण्यासाठी त्यात भाग घ्यायचा आहे आिण त्याच्या मरणाशी अनुरुप
व्हायचे आहे. 11 या आशेने की, मला मृतांमधून पुनरुत्थान िमळावे.

ध्यध्येेयय साध्यसाध्य करण्यासाठीकरण्यासाठी प्रयत्नप्रयत्न

12 हे असे नाही की मी अगोदरच बिक्षस िमळिवले आहे िंकवा
अगोदरच पिरपूणर् झालो आहे. ज्या बिक्षसासाठी िख्रस्त येशूने मला
ताब्यात घेतले ते बिक्षस िमळिवण्याचा मी प्रयत्न करतो. 13 बधंंूनो, ते
मी िमळिवले असे मानीत नाही, परतंु एक गोष्ट आहे की, जी करण्याचा
मी िनश्चय करतो, जे भूतकाळात आहे ते मी िवसरतो, आिण ते माझ्यापुढे
आहे ते िमळिवण्याचा प्रयत्न करतो. 14 िख्रस्त येशूमध्ये वरील पाचारण
जे देवाचे बक्षीस त्या उद्दीष्टासाठी मी झटतो.

15 तेव्हा आपण सवर् जे पिरपक्व (प्रौढ) त्या आमची एकच प्रवृती
आहे आिण एखाद्या मुद्यावर तुम्ही वेगळा िवचार केला तरी देव तुम्हांस
तेही प्रकट करील. 16 फक्त आपण ज्या सत्यापयर्ंत पोहोंचलो त्याच्याच
मागे चालत राहावे.

17 बधंूनो, माझे अनुकरण करण्यासाठी इतरांबरोबर सहभागी व्हा.
आिण आम्ही जसे तुमच्यासमोर उदाहरणादाखल आहोत, त्याप्रमाणे जे
चालतात त्यांच्याकडे लक्ष द्या. 18 कारण यापूवीर् मी तुम्हांला जसे
अनेक वेळा सांिगतले व आताही पुन्हा रडत सांगतो, पुष्कळ जण असे
आहेत की, जे िख्रस्ताच्या वधस्तभंाच्या वऱै्यासारखे वागतात. 19 नाश
हा त्यांचा शेवट, पोट हा त्यांचा देव आहे आिण त्यांच्या िनलर्ज्जपणामध्ये
त्यांचे गौरव आहे ते फक्त ऐिहक गोष्टीिवषयींचा िवचार करतात. 20

आमचा स्वदेश स्वगार्त आहे, तेथून येणारा तारणारा प्रभु येशू िख्रस्त
याची आम्ही वाट पाहता आहोत. 21 त्याच्या ज्या सामथ्यार्ने तो सवर्
काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समथर् आहे त्याने तो आपले शरीर
बदलून टाकील, आिण त्याच्या वभैवी शरीरासारखे करील.

काहीकाही गोष्टीगोष्टी करणकरणेे

म्हणून माझ्या िप्रय आिण भेटीस आतुर झालेल्या बधंंूनो, माझा
आनदं आिण मुकुट असलेल्यांनो मी तुम्हांला
सांिगतल्याप्रमाणे प्रभूमध्ये िस्थर राहा.

2 मी यवुदीया आिण संतुखेला सुद्धा प्रभूमध्ये बिहणी या नात्याने
एकच िवचार करण्यासाठी उत्तेजन देत आहे. 3 माझ्या िवश्वासू
सहकाऱ्यांनो, मी तुम्हाला सांगतो की, ज्या िस्त्रयांनी माझ्याबरोबर
सुवातेर्च्या प्रसारासाठी कष्ट घेतले आिण ज्यांची नावे जीवनाच्या
पुस्तकात िलिहली आहेत त्यांना कृपा करुन मदत करा.

4 प्रभूमध्ये नेहमी आनदं करा.
5 मी पुन्हा म्हणेनः आनदं करा! तुमची सौम्यता सवर् लोकांना

समजावी. प्रभु जवळ आहे. 6 कशाचीही काळजी करु नका, तर प्रत्येक
पिरिस्थतीत प्राथर्ना आिण िवनतं्या उपकार मानून तुमच्या िवनतं्या
देवाला कळवा. 7 जी शांित देवापासून येते, जी शांित सवर् मानवी
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समजबुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे अतंःकरण व मन िख्रस्त
येशूमध्ये सुरिक्षत ठेवील.

8 शेवटी, बधंंूनो, जे काही सत्य आहे, जे काही उदात्त आहे, जे काही
योग्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही संुदर आहे, जे काही प्रशसंनीय
आहे, जर सदगुण आहे, आिण जर काही स्तुित आहे, या गोष्टींनी तुमची
मने भरुन टाका. 9 जे काही तुम्ही िशकला आहात, जे तुम्हांला िमळाले
आहे व जे माझ्याकडून ऐकले आहे आिण जे मी करताना तुम्ही पािहले
आहे, त्या गोष्टी करीत राहा. आिण देव जो शांतीचा उगम आहे तो
तुमच्याबरोबर राहील.

िफिलप्पिफिलप्पैचै्याच्या िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांचलोकांचेे पौलपौल आभारआभार मानतोमानतो

10 मी प्रभूमध्ये खूपच आनिंदत झालो कारण शेवटी तुमची
माझ्याबद्दलची काळजी जागृत झाली. अथार्त तुम्ही नेहमीच माझी
काळजी घेतली. परतंु ती दाखिवण्याची संधी तुम्हांला िमळाली नाही.
11 मी हे गरजेपोटी बोलतो असे नाही कारण आहे त्या िस्थतीत मी
समाधानी राहण्याचे िशकलो आहे. 12 गरजू िस्थतीत िंकवा सवर् िवपुल
असताना कसे राहायचे ते मी जाणतो. कोणत्याही वेळी आिण सवर्
पिरिस्थतीत तृप्त राहण्याचे व भुकेले राहण्याचे, भरपूर बाळगण्याचे आिण
अपूरपेणात राहण्याचे अशा सवर् पिरिस्थतीत राहण्याचे रहस्य मी

िशकलो आहे. 13 जो िख्रस्त मला सामथ्यर् देतो त्याच्याद्वार ेमी सवर्
पिरिस्थतीचा सामना करु शकतो.

14 तरीही माझ्या संकटकाळात तुम्ही साहाय्य केलेत हे चांगले केले.
15 तुम्हा िफिलप्पकैरांना माहीत आहे की, सुवातार् सांगण्याच्या
सुरुवातीच्या काळात जेव्हा मी मासेदोिनया सोडले, तेव्हा तुमच्यािशवाय
कोणत्याही मडंळीने माझ्याशी देवाणघेवाण केली नाही. 16 कारण जेव्हा
मी थेस्सलनीकात होतो, तेव्हा बऱ्याचदा तुम्ही माझी गरज
भागिवण्यासाठी मदत पाठिवली, 17 मी तुमच्याकडून केवळ देणगीची
अपेक्षा करतो असे नाही, उलट, तुमच्या िहशेबी अिधक फळवृद्धी व्हावी
असे पाहतो. 18 माझ्या गरजेपुरते माझ्याजवळ सवर् काही आहे आिण ते
िवपुल आहे. एपफ्रदीताच्या करवी ज्या गोष्टी तुम्ही पाठिवल्या त्या
िमळाल्यामुळे गरजेपेक्षा अिधक माझ्याजवळ आहे. ते मधुर सुगधंी अपर्ण
स्वीकारण्यास योग्य असा यज्ञ जो देवाला संतोष देणारा असा आहे. 19

आिण माझा देव तुमच्या सवर् गरजा िख्रस्त येशूच्या ठायी असलेल्या
त्याच्या गौरवी संपत्तीला साजेल अशा रीतीने पुरवील. 20 आपला देव व
िपता याला अनतंकाळ गौरव असो. आमेन.

21 िख्रस्त येशूमधील प्रत्येक संताला सलाम सांगा. माझ्याबरोबर जे
बधंु आहेत ते तुम्हांला सलाम सांगतात. 22 येथील सवर् संत िवशेषकरुन
कैसराच्या घरातील संत तुम्हांला सलाम सांगतात.

23 प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुमच्या आत्म्याबरोबर असो.
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देवाच्या इच्छेने येशू िख्रस्ताचा प्रेिषत पौल आिण आमचा बधंु
तीमथी याजकडून,

2 िख्रस्तामध्ये आमचे जे िवश्वासू बधंु आहेत, त्या कलस्सै
येथील देवाच्या पिवत्र लोकांना:
देव, आमचा िपता याजकडून तुम्हास कृपा व शांित असो.
3 आम्ही जेव्हा तुमच्यासाठी प्राथर्ना करतो, तेव्हा आम्ही नेहमी

देवाचे, जो आमच्या प्रभू येशू िख्रस्ताचा िपता आहे त्याचे, आभार
मानतो. 4 कारण आम्ही िख्रस्त येशूवरील तुमच्या िवश्वासािवषयी आिण
देवाच्या सवर् लोकांिवषयी तुम्हाला वाटत असलेल्या प्रेमािवषयी ऐकले
आहे. 5 कारण स्वागर्मध्ये जी आशा तुमच्यासाठी राखून ठेवली आहे.
तुम्ही पिहल्यांदा त्या आशेिवषयी खऱ्या संदेशाद्वार ेम्हणजेच सुवातेर्द्वारे
ऐकले. 6 जी सुवातार् तुमच्याकडे आली आहे, संपूणर् जगातून त्या
सुवातेर्चे फळ िमळत आहे व ती वाढत आहे. ज्याप्रमाणे ती
तुमच्यामध्येसुद्धा तशीच वाढत होती व फळ देत होती, ज्या
िदवसापासून तुम्ही देवाच्या कृपेिवषयी ऐकले व ती खरोखर काय आहे हे
समजून घेतले तेव्हापासून ती कायर् करीत आहे. 7 तुम्ही ते, आमचा
सहसेवक एपफ्रास, जो आमच्या वतीने िख्रस्ताचा िवश्वासू सेवक आहे,
त्याच्याकडून िशकून घेतले आहे. 8 त्याने आम्हांला तुमचे प्रेम
आत्म्यापासून आहे त्यािवषयीही सांिगतले.

9 या कारणासाठी, आम्हीसुद्धा तुमच्यािवषयी ज्या िदवसापासून
ऐकले, तेव्हापासून तुमच्यासाठी प्राथर्ना करण्याचे थांबिवले नाही. आम्ही
प्राथर्ना करीत आहोत की:
तुम्ही देवाच्या इच्छेच्या सवर् प्रकारच्या ज्ञानाने आिण आध्याित्मक
समजंसपणाने भरले जावे. 10 यासाठी की, त्याला योग्य असे तुम्ही
चालावे. आिण सवर् बाबतीत त्याला आनदं द्यावा; आिण तुम्ही देवाच्या
ज्ञानात वाढावे; 11 त्याच्या गौरवी सामथ्यार्त त्याच्या महान
सामथ्यार्मुळे समथर् बनण्यासाठी तुम्हांला सहनशीलता व धयैर् प्राप्त व्हावे.

12 आिण आनदंाने िपत्याला धन्यवाद द्यावेत, ज्याने तुम्हांला
प्रकाशात राहणाऱ्या देवाच्या लोकांचे जे वतन आहे त्यात वाटा
िमळण्यासाठी पात्र केले. 13 देवाने अधंाराच्या अिधपत्यापासून आमची
सुटका केली आिण त्याच्या िप्रय पुत्राच्या राज्यात आणले. 14 पुत्राद्वारे
आम्हांला आमच्या पापांची क्षमा िमळाली.

जजेेव्हाव्हा आम्हीआम्ही िखस्ताकडिखस्ताकडेे पाहतोपाहतो ततेेव्हाव्हा आम्हीआम्ही ददेेवालावाला पाहतोपाहतो

15 तो अदृश्य देवाची प्रितमा आहे
आिण िनमार्ण केलेल्या
सवर् गोष्टीत तो प्रथम आहे.

16 कारण स्वगार्त आिण पृथ्वीवर सवर् काही
त्याच्या सामथ्यार्ने िनमार्ण केले गेले.
जे काही दृश्य आहे आिण जे काही अदृश्य आहे,
िंसहासने असोत िंकवा सामथ्यर् असो, सत्ताधीश असोत िंकवा
अिधपती असोत
सवर् काही त्याच्याद्वार ेिनमार्ण केले गेले.

17 सवर् गोष्टी िनमार्ण होण्याच्या अगोदरपासूनत तो अिस्तत्वात आहे.
सवर् गोष्टी त्याच्याद्वार ेचालतात.

18 आिण तो शरीराचा म्हणजे मडंळीचा मस्तक आहे.
तो प्रारभं आहे, मृतांमधून पुनरुत्थान पावलेल्यांमध्ये तो प्रथम आहे.
यासाठी की प्रत्येक गोष्टीत
त्याला प्रथम स्थान िमळावे.

19 कारण देवाने त्याच्या सवर् पूणर्तेत त्याच्यामध्ये राहण्याचे िनवडले.

20 आिण िख्रस्ताद्वार ेसवर् गोष्टीर्ंचा स्वतःशी म्हणजे त्या पृथ्वीवरील
गोष्टी असोत,
िंकवा स्वागार्ंतील गोष्टी असोत समेट करण्याचे ठरिवले.
िख्रस्ताने जे रक्त वधस्तभंावर सांडले त्याद्वार ेदेवाने शांित केली.

21 एके काळी तुम्ही परके होता आिण तुमच्या िवचारांमुळे आिण
तुमच्या दषु्ट कृत्यांमुळे तुम्ही देवाचे शत्रू होता. 22 परतंु आता,
िख्रस्ताच्या शरीिरक देहाने व त्याच्या मरणाने देवाने तुमचा त्याच्याशी
समेट घडवून आणला आहे यासाठी की, त्याच्यासमोर पिवत्र, िनष्कलकं
आिण दोषिवरहीत असे सादर करावे. 23 तुम्ही तुमच्या िवश्वासात दृढ व
िस्थर असावे आिण जी सुवातार् तुम्ही ऐकली आहे ितच्याद्वार ेतुम्हांला
िदलेल्या आशेपासून दरू जाऊ नये, ज्याचा मी पौल सेवक झालो.

ममंडंळीकिरताडळीकिरता पौलाचपौलाचेे कायकायर्र्

24 आता, तुमच्यासाठी मला झालेल्या द:ुखात मला आनदं वाटतो
आिण माझ्या स्वतःच्या शरीरात मी िख्रस्ताचे त्याच्या देहाचे म्हणजे
मडंळीच्या वतीने िख्रस्ताचे जे द:ुख कमी पडत आहे ते मी पूणर् करीत
आहे. 25 देवाच्या आजे्ञप्रमाणे मी एक त्यांच्यापकैी सेवक झालो. ती
आज्ञा तुमचा फायदा व्हावा म्हणून िदली होती. ती म्हणजे देवाचा संदेश
पूणर्पणे गाजवावा. 26 हा संदेश एक रहस्य आहे, जे अनेक यगुांपासून
आिण अनेक िपढ्यांपासून लपवून ठेवले होते. परतंु आता ते देवाने
त्याच्या लोकांना माहीत करुन िदले आहे. 27 देवाला त्याच्या लोकांना
माहीत करुन द्यायचे होते की, िवदेशी लोकांमध्ये या वभैवी रहस्याची
संपत्ती िख्रस्त येशू जो तुम्हांमध्ये आहे आिण जो देवाच्या गौरवामध्ये
सहभागी होण्याची आमची आशा आहे. 28 आम्ही त्याची घोषणा करतो.
प्रत्येक व्यक्तीला सूचना देतो, व प्रत्येक व्यक्तीला शक्य ते ज्ञानाने
िशकिवण्याचा प्रयत्न करतो यासाठी की, आम्हांला प्रत्येक व्यिक्त
िख्रस्तामध्ये पूणर् अशी देवाला सादर करता यावी. 29 या उद्देशाने मी
झगडत आहे. िख्रस्ताच्या शक्तीच्या उपयोगाने, जी माझ्यामध्ये
सामथ्यर्शाली रीतीने कायर् करीत आहे.

कारण माझी अशी इच्छा आहे की, तुमच्यावतीने जो महान
झगडा मी करीत आहे आिण जे लावाितकीयात आहेत त्यांच्या
वतीने आिण ज्यांची माझी व्यिक्तश: भेट झाली नाही अशा

सवार्ंसाठी जो महान झगडा मी केला तो तुम्हांला माहीत व्हावा. 2

यासाठी की, त्यांच्या मनाला समाधान वाटावे. आिण ते प्रेमाने एकत्र
जोडले जावेत, आिण खात्रीची सवर् संपत्ती जी समजबुद्धीने येते ती
िमळावी. तसेच देवाचे रहस्य जो िख्रस्त त्याच्यािवषयी पूणर् ज्ञान िमळावे.
3 ज्यामध्ये ज्ञानाची आिण शहाणपणाची सवर् संपत्ती लपलेली आहे.

4 मी हे म्हणत आहे ते यासाठी की, तुम्हांला िदसायला चांगल्या पण
खोट्या कल्पनांनी फसवू नये. 5 कारण मी जरी शरीराने तुम्हांपासून दरू
असलो तरीही आत्म्यात मी तुम्हाबरोबर आहे आिण तुमच्या जीवनातील
नीटनेटकेपणा आिण िख्रस्तावरील िवश्वासासाठी खबंीरता पाहून मी
आनदंीत आहे.

िख्रस्तातिख्रस्तात जगतजगत राहाराहा

6 म्हणून ज्याप्रमाणे तुम्हांला िदलेल्या िशक्षणाद्वार ेतुम्हाला येशू
िख्रस्त व प्रभु म्हणून िमळाला, तसे त्याच्यामध्ये एक होत चला. 7

त्याच्यामध्ये मुळावलेले, त्याच्यावर उभारलेले, तुमच्या िवश्वासात दृढ
झालेले असे व्हा आिण देवाची उपकारस्तुित करीत ओसंडून जा.

8 मूलभूत िशक्षण जे िख्रस्तापासून नाही व मनुष्यांनी हस्तांतिरत केले
आहे त्या मानवी तत्त्वज्ञानाने व पोकळ फसव्या कल्पनांनी तुम्हांला
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कोणीही कैद्यासारखे घेऊन जाऊ नये म्हणून सावध असा. 9 कारण
देवाचे पूणर्त्व त्याच्यात शरीरात राहते. 10 आिण तो जो प्रत्येक सत्तेच्या
व अिधकाराच्या उच्चस्थानी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पूणर् झाले आहात.

11 मानवी हातांनी न केलेल्या संुतेने तुम्हीसुद्धा त्याच्यामध्ये संुता
झालेले आहात. िख्रस्ताने केलेल्या संुतेद्वार ेतुम्ही तुमच्या पापाच्या
सामथ्यार्पासून मुक्त झाला होता, 12 हे असेच घडले जेव्हा तुम्ही
बािप्तस्मा करण्याच्या कृतीमध्ये त्याच्याबरोबर पुरले गेला आिण तुम्ही
त्याच्यामध्ये देवाच्या कृतीमध्ये तुमच्या िवश्वासाद्वार ेउठिवले गेला,
ज्याने (देवाने) िख्रस्ताला मेलेल्यांतून उठिवले.

13 तुमच्या पापांमुळे आिण तुमची संुता न झाल्याने तुम्ही
आध्याित्मकरीत्या मृत झाला होता, परतंु देवाने िख्रस्ताबरोबर तुम्हाला
जीवान िदले आिण त्याने आमच्या सवर् पापांची क्षमा केली. 14 त्याने
आमच्यािवरुद्ध असलेल्या आरोपपत्राचा िनवाडा असलेला दस्तऐवज
आिण ज्यात आम्हांला िवरोध होता, तो त्याने आमच्यातून काढून
घेतला, आिण वधस्तभंावर िखळ्यांनी ठोकून रद्द केला. 15 त्याने स्वतः
वधस्तभंाद्वार ेसत्ता आिण अिधकार हाणून पाडून त्यांवर िवजय
िमळिवला आहे.

मनुष्यांनीमनुष्यांनी ककेेललेेलल िनयमिनयम पाळपाळूू नकानका

16 म्हणून कोणीहा तुमच्यावर खाण्यािवषयी आिण िपण्यािवषयी
िंकवा मेजवान्यांिवषयी, नवचंद्रोउत्सवािवषयी िंकवा शब्बाथ
िदवसांिवषयी टीका करु नये. 17 कारण ते फक्त येणाऱ्या गोष्टींची
सावली आहेत. परतंु खर ेशरीर ज्यामुळे सावली पडते ते तर िख्रस्ताचे
आहे. 18 कोणीही जो स्वतःचा अपमान, नम्रतेची कृत्ये व देवदतूांची
उपासना यात समाधान मानून घेतो, त्याने तुम्हाला बिक्षसासाठी अपात्र
ठरवू नये. असा मनुष्य नेहमी हे सवर् दृष्टान्त पािहल्यासारखे बोलतो
आिण कोणतेही कारण नसता त्याच्या आध्याित्मक नसलेल्या
अतंःकरणामुळे गवार्ने फुगलेला असतो. 19 आिण असा मनुष्य िख्रस्त
जो मस्तक त्याला धरीत नाही. संपणर् शरीर त्याच्या अिस्थबधंाचे स्नायू,
स्नायूनंी आधार िदलेले आिण एकित्रत धरल्याने देवापासून होणारी वाढ
यात वाढते त्याबद्दल त्याला धन्यवाद असो.

20 जर तुम्ही िख्रस्ताबरोबर मेला आहात व या जगाच्या प्राथिमक
िशक्षणापासून मुक्त झाला आहात, तर मग का तुम्ही या जगाचे
असल्यासारखे त्यांच्या िनयमांच्या अधीन राहाता. 21 “याला स्पशर् करु
नका!” “त्याची चव पाहू नका!” 22 या सवर् गोष्टी त्यांच्या वापराबरोबर
नाहीशा होणार आहेत. अशा िनयमांच्या अधीन होताना, तुम्ही मानवी
िनयम व िशकवणूक यांचे पालन करता. 23 खरोखर, मनुष्यांनी केलेला
धमर्, स्वतःचा अपमान, नम्रतेची कृत्ये, शरीराचा छळ, या िवषयीच्या
ज्ञानाबद्दल त्यांची कीिर्त आहे, परतंु शरीराच्या समाधानािवरुद्ध लढताना
ते काही िंकमतीचे नाहीत.

िख्रस्तातीलिख्रस्तातील तुमचतुमचेे नवनवेे जीवनजीवन

म्हणून जसे तुम्हांला िख्रस्ताबरोबर मेलेल्यामधून उठिवले गेले
आहे तर, स्वगार्तील म्हणजे ज्या वरील गोष्टी आहेत त्यासाठी
प्रयत्न करा. जेथे िख्रस्त देवाच्या उजव्या हाताला बसलेला

आहे. 2 ज्या वरील (स्वगार्तील) गोष्टी आहेत त्याबद्दलचा िवचार करा.
ज्या गोष्टी पृथ्वीवरच्या आहेत त्यांचा िवचार करु नका. 3 कारण तुम्ही
मेलेले आहात आिण तुमचे नवे जीवन देवामध्ये िख्रस्ताबरोबर लपलेले
आहे. 4 जेव्हा िख्रस्त. जो आमचे जीवन आहे. त्याच्या दसुऱ्या
येण्याच्या वेळेस प्रगट होईल. तेव्हा तुम्हीही त्याच्याबरोबर गौरवात प्रकट
व्हाल.

5 म्हणून तुमच्यामध्ये पृथ्वीतलावरील जे काही आहे ते सवर् िजवे
मारा. जारकमर्, अशुद्धता, लोभ, दषु्ट इच्छा, अधाशीपणा, जी एक
प्रकारची मूिर्तपूजा आहे. 6 कारण या गोष्टींमुळे देवाचा राग ओढवणार
आहे. 7 तुम्हीसुद्धा असेच जीवन जगत होता जेव्हा तुम्ही अशा गोष्टी
करीत होता.

8 पण आता, तुम्ही या सवर् गोष्टी बाजूला केल्या पािहजेतः राग, क्रोध,
दषु्टता, िंनदा आिण तुमच्या मुखातील लज्जास्पद बोलणे, या सवर् गोष्टी
तुम्ही दरू केल्याच पािहजेत. 9 एकमेकाशी लबाडी करु नका. कारण

तुम्ही जुना मनुष्य त्याच्या कृतीसह काढून टाकला आहे. 10 आिण
तुम्ही नवीन मनुष्य धारण केला आहे. हे नवे रुप त्याच्या
िनमार्णकत्यार्च्या प्रितमेप्रमाणे सतत नवे होत जाते. यासाठी की या नव्या
मनुष्याला देवाचे पूणर् ज्ञान िमळावे. 11 पिरणाम म्हणून यहूदी व िवदेशी
असा कोणताही फरक नाही. एखाद्याची संुता झालेला िंकवा एखाद्याची
संुता न झालेला, बेताल, व असंस्कृत, गुलाम आिण स्वततं्र मनुष्य असा
कोणताही फरक नाही, पण िख्रस्त हाच सवर् काही आहे आिण तो सवर्
िवश्वासणाऱ्यात आहे.

12 म्हणून, जसे देवाचे िनवडलेले लोक जे पिवत्र आहेत, तसे करुणा,
दयाळूपणा, नम्रता, सौम्यता, आिण धीर हे पिरधान करावे. 13

एकमेकांचे सहन करा. जशी प्रभुने तुम्हांला क्षमा केली तशी
एखाद्यािवरुद्ध तक्रार असेल तर एकमेकांना क्षमा करा. 14 या सवार्ंवर
प्रीितचे वस्त्र पिरधान करा. जे त्या सवार्ंना एकत्र ठेवते आिण त्यांना
पिरपूणर् करते. 15 आिण िख्रस्ताची शांित िजच्यासाठी तुम्ही जे एका
देहातील लोक त्या तुम्हांला बोलािवले होते ती तुमच्या अतंःकरणावर
राज्य करो आिण नेहमी उपकार मानणार ेव्हा.

16 िख्रस्ताचा संदेश तुमच्यामध्ये त्याच्या सवर् वभैवाने राहावा.
एकमेकांना महान असा शहाणपणाने िशकवा व बोध करा. स्तोत्रे, व गीते
गा, आिण आध्याित्मक गीते गाऊन उपकारस्तुतीसह आपल्या
अतंःकरणात देवाला गीते गा. 17 आिण प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही बोलता
िंकवा करता ते प्रभु येशूच्या नावात करावे. यामुळे तुम्ही देविपत्याचे
त्याच्याद्धार ेआभार मानता.

लोकांबरोबरलोकांबरोबर तुमचतुमचेे जीवनजीवन

18 पत्नींनो, जसे प्रभूमध्ये योग्य आहे तसे तुम्ही आपल्या पतींच्या
अधीन राहा.

19 पतींनो, आपल्या पत्नीवर प्रेम करा आिण त्यांच्याबरोबर
कठीणतेने वागू नका.

20 मुलांनो, सवर् गोष्टीत आपल्या आईविडलांची आज्ञा पाळा. कारण
प्रभूच्या अनुयायांचे असे वागणे देवाला आनदं देणार ेआहे.

21 विडलांनो, आपल्या मुलाला िचडवू नका, म्हणजे ते िनराश होणार
नाहीत.

22 गुलामांनो, तुमच्या जिगक मालकाच्या सवर् आज्ञा पाळा आिण
मनुष्याला संतोषिवणाऱ्या, डोळ्यांनी देखरखे करण्यासाठी नव्हे तर
त्याऐवजी पूणर् मनाने प्रभूला िभऊन आज्ञा पाळा. कारण तुम्ही प्रभूचा
आदर करता. 23 तुमच्या अतंःकरणापासून काम करा. जणू काय तुम्ही
प्रभूसाठी काम करीत आहात, मनुष्यांसाठी नव्हे असे काम करा. 24

लक्षात ठेवा, प्रभू तुम्हांला तुमच्या स्वगीर्य वारशाचे बक्षीस देईल. िख्रस्त
जो तुमचा खरा धनी त्याची सेवा करीत राहा. 25 कारणे जो कोणी वाईट
करतो, त्याचेसुद्धा तसेच होईल. देव असेच वागवील कारण त्याच्याकडे
पक्षपात नाही.

मालकांनो, आपल्या गुलामांना जे न्याय्य व योग्य ते द्या.

पौलपौल िख्रस्तीिख्रस्ती लोकांनालोकांना काहीकाही गोष्टीगोष्टी करावयासकरावयास सांगतोसांगतो

2 नेहमी प्राथर्ना करीत राहा. उपकारस्तुित करीत त्यामध्ये दक्ष राहा.
3 त्याचवेळी आमच्यासाठीसुद्धा प्राथर्ना करा, यासाठी की,
िख्रस्तािवषयीचे जे रहस्य देवाने आम्हांला कळिवले, त्यािवषयी
बोलण्यासाठी, त्याचा संदेश ऐकण्यासाठी, देवाने आमच्यासाठी दार
उघडावे. कारण त्या उपदेश करण्याने मी बधंनात आहे. 4 ते रहस्य ज्या
रीतीने मी सांगावयास पािहजे, त्याप्रकार ेसांगण्यासाठी माझ्यासाठी
प्राथर्ना करा.

5 बाहेरच्या लोकांबरोबर सुज्ञतेने वागा आिण प्रत्येक संधीचा चांगला
फायदा करुन घ्या. 6 तुमचे बोलणे नेहमी कृपायकु्त आिण िमठाने
रुचकर केल्यासारखे असावे. यासाठी की प्रत्येक मनुष्याला कसे उत्तर
द्यावे हे तुम्हांला कळावे.

पौलाबरोबरपौलाबरोबर असलअसलेेल्याल्या लोकांिवषयीचीलोकांिवषयीची बातमीबातमी

7 तुिखक, िप्रय बधंु, िवश्वासू सेवक आिण प्रभूमधील सहकारी तो
तुम्हांला माझ्यािवषयी सगळी मािहती देईल. 8 त्याला मी याच कारणाने
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पाठवीत आहे की, आमच्यािवषयीची बातमी तुम्हांला कळावी आिण
तुमची अतंःकरणे उत्तेिजत व्हावीत. 9 मी त्याला आमचा िवश्वासू व िप्रय
बधंु अनेिसम, जो तुमच्यातील एक आहे, याच्याबरोबर पाठवीत आहे, तो
तुम्हांला येथे काय घडत आहे ते सांगतील.

10 अिरस्ताखर्, माझ्या सोबतीचा कैदी, तुम्हाला सलाम सांगतो,
त्याचप्रमाणे बणर्बाचा चुलत भाऊ माकर्  ज्याच्यािवषयी तुम्हाला
अगोदरच मािहती िमळाली आहे, तो जर तुमच्याकडे आला तर त्याचे
स्वागत करा. 11 येशू ज्याला यसु्त म्हणतात तोसुद्धा तुम्हाला सलाम
सांगतो. यहूदी िवश्वासणाऱ्यांपकैी फक्त हेच काय ते देवाच्या राज्याचा
प्रसार करण्यात माझ्याबरोबर काम करीत आहेत. ते मला आधीच फार
मोठा आधार आहेत.

12 एपफ्राससुद्धा तुम्हाला सलाम सांगतो, तो तुमच्यापकैीच िख्रस्त
येशूचा सेवक आहे. तुम्ही आध्याित्मकदृष्ट्या पिरपक्क वाढलेले आिण

देवाच्या इच्छेप्रमाणे करण्यात तुम्ही पूणर्पणे गंुतलेले असावे. 13 जे
लवािदकीयात व हेरापल्लीत राहत आहेत त्यांच्यासाठी तो फार श्रम
करीत आहे. याचा मी साक्षी आहे. 14 िप्रय वदै्य लूक आिण देमास
तुम्हांला सलाम सांगतात.

15 लाविदकीयात राहणार ेबधंु आिण नेफा आिण ितच्या घरी
जमणारी मडंळी यांना सलाम सांगा. 16 आिण जेव्हा तुम्हाला हे पत्र
वाचून दाखिवले जाईल, तेव्हा ते लावदकीयाच्या मडंळीतसुद्धा वाचले
जाते की नाही ते पाहा आिण तू सुध्दा माझे पत्र वाच. 17 आिण
अिर्खप्पाला सांगा, “जी सेवा तुला प्रभूमध्ये िमळाली आहे ती पुढे चालू
ठेव.”

18 मी, पौल , हा सलाम माझ्या स्वतःच्या हस्ताक्षरात िलिहतो. मी
तुरंुगात आहे हे लक्षात ठेवा. देवाची कृपा तुम्हांबरोबर असो.
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1 थथेेस्सलनीकाकरांसस्सलनीकाकरांस

पौल, िसल्वान आिण तीमथ्य यांच्या द्वार ेदेव जो िपता
त्यामध्ये तसेच प्रभु येशू िख्रस्तामध्ये दृढ असलेल्या
थेस्सलनीकाच्या मडंळीस,

देवाची कृपा व शांित लाभो.

थथेेस्सलनीकाकरांचास्सलनीकाकरांचा िवश्वासिवश्वास आिणआिण जीवनजीवन

2 आम्ही नेहमीच प्राथर्नामध्ये तुमची आठवण करुन तुम्ही सवार्ंसाठी
देवाचे आभार मानतो. 3 आम्ही आमचा देव व िपत्यासमोर तुमचे
िवश्वासाचे कायर्, तुम्ही प्रेमाने केलेले श्रम, आिण आपल्या प्रभु येशू
िख्रस्तावरील दृढ आशेने सोिशकपणे धरलेला धीर याची सतत आठवण
करतो.

4 माझ्या बधंूनो, देवाने प्रीितत केलेली तुमची िनवड ही आम्हाला
माहीत आहे. 5 कारण आमची सुवातार् तुमच्याकडे केवळ शब्दांनी आली
नाही तर पिवत्र आत्म्याने व पूणर् खात्रीने आली हे तुम्हांला माहीत आहे,
आम्ही तुमच्यामध्ये कसे रािहलो तुम्हांला माहीत आहे. ते तुमच्या
फायद्यासाठी होते. 6 आिण तुम्ही आमचे व प्रभूचे अनुकरण करणारे
झाला, पिवत्र आत्म्याकडून िमळणाऱ्या आनदंात तुम्ही मोठ्या कष्टाने
संदेश स्वीकारलात.

7 त्याचा पिरणाम म्हणजे तुम्ही सवर् िवश्वासणाऱ्यासाठी जे
मासेदोिनयात व अिखयात होते त्यांच्यासाठी आदशर् असे झालात 8

कारण तुमच्याकडून गाजिवण्यात आलेला संदेश केवळ मासेिदिनया
आिण अिखयातच ऐकला गेला असे नाही तर तुमचा देवावरील िवश्वास
सगळीकडे माहीत झाला आहे. म्हणून आम्हांला काही सांगण्याची गरज
नाही. 9 कारण ते स्वतःच आमच्यािवषयी सांगत आहेत म्हणजे कशा
प्रकार ेतुम्ही आमचे स्वागत केले तसेच तुम्ही मूिर्तपासून देवाकडे कसे
वळलात व खऱ्या आिण िजवंत देवाची सेवा करण्यासाठी कसे वळलात.
10 आिण आता ज्याला देवाने मेलेल्यांतून उठिवले त्या त्याच्या
स्वगार्तून येणाऱ्या पुत्राची तुम्ही वाट पाहत आहात. तोच येशू देवाच्या
येणाऱ्या क्रोधापासून आपले रक्षण करतो.

पौलाचपौलाचेे थथेेस्सलनीकातीलस्सलनीकातील कायकायर्र्

बधंंूनो, तुमचे तुम्हांलाच माहीत आहे की, आम्ही तुम्हाला
िदलेली भेट व्यथर् झाली नाही. 2 पण तुम्हाला माहीत आहे
की, आम्हांला मागे िफिलप्प ैयेथे त्रास आिण अपमान सहन

करावा लागला. पण देवाच्या साहाय्याने मोठा िवरोध झाला असताना
देवाकडून येणारी सुवातार् सांगण्यासाठी आम्हांला धयैर् प्राप्त झाले. 3

खरोखर आमची घोषणा आमच्याकडून झालेल्या चुकांमुळे िंकवा अशुद्ध
हेतूने िंकवा भ्रमाने येत नाही. 4 उलट, ज्याप्रमाणे देवाने पसंत केलेले,
सुवातेर्चे कायर् सोपिवलेले असे आम्ही आहोत म्हणून आम्ही बोलतो.
आम्ही मनुष्याला संतुष्ट करण्यासाठी नाही, तर देवाला, जो आमच्या
उिद्दष्टांची परीक्षा घेतो

5 खरोखर, तुम्हांला माहीत आहे की, आम्ही तुमच्यासमोर खशुामत
करणाऱ्या शब्दांनी बोललो नाही, िंकवा आमचे उपदेश करणे हे आमचा
लोभ झाकण्याचे खोटे कारण नव्हते, कारण देव आमचा साक्षी आहे! 6

िंकवा आम्ही लोकांकडून, तुमच्याकडून िंकवा दसुऱ्या कोणाकडून
सन्मान िमळावा म्हणून अपेक्षा करीत नव्हतो. िख्रस्ताचे प्रेिषत या
नात्याने, जरी आम्हांला आमचा अिधकार तुमच्यावर दाखिवता आला
असता.

7 तरीही आम्ही तुमच्यामध्ये आई जशी प्रेमाने ितच्या मुलाला
स्वतःचे दधू पाजते आिण काळजी घेते, तसे आम्ही तुमच्यात सौम्य

होतो. असे िलिहले आहे. 8 कारण आम्हाला तुमच्यािवषयी इतके प्रेम
वाटले की, आम्ही तुमच्याबरोबर देवाकडून येणारी सुवातार्च नव्हे तर
आमचे स्वतःचे जीवनसुद्धा देण्यास तयार होतो. याचे कारण म्हणजे,
तुम्ही आमच्यासाठी िप्रय झाला होता. 9 बधंंूनो, आम्ही देवाकडून
आलेली सुवातार् सांगत असताना, तुम्हाला आठवत असेल की आम्ही
रात्रंिदवस िकती कष्ट केले. आमचे कष्ट आिण श्रम तुम्ही जाणता ते
यासाठी केले की, तुम्ही कोणावरही भार पडू नये.

10 तुम्ही साक्षी आहात आिण देवसुद्धा साक्षी आहे की, आम्ही िकती
धािर्मकतेने, न्यायाने आिण िनदोर्ष रीतीने तुम्हा िवश्वासणाऱ्यांबरोबर
वागलो. 11 आिण तुम्हाला हे चांगले माहीत आहे की, जसा िपता
आपल्या मुलांना वागिवतो तसे आम्ही तुम्हातील प्रत्येकाला वागिवले
आहे. 12 अशा प्रकार ेआम्ही तुम्हांला उत्तेजन िदले, सांत्वन केले.
आिण तुम्हांला साक्ष िदली की, देवाला आवडेल अशा प्रकार ेवागा. जो
त्याच्यात व गौरवात तुम्हाला बोलािवतो.

13 आिण, या कारणासाठी आम्हीसुद्धा देवाचे सातत्याने आभार
मानतो, कारण जेव्हा तुम्ही आमच्याकडून देवाचा संदेश ऐकला, तेव्हा
तुम्ही तो मनुष्याकडून आलेला म्हणून स्वीकारला नाही, तर देवापासून
आलेला जसा खरा होता तसाच स्वीकारला. देवाचा संदेश, जो तुम्हा
िवश्वास णाऱ्यांच्यामध्ये सुद्धा कायर् करीत आहे. 14 कारण बधंूनो, तुम्ही
येशूमध्ये देवाच्या ज्या मडंळ्या यहूदीयात आहेत त्याचे अनुकरण
करणार ेझाला आहात, कारण त्यांनी यहूद्यांच्या हातून जसे द:ुख
सोसले, तसेच तुम्ही तुमच्या देशबांधवांकडून द:ुख सोसले. 15 त्यांनी
प्रभु येशूला आिण संदेष्ट्यांना मारले, त्यांनी आम्हांला बाहेर हाकलून
लावले, ते देवाला संतोष देत नाहीत आिण ते सवर् लोकांच्या िवरुद्ध
आहेत. 16 यहूदीतर लोकांचे तारण होण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी
बोलायला हवे, परतंु ते आम्हांला मना करुन एक प्रकार ेपापच करीत
आहेत. ते या पापाद्वार ेजे ते नेहमी करीत आले आहेत आपल्या पापाचे
माप भरत आले आहेत. आिण आता शेवटी आिण पूणर्तेने देवाचा क्रोध
त्यांच्यावर ओढवला आहे.

पौलाचीपौलाची त्यांनात्यांना पुन्हापुन्हा भभेेटण्याचीटण्याची इच्छाइच्छा

17 बधंंूनो, आमच्यासाठी, आम्ही तुमच्यापासून थोड्या वेळासाठी
वेगळे झालो होतो. आम्ही शरीराने वेगळे झालो होतो, िवचाराने नाही
आिण आम्ही तुम्हाला भेटण्यासाठी फार अधीर झालो होतो. आिण
तुम्हांला भेटण्याची फार इच्छा होती. 18 होय, तुमची भेट घेण्याचा
खरोखर आम्ही प्रयत्न केला होता. खरोखर मी पौलाने एकदा दोनदा
प्रयत्न केला परतंु सतैानाने असे करण्यापासून आम्हाला परावृत केले.
19 शेवटी, जेव्हा आपला प्रभु येशू दसुऱ्यांदा येईल, तेव्हा त्याच्यासमोर
उभे राहू तेव्हा आमची आशा, िंकवा आनदं िंकवा मुकुट काय असेल,
ज्याचा आम्हांला अिभमान वाटेल? ते तुम्हीच नाही का? 20 होय, तुम्ही
आमचा गौरव व आनदं आहात!

म्हणून, आम्हाला अिधक वाट पाहणे शक्य नसल्याने, आम्ही
अथेन्स येथेच राहण्याचे ठरिवले.आिण आम्ही तीमथ्याला
पाठिवले, जो आमचा भाऊ आिण देवाच्या कामाकरीता

िख्रस्ताच्या सुवातेर्ची घोषणा करण्याकरीता सहकारी असा आहे, आम्ही
त्याला तुम्हाला दृढ करण्यासाठी आिण तुमच्यािवषयीच्या िवश्वासात
तुम्हाला उत्तेजन देण्यासाठी पाठिवले आहे. 3 यासाठी की, सध्या
होणाऱ्या छळामुळे तुम्ही कोणी अस्वस्थ होऊ नये. कारण तुम्हाला
स्वतःलाच माहीत आहे की, यासाठीच आमची दवैी नेमणूक झाली आहे.
4 खर ेतर जेव्हा आम्ही तुमच्याबरोबर होतो तेव्हा आम्ही तुम्हांला
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अगोदरपासूनच सातत्याने सांगत होतो की, आपला छळ होणार आहे
आिण तुम्हांला माहीत आहे की, नेमके तसेच घडले आहे. 5 म्हणून मी
अिधक काळ वाट पाहू शकत नसल्याने तुमच्या िवश्वासािवषयी मािहती
करुन घेण्यािवषयी तीमथ्याला पाठिवले. कारण मोहात टाकणाऱ्याने
तुम्हाला मोहात टाकले असेल आिण आमचे श्रम व्यथर् गेले असतील
अशी मला भीित वाटत होती.

6 पण तीमथ्य आताच तुमच्याकडून परत आला आहे. आिण त्याने
आम्हांला तुमचा िवश्वास व िप्रित यािवषयी चांगली बातमी सांिगतली
आहे. त्याने आम्हाला सांिगतले की, तुम्ही नेहमीच आमच्यािवषयीच्या
चांगल्या आठवणी काढता आिण ज्याप्रमाणे आम्ही तुम्हांला
भेटण्यासाठी आतुर झालो आहोत, तसे तुम्हीही झाला आहात. 7

म्हणून आमच्या सवर् अडचणीत व त्रासात बधंंूनो, तुमच्यािवषयी आम्ही
उत्तेिजत झालो याला कारण म्हणजे तुमचा िवश्वास. 8 होय आम्हाला
माहीत आहे तुम्ही प्रभूमध्ये भक्कमपणे उभे आहात आिण ही गोष्ट
आमच्यासाठी जीवनदायी श्वास आहे. 9 तुमच्यामुळे आमच्या देवासमक्ष
ज्या सवर् आनदंाचा अनुभव आम्ही घेत आहोत त्याबद्दलचे देवाकडे
तुमच्यासाठी आम्ही पुरसेे आभार कसे मानायचे? 10 िदवस आिण रात्र
आम्ही कळकळीने प्राथर्ना करीत आहोत की, आम्हाला तुमची व्यिक्तश:
भेट घेणे शक्य व्हावे आिण अजुनही तुमच्या िवश्वासात जी उणीव आहे
ती पुरवावी.

11 आता देव स्वतः आमचा िपता आहे आिण आमचा प्रभु येशू िख्रस्त
तो आम्हांला तुमच्याकडे येण्याचा मागर् दाखवो. 12 प्रभु करो आिण
तुम्हाला प्रीतीत वाढवो. आिण भरुन टाको. जसे आम्ही तुम्हावरील
प्रेमाने भरभरुन वाहत आहोत तसे तुम्हीही एकमेकासाठी व सवार्ंसाठी
प्रीतीने भरभरुन वाहावे. 13 यासाठी की, जेव्हा आमचा प्रभु येशू त्याच्या
पिवत्र जनांसह येतो तेव्हा तो अशा प्रकार ेतुमची अतंःकरणे बळकट करो
आिण त्यांना पिवत्रतेने िनदोर्ष करो.

ददेेवालावाला ससंतंोषिवणारतोषिवणारे ेजीवनजीवन

बधंंूनो, मला आता तुम्हाला काही इतर गोष्टीिवषयी सांगायचे
आहे; प्रभु येशूचे अनुयायी या नात्याने आम्ही तुम्हाला िवनिंत
करतो व बोध करतो की, देवाला कसे संतोषवायचे याचे िशक्षण

तुम्हांला आमच्याकडून जसे िमळाले, तसे तुम्ही खरोखरच जगत
आहात, आिण तुम्ही ते जास्तीत जास्त करा. 2 कारण तुम्हांला हे
माहीत आहे की, प्रभु येशूच्या अिधकाराने कोणत्या आज्ञा आम्ही
तुम्हांस िदल्या होत्या. 3 आिण हेच देवाला पािहजे आहे. तुम्ही पिवत्र
असावे ही त्याची इच्छा आहे. तुम्ही जारकमर्पासून दरू असावे ही त्याची
इच्छा आहे. 4 त्याची अशी इच्छा आहे की, तुम्हातील प्रत्येकाने
स्वतःच्या शरीरावर ताबा िमळिवण्यास िशकावे. 5 आिण ज्यांना देव
माहीत नाही, ज्यांना देवाची ओळख नाही त्या िवदेशी लोकांप्रमाणे
कामवासनेने नव्हे. 6 त्याची हीसुद्धा इच्छा आहे की, तुम्ही प्रत्येकाने
आपआपल्या बधंूचा याबाबतीत गरैफायदा घेऊ नये. कारण जसा आम्ही
पूवीर् इशारा देऊन सांिगतले होते की, प्रभु या सवर् गोष्टींचा सूड घेणारा
आहे. 7 कारण देवाने आम्हाला अमगंळ जीवनासाठी नव्हे, तर शुद्ध
जीवनासाठी बोलािवले होते. 8 म्हणून जो कोणी हे िशक्षण नाकारतो, तो
मनुष्याला नव्हे तर पिवत्र आत्मा देणाऱ्या देवाला नाकारतो.

9 आता िख्रस्तातील तुमच्या भाऊ बिहणीच्या प्रीतीिवषयी आम्ही
तुम्हाला िलिहण्याची गरज आहे असे नाही. कारण एकमेकावर प्रीित
करावी असे देवानेच तुम्हांला िशकिवले आहे. 10 आिण हे खर ेपाहता,
जे तुम्ही तुमच्या सवर् बधंंूबरोबर सवर् मासेदोिनयाभर प्रीती करीत
आहात. परतंु बधंंूनो, आम्ही तुम्हांस कळकळीने सांगतो की ती
िवपुलतेने करा.

11 आम्ही तुम्हांला आज्ञा केल्याप्रमाणे शांततापूणर् जीवन जगण्याची,
आपले काम आपण करण्याची, आिण आपल्या स्वतःच्या हातांनी काम
करण्याची इच्छा करा. 12 यासाठी की बाहेरचे लोक तुम्ही ज्या प्रकारे
जगता ते पाहून तुमचा आदर करतील आिण यासाठी की, तुमच्या
गरजांसाठी इतर कोणावरही अवलबंून राहावे लागू नये.

प्रभूचप्रभूचेे ययेेणणेे
13 बधंंूनो, तुम्हाला हे माहीत असावे अशी माझी इच्छा आहे, जे

मेलेले आहेत, अशांसाठी इतरांसारखे द:ुख करु नये. कारण इतरांना
आशा नाही. 14 कारण जर आम्ही िवश्वास ठेवतो की येशू मेला होता
आिण नतंर मरणातून पुन्हा िजवंत झाला, तसेच देवही येशूबरोबर,
त्याच्यावर (येशूवर) िवश्वास ठेवून मेलेले आहेत, त्यांना त्याप्रमाणे परत
िजवंत करील.

15 आता आम्ही जे तुम्हांला सांगत आहोत तो एक संदेश आहे. जे
आम्ही िजवंत आहोत, ते आम्ही प्रभूच्या दसुऱ्या येण्याच्या वेळेपयर्ंत तग
धरु. जे मेलेले आहेत त्यांच्या अगोदर आम्ही िनिश्चतच जाणार नाही. 16

कारण, जेव्हा मोठ्याने मुख्य देवदतूाच्या आवाजात आिण देवाच्या
कण्यार्च्या आवाजात आज्ञा िदली जाईल, तेव्हा, प्रभु स्वतः स्वगार्तून
खाली उतरले आिण जे िख्रस्तात मेले होते ते प्रथम उठतील. 17 मग
आपल्यापकैी जे िजवंत असतील ते प्रभूला अतंराळात भेटण्यासाठी
त्यांच्याबरोबर ढगात वर घेतले जातील. आिण अशा प्रकार ेआम्ही
प्रभूबरोबर सदासवर्काळ राहू. 18 म्हणून या शब्दांनी एकमेकाचे
समाधान करा.

प्रभूच्याप्रभूच्या ययेेण्यासाठीण्यासाठी तयारतयार राहाराहा

बधंंूनो, वेळ आिण तारीखवार मी तुम्हांला िलिहण्याची गरज
नाही. 2 कारण तुम्ही स्वतःचे हे चांगल्या प्रकार ेजाणता की,
प्रभूच्या परत येण्याचा िदवस येईल. तो जणू काय रात्रीचा चोर

जसा येतो तसा येईल. 3 जेव्हा लोक म्हणतात, “सगळीकडे शांतता व
सुरिक्षतता आहे.” तेव्हा त्यांच्यावर अचानक िवनाश ओढवेल, ज्याप्रमाणे
गभर्वती िस्त्रला अचानक वेदना होतात व मग ते सूटू शकणार नाहीत!

4 परतंु बधंूनो, त्या िदवसाने चोराप्रमाणे अचानक येऊन आपल्याला
गाठून आश्चयार्त टाकावे अशा प्रकार ेआपण अधंारात नाही. 5 कारण
तुम्ही सवर्जण प्रकाशाचे पुत्र आहात व िदवसाचे पुत्र आहा, आम्ही
अधंाराचे िंकवा रात्रीचे नाही. 6 म्हणून आपण इतरांसारखे झोपू नये.
उलट आपण सावध राहू व आमच्या स्वतःवर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न
करु. 7 कारण जे झोपतात ते रात्री झोपतात व जे दारु िपतात ते रात्री
दारु िपतात, 8 परतंु आपण िदवसाचे असल्याने स्वःवर ताबा ठेवण्याचा
प्रयत्न करु या. आपण िवश्वास आिण प्रीितचे छातीला उरस्त्राण घालू या.
आिण आमचे िशरस्त्राण म्हणून तारणाची आशा ठेवू या.

9 कारण देवाने आम्हाला त्याचा क्रोध सहन करण्यासाठी िनवडले
नाही, तर आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताद्वार ेतारण िमळावे म्हणून िनवडले
आहे. 10 तो आमच्यासाठी मरण पावला यासाठी की, आम्ही मेलेले
असू िंकवा िजवंत असू, जेव्हा येशू येईल तेव्हा आम्हाला त्याबरोबर
एकत्र राहता यावे. 11 म्हणून एकमेकांना उत्तेजन द्या. आिण जसे आता
तुम्ही करीत आहात तसे आध्याित्मक रीतीने एकमेकांना पूणर् मनाने
बळकट करा.

शशेेवटच्यावटच्या सूचनासूचना आिणआिण सलामसलाम

12 परतंु बधंंूनो, आम्ही तुम्हांला िवनिंत करतो, की जे तुम्हामध्ये श्रम
व प्रभुमध्ये मागर्दशर्न करतात आिण िशक्षण देतात, त्यांना तुम्ही मान
द्या. 13 आम्ही तुम्हाला अशी िवनिंत करतो की, त्यांनी तुमच्याबरोबर
केलेल्या कामामुळे त्यांना प्रेमाने मोठा मान द्या.
एकमेकांबरोबर शांतीने राहा. 14 बधंंूनो, आम्ही तुम्हाला आग्रह करतो

की, “आळशी लोकांना ताकीद द्या.” िभत्र्यांना उत्तेजन द्या आिण
अशक्तांना मदत करा. व सवर् लोकांबरोबर सहनशीलतेने राहा. 15

कोणीही वाईटाची फेड वाईटाने करु नये म्हणून लक्षात ठेवा. परतंु नेहमी
एकमेकांचे आिण सवर् लोकांचे चांगले करण्याचा प्रयत्न करा.

16 सवर्दा आनदं करा. 17 नेहमी प्रायर्ना करीत राहा. 18 प्रत्येक
पिरिस्थतीत देवाचे उपकार माना.

19 आत्म्याला िवझिवण्याचा प्रयत्न करु नका. 20 संदेष्ट्यांच्या
संदेशाचा उपहास करु नका. 21 पण हे देवाकडून आले आहेत याची
परीक्षा करुन खात्री करुन घेण्याची सवय करा. जे चांगले ते धरुन ठेवा.
22 दषु्टाईच्या प्रत्येक प्रकारापासून दरू राहा.
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23 देव स्वतः जो शांतीचा उगम आहे. तो तुम्हांला त्याच्यासाठी
पूणर्पणे समिर्पत करो आिण तुमचे सवर् मनुष्यत्व म्हणजे तुमचा आत्मा,
जीव आिण शरीर प्रभु येशू िख्रस्ताच्या आगमनाच्या वेळी पूणर्पणे िनदोर्ष
राखो. 24 देव जो तुम्हाला बोलािवतो तो िवश्वासू आहे आिण खरोखरच
तो तसे करील.

25 बधंंूनो, कृपा करुन आमच्यासाठीसुद्धा प्राथर्ना करा. 26 पिवत्र
चंुबनाने सवर् बधंंूना सलाम करा. 27 मी तुम्हांला प्रभुची शपथ
घ्यावयाला सांगतो की, हे पत्र सवर् बधंूना वाचून दाखिवण्यात यावे. 28

आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर असो.
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पौल िसल्वान आिण तीमथ्य याजकडून, थेस्सलनीका येथील
मडंळीला जो देव आपला िपता आिण प्रभु येशू िख्रस्ताची आहे
त्यांना

2 देविपता आिण प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा आिण शांित तुम्हांबरोबर
असो.

3 बधंंूनो, आम्ही नेहमीच तुमच्यासाठी देवाचे आभार मानतो व तसे
करणे योग्य आहे. कारण तुमचा िवश्वास अद्भतु रीतीने वाढत आहे आिण
जे प्रेम तुम्हांतील प्रत्येकाचे एकमेकांवर आहे ते वाढत आहे. 4 म्हणून
आम्हाला स्वतः देवाच्या मडंळ्यांमध्ये सवर् छळात व तुम्ही सहन करीत
असलेले द:ुख, त्यािवषयीची तुमची सहनशीलता सोिशकपणा आिण
िवश्वासाचा अिभमान वाटतो.

ददेेवाच्यावाच्या न्यायािवषयीन्यायािवषयी पौलपौल सांगतोसांगतो

5 देव त्याच्या न्याय करण्यामध्ये योग्य आहे हा त्याचा पुरावा आहे.
त्याचा हेतू हा आहे की ज्यासाठी आता तुम्हांला त्रास सोसावा लागत
आहे, त्या देवाच्या राज्यात प्रवेश करण्यास तुम्हांला पात्र ठरिवले जावे.
6 खरोखर जे तुम्हांला द:ुख देतात त्याची द:ुखाने परतफेड करणे हे
देवाच्या दृष्टीने त्याच्यासाठी योग्य आहे. 7 आिण आमच्याबरोबर जे
तुम्ही द:ुख भोगीत आहात त्यांना आमच्याबरोबर िवश्रांती देण्यासाठी,
प्रभु येशू प्रकट होताना तो स्वगार्तून आपले सामथ्यर्वान दतू आिण
अिग्नज्वालेसह येईल. 8 आिण ज्यांना देव माहीत नाही आिण आपल्या
प्रभु येशू िख्रस्ताच्या सुवातेर्साठी आवश्यक त्या आज्ञा पाळीत नाहीत
त्यांना देव िशक्षा करील. 9 ते अनतंकाळचा नाश असलेला असा
िशके्षचा दडं भरतील. ते प्रभु येशूच्या समक्षतेतून आिण वभैवी
सामथ्यार्तून वगळले जातील. 10 त्या िदवशी जेव्हा तो त्याच्या पिवत्र
लोकांत गौरिवला जाण्यासाठी सवर् िवश्वासणाऱ्याकडून आश्चयर्चिकत
केले जाण्यासाठी येईल तेव्हा त्यात तुमचाही समावेश आहे कारण
त्यािवषयी आम्ही सांिगतलेल्या साक्षीवर तुम्ही िवश्वास ठेवला.

11 या कारणासाठी आम्ही नेहमी तुमच्यासाठी प्राथर्ना करतो व
िवनिंत करतो की, आमच्या देवाने त्याच्या पाचारणासाठी योग्य असे
तुम्हाला गणावे तुमच्या िवश्वासापासून िनमार्ण होणार ेप्रत्येक काम व
चांगुलपणाचा िनश्चय समथर्पणे पूणर् करावा. 12 यासाठी की आमचा देव
आिण प्रभु येशूच्या कृपेने आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताचे नाव तुमच्यामध्ये
आिण तुम्ही त्याच्यामध्ये गौरिवले जावे.

वाईटवाईट गोष्टीगोष्टी घडतीलघडतील

आता बधंंूनो, आम्ही तुम्हांला िवनिंत करतो, ती प्रभु येशू
िख्रस्ताच्या येण्यािवषयी, आिण त्याच्याबरोबर आमच्या एकत्र
भेटण्यािवषयी. 2 आम्ही तुम्हांला िवनतंी करतो की, तुम्ही

तुमचे मन पूणर्पणे अस्वस्थ होऊ देऊ नका िंकवा सतत िवचिलत होऊ
नका, जर तुम्ही ऐकले की, प्रभूचा िदवस आला आहे, काही लोक अशा
प्रकारचे भिवष्य वतर्वतील. िंकवा काही लोक िशकवणकुीद्वार ेिंकवा काही
लोक आम्हांकडून पत्र िलिहले आहे असे भासवून असा दावा करतील.
3 तर कोणीही तुम्हाला कोणत्याही प्रकार ेफसवू नये. म्हणून सावध
असा. मी असे म्हणतो कारण पिहल्यांदा मोठी बडंखोरी झाल्यािशवाय
प्रभूचा िदवस येणार नाही. आिण जो नाशासाठी नेमला आहे, तो िनयम
मोडणारा प्रकट होईल. 4 तो िवरोध करील आिण स्वतःला सवर्
गोष्टींच्या वर उच्च करील. त्याला देव िंकवा उपासना करण्याची कोणतीही
एखादी वस्तु असे म्हणतील. येथपयर्ंत की तो देवाच्या मिंदरात जाईल
आिण िंसहासनावर बसेल आिण तो स्वतःला देव असे जाहीर करील.

5 मी तुमच्याबरोबरच होतो तेव्हा तुम्हाला मी ह्या गोष्टींबद्दल सांगत
होतो. ते तुम्हाला आठवत नाही काय? 6 आिण म्हणून अशा प्रकारे
त्याला कशाचा प्रितबधं होत आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. यासाठी तो
योग्य वेळी प्रकट व्हावा. 7 मी हे म्हणतो कारण दषु्टपणाची रहस्यमय
शिक्त आधीपासूनच जगात काम करीत आहे. पण असा एक आहे जो
दषु्टाची रहस्यमय शिक्त थोपवीत आहे. आिण जोपयर्ंत ती शिक्त मागार्तून
काढून बाजूला टाकली जात नाही, तोपयर्ंत तो ती शिक्त थोपवून धरील
8 आिण मग दषु्ट प्रकट होईल. प्रभु येशू त्याला आपल्या मुखातील
श्वासाने मारुन टाकील आिण प्रभु जेव्हा त्याच्या येण्याच्या वेळी मोठ्या
वभैवाने प्रकट होईल तेव्हा तो त्याचा नाश करील.

9 दषु्टाचे येणे सतैानाच्या सामथ्यार्ने होईल आिण त्याच्या येण्याबरोबर
खोटे चमत्कार, िचन्हे आिण अद्भतु गोष्टी घडतील. 10 आिण जे
नरकाच्या वाटेवर आहेत त्यांच्यािवरुद्ध प्रत्येक प्रकारची दषु्टता
फसवणूक व्हावी म्हणून तो आणील, कारण त्यांनी सत्यावर प्रेम
करण्याचे नाकारले. यासाठी की त्यांचे तारण होणे शक्य व्हावे. 11

आिण या कारणासाठी देवाने त्यांना भ्रम पडेल असे केले. यासाठी की,
जे खोटे आहे त्यावर त्यांनी िवश्वास ठेवावा. 12 आिण त्यांनी सत्यावर
िवश्वास ठेवला नाही तर दषु्टतेत आनदं मानला, त्यांना िशक्षा िमळावी.

तारणासाठीतारणासाठी तुमचीतुमची िनवडिनवड झालीझाली आहआहेे

13 पण आम्ही देवाकडे तुमच्यािवषयी नेहमीच आभार मानले
पािहजेत. ज्यांच्यावर देव प्रेम करतो असे तुम्ही आमचे बधंु आहात.
कारण आत्म्याच्या द्वार ेशुद्धीकरण आिण सत्यावर िवश्वास ठेवून तारण
व्हावे म्हणून देवाने तुम्हाला प्रारभंापासून िनवडले आहे. 14 आिण या
तारणासाठीच, आम्ही सांिगतलेल्या सुवातेर्द्वारचे देवाने तुम्हांला
बोलािवले. यासाठी की, आमच्या प्रभु येशू िख्रस्ताचे जे गौरव ते
तुम्हांलाही िमळावे 15 म्हणून बधंंूनो, दृढ उभे राहा. आिण आमच्या
तोंडच्या वचनाद्वार ेिंकवा आमच्या पत्राद्वार ेजी परपंरा आम्ही तुम्हाला
िशकिवली आहे ितला धरुन उभे राहा.

16 आता प्रभु येशू िख्रस्त स्वतः आिण देव आमचा िपता ज्याने
आम्हावर प्रेम केले आिण ज्याने आपल्या कृपेमध्ये आम्हाला
अनतंकाळचे समाधान आिण चांगली आशा िदली. ते तुमच्या
अतंःकरणाला समाधान देवोत व तुम्ही ज्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टी करता
अथवा सांगता त्यामध्ये तुम्हाला बळकट करो.

आमच्यासाठीआमच्यासाठी प्राथप्राथर्र्नाना कराकरा

आम्हाला आणखी काही गोष्टी तुम्हाला सांगावयाच्या आहेतः
बधंंूनो, कृपा करुन आमच्यासाठी प्राथर्ना करा, यासाठी की
जसा तुमच्यामध्ये झाला तसा प्रभूच्या संदेशाचा प्रसार लवकर

व्हावा आिण ते गौरिवले जावे. 2 आिण प्राथर्ना करा की, हेकट व दषु्ट
माणसांपासून आमची सुटका व्हावी कारण सवर्च लोकांचा प्रभूवर
िवश्वास नाही.

3 पण प्रभु िवश्वासू आहे. तो तुम्हांला बळकट करील व दषु्टांपासून
तुमचे रक्षण करील. 4 प्रभूमध्ये आम्हांला तुमच्यािवषयी िवश्वास आहे
आिण खात्री आहे की, जे आम्ही तुम्हाला करण्यासाठी सांगत आहोत ते
तुम्ही करीत आहात व ते पुढे करीतच राहाल. 5 प्रभु तुमची अतंःकरणे
देवाच्या प्रीतीत आिण िख्रस्ताच्या सोिशक सहनशीलतेकडे नेवो.
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कायकायर्र् करण्यासाठीकरण्यासाठी अटीअटी

6 आता, बधंंूनो, आम्ही तुम्हांला आमच्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या
नावात आज्ञा करतो की, जो कोणी बधंु, ज्या परपंरा त्यांना
आमच्याकडून िमळाल्या त्या परपंरांप्रमाणे चालत नाही, तर आळशी
जीवन जगत आहे तर त्याच्यापासून दरू राहा. 7 मी तुम्हांला हे सांगतो
कारण तुम्ही स्वतः जाणता की तुम्ही आमचे अनुकरण कसे करायचे,
कारण आम्ही तुमच्यामध्ये आळशी नव्हतो. 8 िंकवा कोणाकडूनही
आम्ही फुकटची भाकर खाल्ली नाही, उलट, रात्रंिदवस आम्ही काबाडकष्ट
केले यासाठी की तुमच्यावर आम्ही ओझे होऊ नये. 9 याचा अथर् असा
नाही की, आम्हांला तुमच्याकडून मदत मागण्याचा अिधकार नाही, पण
आम्ही आमच्या गरजा भागिवण्यासाठी काम केले ते यासाठी की, आम्ही
तुमच्यासमोर उदाहरण ठेवावे व तुम्ही आमचे अनुकरण करावे. 10

कारण आम्ही जेव्हा तुमच्याबरोबर होतो, तेव्हा आम्ही तुम्हांला हा िनयम
िदला: “जर एखाद्याला काम करायचे नसेल, तर त्याने खाऊ नये.”

11 आम्ही हे सांगतो कारण आम्ही ऐकतो की तुमच्यापकैी काही जण
आळशीपणाचे जीवन जगत आहेत. ते काहीच काम करीत नाहीत. उलट

कोणत्याही िदशाहीन असल्यासारखे इकडे ितकडे िफरत असतात.
(इतरांच्या कामात दखल देतात) 12 आम्ही अशा लोकांना आज्ञा करतो
व प्रभु येशू िख्रस्तामध्ये बोध करतो की, त्यांनी शांतीने काम करावे आिण
स्वतःची भाकर स्वतःच िमळवून खावी. 13 पण बधंंूनो, तुम्ही
तुमच्यासाठी चांगले करीत असता थकू नका.

14 जर कोणी या पत्राद्वार ेआमच्या सूचनांचे पालन करीत नाही, तर
तो कोण आहे हे लक्षात ठेवा व त्याच्याबरोबर राहू नका, यासाठी की
त्याला लाज वाटावी. 15 पण त्याला शत्रू समजू नका, परतंु धाक द्या,
जसे त्याला तुमचा भाऊ समजा.

शशेेवटचवटचेे शब्दशब्द

16 आता प्रभु स्वतः जो शांतीचा उगम आहे, तो तुम्हाला सवर्काळ
आिण सवर् प्रकार ेशांित देवो, प्रभु तुम्हा सवार्ंबरोबर असो.

17 मी पौल माझ्या स्वतःच्या हातांनी हा सलाम िलिहतो. माझ्या
प्रत्येक पत्राची ही खूण आहे. ह्या प्रकार ेमी प्रत्येक पत्र िलिहतो व अशा
प्रकार ेिलिहतो.

18 आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर असो.
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1 तीमथ्यालातीमथ्याला

आपला तारणारा देव आिण आपली आशा िख्रस्त येशू यांच्या
आजे्ञने िख्रस्त येशूचा प्रेिषत पौल याजकडून

2 िवश्वासातील माझा खरा पुत्र तीमथी याला:
देव जो िपता आिण आपला िख्रस्त येशू, आमचा प्रभु याच्याकडून

तुला कृपा, दया आिण शांित लाभो.

खोट्याखोट्या िशक्षणािवरुद्धिशक्षणािवरुद्ध इशाराइशारा

3 मी मासेदोिनयाला जात असता तुला कळकळीने िवनिंत
केल्याप्रमाणे तू इिफस येथे राहावेस असे माझे म्हणणे आहे. यासाठी की,
काही ठरािवक लोकांना खोटे िशक्षण देऊ नका अशी तुला त्यांना आज्ञा
करता यावी. िंकवा 4 कथा-कहाण्यांच्या आहारी जाऊ नका आिण न
संपणाऱ्या वंशावळ्या याकडे लक्ष देऊ नका असे तू त्यांना सांगावेस.
कारण त्यामुळे भांडण वाढते आिण िवश्वासाने देवाची योजना जी पूणर्
होते ती या गोष्टीमुळे पूणर् होत नाही. 5 आिण या आजे्ञचे उिद्दष्ट प्रीित
आहे, जी शुद्ध अतंःकरणातून, चांगल्या सदसदिववेकबुद्धीतून व
प्रामािणक िवश्वासातून उगम पावते. 6 काहींनी पतनामुळे या गोष्टीकडून
आपले लक्ष दसुरीकडे लावले आहे व ते व्ययर् बडबडीकडे वळले आहेत.
7 त्यांना िनयमशास्त्राचे िशक्षक व्हायचे होते, पण ते ज्या गोष्टीिवषयी
मोठ्या आत्मिवश्वासाने बोलतात व सांगतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत.

8 आता आम्हाला हे माहीत आहे की, िनयमशास्त्र खरोखरच चांगले
आहे. जर कोणी त्याचा चांगला वापर करतो. 9 म्हणजे हे जाणून घेऊन
की, िनयमशास्त्र हे नीितमान लोकांसाठी केलेले नाही तर िनयमशास्त्राचा
भगं करणाऱ्या आिण बडंखोर लोकांसाठी, ितरस्करणीय लोकांसाठी,
पापयांसाठी, भिक्तहीन आिण अधमीर् लोकांसाठी, विडलांना ठार
मारणाऱ्या, आईला ठार मारणाऱ्यासाठी, 10 खनुी लोकांसाठी,
जारकमीर्, समिंलगसंभोगी, इतर मनुष्यांना फसिवणार,े खोटारडे, खोटी
शपथ घेणार ेयांच्यासाठी आहे. इतर जे दसुर ेसगळे करतात ते चांगल्या
िशक्षणािवरुद्ध आहेत, 11 गौरवी सुवातार् जी धन्यवािदत देवाकडून येते
आिण जी माझ्यावर सोपिवली आहे, ितला हे अनुसरून आहे.

ददेेवाच्यावाच्या दयदयेेबद्दलबद्दल उपकारउपकार

12 जो मला सामथ्यर् देतो त्या िख्रस्त येशू आपल्या प्रभुचे मी उपकार
मानतो कारण त्याने मला िवश्वासू समजले आिण त्याने मला त्याची सेवा
करण्यासाठी िनयकु्त केले. 13 जरी मी पूवीर् िंनदा करणारा, मनस्ताप
देणारा आिण िंहसक होतो, तरी माझ्यावर दया दाखिवण्यात आली.
तोपार्ंत मी िवश्वासणारा नव्हतो म्हणून अज्ञानामुळे मी तसा वागलो. 14

परतंु िवश्वास आिण दया जी िख्रस्त येशूमध्ये सापडते ती आपल्या
प्रभुच्या कृपेने ओसंडून वािहली.

15 एक िवश्वसनीय वचन आहे जे स्वीकारावयास पूणर्पणे योग्य आहे.
येशू िख्रस्त पाप्यांना तारावयास या जगात आला. मी त्या पाप्यातील
पिहला आहे. 16 परतंु केवळ याच हेतूने माझ्यावर दया दाखिवण्यात
आली, यासाठी की माझ्यासारख्या अत्यतं वाईट पाप्याच्या
उदाहरणावरून, पुढील काळात जे त्याजवर िवश्वास ठेवतील त्यांना
अनतंकाळचे जीवन िमळावे. 17 आता अनतंकाळचा राजा जो
अिवनाशी व अदृश्य आहे अशा एकाच देवाला मािहमा आिण गौरव
अनतंकाळासाठी असो. आमेन.

18 ितमथ्या, माझ्या मुला, मी तुला तुझ्यािवषयी पूवीर्च सांगण्यात
आलेल्या संदेशानुसार ही आज्ञा सोपवीत आहे. यासाठी की सुयदु्ध
करण्यात ितचा उपयोग करता यावा. 19 तुम्हांला िवश्वास आिण चांगला
िववेक असावा. िकत्येकांनी चांगला िववेक नाकारुन िवश्वास तारवाप्रमाणे

उद्ध्वस्त केला आहे. 20 त्यात हूमनाय आिण आलेक्सांद्र आहेत
त्यांना मी सतैानाच्या स्वाधीन केले आहे यासाठी की, देवािवरुद्ध न
बोलण्यािवषयी त्यांनी िशकावे.

पुरुषपुरुष आिणआिण िस्त्रयांसाठीिस्त्रयांसाठी काहीकाही िनयमिनयम

सवार्ंत प्रथम मी कळकळीने िवनिंत करतो की, मागण्या,
प्राथर्ना, िवनतं्या व आभारप्रदशर्न सवर् माणसांच्या वतीने
करावे. 2 आिण िवशेषतः राजांच्या वतीने करावे आिण

अिधकाऱ्याच्या वतीने करावे. प्राथर्ना करा की, आम्हांला िस्थर, शांत
आिण देवाच्या पूणर् भक्तीत सन्मानाने जगता यावे. 3 हे आपला तारणारा
देव याच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकार करण्यास योग्य आहे,

4 ज्याला सवर् लोकांचे तारण व्हावे आिण त्यांना सत्य समजावे असे
वाटते. 5 कारण फक्त एकच देव आहे. आिण देव व मनुष्य यांच्यामध्ये
एकच मध्यस्थ आहे: तो म्हणजे िख्रस्त येशू जो स्वतःमनुष्य होता. 6

सवर् लोकांच्या पापांची खडंणी म्हणून त्याने स्वतःला िदले. अशा प्रकारे
देवाच्या योजनेिवषयी त्याने योग्य वेळी साक्ष िदली. 7 आिण या साक्षीचा
प्रसार करण्यासाठी मला घोषणा करणारा आिण प्रेिषत (मी खर ेसांगतो,
खोटे सांगत नाही!) असा िवदेशी लोकांमध्ये िवश्वास आिण सत्याचा
िशक्षक म्हणून नेमण्यात आले.

8 म्हणून प्रत्येक िठकाणी पुरुषांनी प्राथर्ना करावी अशी माझी इच्छा
आहे. ते प्राथर्ना करीत असताना त्यांनी आपले हात उंचवावेत, जे
देवाला पिवत्र असे आहेत. व असे न रागावता व न भांडण करता करावे.

9 त्याचप्रमाणे, माझी अशी इच्छा आहे की, िस्त्रयांनी स्वतःला
साध्यासुध्या वेशाने, नम्रतेने, मयार्देने, शोिभत करावे. त्यांनी वेगळ्या
पद्धतीच्या केसरचना करु नयेत. तसेच सोने, िंकवा मोती िंकवा महाग
कपडे वापरु नयेत. 10 उलट देवासाठी समिर्पत जीवन जगणाऱ्या
िस्त्रयांनी स्वतःला चांगल्या कृत्यांनी सुशोिभत करणे अगदी योग्य आहे.

11 स्त्रीने शांतपणे, पूणर् अधीनतेने िशकावे. 12 मी स्त्रीला
िशकिवण्याची परवानगी देत नाही िंकवा पुरुषावर अिधकार गाजवण्यास
परवानगी देत नाही. त्याऐवजी ितने शांत राहावे. 13 मी असे म्हणतो,
कारण प्रथम आदाम िनमार्ण करण्यात आला. 14 त्यानतंर हवा. आदाम
फसिवला गेला नाही तर स्त्री फसिवली गेली. आिण ती पापात पडली.
15 परतंु िस्त्रया जर िवश्वास, प्रीती, पिवत्रता व योग्य आत्मसंयमनात
रािहल्या तर बालकाला जन्म देण्यामुळे त्यांचे तारण होईल.

ममंडंलीतीलडलीतील पुढारीपुढारी

हे सत्य वचन आहे: जर कोणी (मडंळीत) अध्यक्ष (सवार्ंगीण
काळजीवाहक) होण्याची इच्छा धरतो तर तो चांगल्या कामाची
इच्छा धरतो. 2 आता अध्यक्षाने (सवार्गीण काळजीवाहकाने)

त्याचे जीवन लोकांनी टीका करु नये अशा रीतीने जगावे. त्याला एकच
पत्नी असावी. 3 तो मद्य िपणारा नसावा, तो िंहसक वृत्तीचा नसावा तर
तो सभ्य, आत्मसंयमी, आदरणीय, व आदराितथ्य करणारा असावा. तो
िशकिवण्यात प्रवीण असावा. 4 तो पशैावर प्रेम करणारा नसावा. त्याने
त्याच्या कुटंुबाचा चांगला पुढारी असावे आिण त्याने त्याची लेकरे
त्याच्या आजे्ञत ठेवावीत. 5 जर एखाद्याला स्वतःच्या कुटंुबाची
देखभाल करता येत नसेल तर तो देवाच्या मडंळीची काळजी कशी
घेईल?

6 तो ह्या कायार्त नविशका नसावा म्हणजे तो गवार्ने फुगून जाणार
नाही. व सतैानाला जशी िशक्षा झाली तशी िशक्षा होऊन त्याचा अतं
होणार नाही. 7 आणखी म्हणजे बाहेरच्या लोकांमध्ये त्याचे चांगले नाव
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असावे. यासाठी की त्याच्यावर टीका होऊ नये. व त्याने सतैानाच्या
जाळ्यात सापडू नये

ममंडंळीतडळीत ससेेवाकायवाकायर्र् करणारकरणारेे

8 त्याचप्रमाणे, िवशेष मदतनीस आदरणीय असावेत, ते दटुप्पी
नसावेत, ते िवश्वसनीय असावेत. ते अित मद्यपान करणार ेव दतुोंडे
नसावेत आिण अनीितने पसेै िमळवून श्रीमतं होण्याची त्यांना आवड
नसावी. 9 देवाने जे आम्हांला प्रकट केले आहे ते आमच्या िवश्वासाचे
सखोल सत्य त्यांनी स्वच्छ िववेकाने धरून ठेवावे. 10 वडीलांप्रमाणे
यांचीसुद्धा प्रथम परीक्षा व्हावी, मग जर त्यांच्या िवरुद्ध असे आढळले
नाही, तर त्यांनी मदतनीसाचे काम करावे.

11 त्याचमप्रमाणे, (िवशेष मदतनीस) िस्रयांनीही आदरणीय असावे.
त्या चुगलखोर नसाव्यात. तर सभ्य व प्रत्येक बाबतीत िवश्वसनीय
असाव्यात.

12 जे खास मदतनीस आहेत त्यांना फक्त एकच पत्नी असावी. आिण
त्यांनी त्यांच्या मुलांची व कुटंुबाची चांगल्या प्रकार ेकाळजी घ्यावी. 13

कारण मदतनीस म्हणून जे चांगली सेवा करतात, ते त्यांच्यासाठी
आदरणीय स्थान िमळिवतात आिण िख्रस्त येशूमध्ये त्यांच्या िवश्वासात
महान आत्मिवश्वास िमळिवतात.

आपल्याआपल्या जीवनाचजीवनाचेे रहस्यरहस्य

14 मी तुझ्याकडे लवकरच येण्याची इच्छा धरून असलो तरी मी तुला
या गोष्टी िलहीत आहे. 15 यासाठी की, जरी मला उशीर झाला तरी
देवाच्या घरात म्हणजे िजवंत देवाच्या मडंळीत एखाद्या व्यक्तीने कसे
वागावे हे तुला माहीत असावे. ती मडंळी सत्याचा खांब व पाया अशी
आहे. 16 आिण आपल्या सुभक्तीचे रहस्य िनिर्ववाद मोठे आहे:
तो मानवी शरीरात िदसला;
आत्म्याने तो नीितमान ठरिवला गेला,
देवतूतांनी त्याला पाहीले होते;
राष्ट्र ांमध्ये तो गाजिवला गेला.
जगाने त्याच्यावर िवश्वास ठेवला
आिण स्वगार्मध्ये तो गौरवाने घेतला गेला.

खोठ्याखोठ्या िसक्षकांिवरुद्धिसक्षकांिवरुद्ध इशाराइशारा

आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नतंरच्या काळात काही जण िवश्वास
सोडतील, ते भिवष्य सांगणार ेआत्मे, जे फसिवणार ेआहेत
त्यांच्याकडे लक्ष देतील, 2 आिण भूतापासून येणाऱ्या

िशक्षणाकडे आिण ढोंगी फसिवणाऱ्यां कडे लक्ष देतील. 3 ते लोकांना
लग्न करण्यास मना करतात व काही अन्नपदाथर् टाळण्यासाठी सांगतात.
जे िवश्वासणार ेआहेत, व ज्यांना सत्य माहीत आहे अशांनी उपकार
मानून घेण्यासाठी देवाने ते िनमार्ण केले आहेत. 4 कारण देवाने केलेली
प्रत्येक गोष्ट चांगली आहे व जर उपकार मानून आम्ही घेतो तर
कोणतीही गोष्ट नाकारु नये. 5 कारण प्रत्येक वेळी ती देवाच्या शब्दाने
आिण प्राथर्नेने पिवत्र केली जाते.

िख्रस्तिख्रस्त ययेेशूचाशूचा चांगलाचांगला ससेेवकवक होहो
6 तेव्हा बधंू, जर तू या गोष्टी िख्रस्ती बधंुभिगनींना िशकिवल्या, तर तू

जो सत्यात व िवश्वासात वाढलास व चांगल्या िशक्षणाला अनुसरलास तो
तू िख्रस्त येशूचा चांगला सेवक होशील. 7 परतंु देवहीन गोष्टी, ज्या
म्हाताऱ्या िस्त्रयांचे लक्षण आहे ते टाळ आिण स्वतःला सतत देवाच्या
भक्तीमध्ये गंुतवण्याची सवय ठेव. 8 कारण शारीिरक िशकवणकुीला
अल्प महत्त्व आहे पण देवाच्या सेवेला सवर् प्रकार ेमहत्त्व आहे, कारण ते
सध्याच्या जीवनािवषयी आिण भिवष्यातील जीवनािवषयी आशीवार्दाचे
अिभवचन आहे. 9 हे सत्य वचन आहे जे सवर्था स्वीकारावयास योग्य
आहे. 10 म्हणून आम्ही जास्त काम करतो आिण धडपड करतो. कारण
आम्ही, जो सवर् लोकांचा व िवशेषेकरून जे िवश्वास ठेवतात, अशा
िवश्वासणाऱ्यांचा िवशेषकरुन तारणारा आहे त्या िजवंत देवावर आशा
ठेवली आहे.

11 आज्ञा कर आिण या गोष्टी िशकव. 12 तू तरुण आहेस म्हणून
कोणी तुला तुच्छ मानू नये. त्याऐवजी, िवश्वासणाऱ्यांसाठी तू तुझ्या
बोलण्याने, तुझ्या वागण्याने, तुझ्या प्रेम दशर्िवण्याने, तुझ्या असलेल्या
िवश्वासाने व तुझ्या शुद्ध जीवनाने त्यांचा आदशर् हो.

13 मी येईपयर्ंत लोकांमध्ये देवाचे वचन वाचण्यात, बोध करण्यात व
िशकिवण्यात स्वतःला वाहून घे. 14 जेव्हा वडीलजनांनी तुझ्यावर हात
ठेवला त्यावेळी भिवष्याच्या संदेशाचा पिरणाम म्हणून तुला िमळालेली
देणगी जी तुझ्यामध्ये आहे, त्यािवषयी िनष्काळजी राहू नको. 15 या सवर्
गोष्टींकडे पूणर् लक्ष दे, त्यात पूणर् गढून जा. यासाठी की तुझी प्रगती सवर्
लोकांना िदसून यावी. 16 आपणांकडे व आपल्या िशकवणकुीकडे लक्ष
दे. त्यामध्ये िटकून राहा. कारण असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तुझे
ऐकतात, त्यांचे तारण करशील.

वडील माणसाला कठोरपणे बोलू नको, उलट िपत्याप्रमाणे
त्याला बोध कर. 2 तरुणांना भावासारखे, वृद्ध िस्त्रयांना
आईसारखे, तरुण िस्त्रयांना बिहणीसारखे पूणर् शुद्ध भावाने

वागीव.

इतरइतर लोकांबरोबरलोकांबरोबर राहण्याचराहण्याचेे काहीकाही िनयमिनयम

3 ज्या िवधवा खरोखरच िनराधार आहेत त्यांची काळजी घे. 4 पण
जर एखाद्या िवधवेला मुले िंकवा नातवंडे असतील तर त्यांनी प्रथम
आपल्या घरच्यांची काळजी घेऊन आपला धमर् प्रत्यक्षात आणावा आिण
अशा प्रकार ेआपल्या आईविडलांची िंकवा आजीआजोबांची परतफेड
करावी. कारण हे देवाला मान्य आहे. 5 जी स्त्री खरी िवधवा आहे, व
ितची काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही ितची आशा देवावर असते व ती
रात्रंिदवस देवाकडे प्राथर्ना व िवनतं्या करीत असते. 6 पण जी िवधवा
चनैीत राहते, ती जरी िजवंत असेल तरी ती खरोखर मेलेली आहे. 7

म्हणून लोकांना यािवषयी िनक्षन सांग, यासाठी की, कोणालाही
त्यांच्याकडे दोष दाखिवण्यास वाव राहणार नाही. 8 पण जर कोणी
त्याच्या स्वतःच्या नातेवाईकासाठी आिण िवशेषतः त्याच्या कुटंुबातील
जवळच्यांसाठी तरतूद करीत नाही, तर त्याने िवश्वास नाकारलेला आहे.
व तो अिवश्वासू माणसांपेक्षा वाईट आहे.

9 एखादी िवधवा जी कमीत कमी साठ वषार्ंची असेल, िजला
सोडिचठ्ठी देण्यात आली नाही व िजचे दसुऱ्यांदा लग्न झाले नाही, अशाच
िस्त्रयांची िवधवा म्हणून नोंद घ्यावी. 10 चांगले काम करण्याबद्दल ितचा
नावलौिकक असेल व ितने मुलाबाळांना वाढवल असेल, िजने अनोळखी
लोकांचे स्वागत केले असेल, संताचे पाय धुतले असतील, त्रासात
असलेल्यांना मदत केली असेल व सवर् चांगले काम करण्यात स्वतःला
वाहून घेतले असेल, ितचा िवधवांच्या खास यादीत समावेश करावा.

11 पण तरुण िवधवांची यादीत नोंद करण्याचे टाळावे. कारण जेव्हा
त्या िख्रस्ताला सोडून अिवचारी होतात, तेव्हा त्यांना पुन्हा लग्न करावेसे
वाटते. 12 आिण त्या दोषी धरल्या जातील, कारण त्यांनी त्यांचे मूळ
वचन मोडलेले असते. 13 आणखी, त्या आळशी, त्या आळशी बनतात
व घरोघरी िफरतात. त्या आळशी बनतात एवढेच नाही तर इतर
लोकांच्या भानगडीत स्वतःला गुरफटून घेतात व इतरांिवषयी खोटनाटे
बोलतात. ज्या गोष्टी बोलू नयेत, त्या गोष्टी बोलतात. 14 यासाठी माझी
अशी इच्छा आहे की, तरुण िस्त्रयांनी (िवधवांनी) लग्ने करावीत. मुलांचे
संगोपन करावे व आपले घर चालवावे. आपल्या शत्रूला आपली िंनदा
करण्यास वाव िमळू देऊ नये. 15 मी तर असे म्हणतो कारण काही
िवधवा सतैानामागे जाण्यासाठी वळल्यादेखील आहेत.

16 जर एखाद्या िवश्वासणाऱ्या स्त्रीच्या घरात िवधवा िस्त्रया असतील
तर ितने त्यांची काळजी घ्यावी व मडंळीवर भार टाकू नये. यासाठी की
ज्या खरोखरच िवधवा आहेत त्यांना ते मदत करु शकतील.

17 जे वडील मडंळीची चांगली सेवा करतात त्यांना दपु्पट मान
देण्याच्या योग्यतेचे समजावे, िवशेषतः जे उपदेश करण्याचे व
िशकिवण्याचे काम करतात त्यांना. 18 कारण पिवत्र शास्त्र म्हणने,
“धान्याची मळणी करताना बलैाला मुसक्या बांधू नको. आिण मजुराचा
त्याच्या मजुरीवर हक्क आहे.”

1 तीमथ्याला 3:8 768 1 तीमथ्याला 5:18



6

19 दोन िंकवा तीन साक्षीदारांनी पािंठबा िदल्यािशवाय विडलावरील
आरोप दाखल करु नकोस. 20 जे पाप करीत राहतात त्यांचा जाहीरपणे
िनषेध कर. यासाठी की, इतरांनाही भय वाटावे.

21 देव, येशू िख्रस्त व िनवडलेले देवदतू यांच्यासमोर मी िनक्षून आज्ञा
करतो की, तू कोणताही पूवर्ग्रह न ठेवता या गोष्टी पाळ व पक्षपाताने
काहीही करु नको.

22 देवाच्या सेवेसाठी िनयकु्ती करण्याठी कोणावरही घाईने हात न
ठेवण्याची सवय कर. इतरांच्या पापांत वाटेकरी होऊ नको. नेहमी
स्वतःला शुद्ध राख.

23 नुसतेच पाणी िपण्याचे थांबव आिण तुझ्या पचनासाठी व
वारवंारच्या दखुण्यासाठी द्राक्षारसाचा वापर कर.

24 काही लोकांची पापे स्पष्ट आहेत. व ती त्यांच्याअगोदर
न्यायालयात जातात पण दसुऱ्या लोकांची पापे त्यांच्या मागून जातात.
25 त्याचप्रमाणे, चांगली कामेही स्पष्ट आहेत ती सुध्दा कायमची
लपिवता येत नाहीत.

जे सवर् गुलाम म्हणून िवधमीर् मालकाच्या जुवाखाली काम
करीत आहेत त्यांनी त्यांच्या मालकांना पूणर् आदर देण्यायोग्य
समजावे. यासाठी की देवाच्या नावाची आिण आमच्या

िशक्षणावर अशीतशी टीका होणार नाही. 2 व ज्या गुलामांचे मालक
िवश्वासणार ेआहेत, त्यांनी त्यांच्या मालकांना कमी मान देऊ नये. कारण
वस्तुिस्थती अशी आहे की, ते मालक त्यांचे बधंू आहेत, उलट त्या
गुलामांनी त्यांच्या मालकांची सेवा अिधक चांगल्या प्रकार ेकरावी. कारण
ज्यांना लाभ िमळतो ते िवश्वासणार ेव िप्रयजन आहेत.
या गोष्टी लोकांना िशकीव व बोध करुन तसे करायला सांग.

खोटखोटेे िशक्षणिशक्षण आिणआिण खरीखरी ससंपंत्तीपत्ती

3 जर कोणी काही वेगळे िशकिवतो व िख्रस्त येशू आपला प्रभु याची
जी िनकोप वचने आिण देवाच्या सेवेचे खर ेिशक्षण मान्य करीत नाही 4

तर तो गवार्ने फुगलेला आहे व त्याला काही समजत नाही. त्याऐवजी तो
भांडणे व शब्दकलह यांनी वेडािपसा झालेला आहे. या गोष्टींपासून हेवा,
भांडण, िंनदा, दषु्ट तकर् 5 आिण ज्यांची मने डागाळलेली आिण
सत्यापासून िहरावलेली आहेत अशा माणसांची सततची भांडणे होतात,
त्यांना असे वाटते की, देवाची सेवा करणे हे श्रीमतं होण्याचे माध्यम
आहे.

6 वास्तिवक पाहता संतोषाने देवाची सेवा करीत असताना िमळणारे
समाधान हा फार मोठा लाभ आहे. 7 कारण आपण जगात काहीही
आणले नाही म्हणून आपण हे ओळखावे की, आपणसुद्धा या जगातून

काहीही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही. 8 जर आपणांस अन्न, वस्त्र
(आसरा) असेल तर त्यामध्ये आपण संतुष्ट असावे. 9 पण जे श्रीमतं
होऊ पाहतात ते मोहात आिण सापळ्यात व अित मूखर्पणाच्या आिण
हािनकारक वासनांच्या आहारी जाऊन नाश पावतात. 10 कारण पशैाचे
प्रेम हे सवर् वाईटाचे मूळ आहे. काही लोक त्याची इच्छा धरल्याने
िवश्वासापासून दरू गेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी स्वतःलाच पुष्कळ द:ुख
करून घेतले आहे.

ततू ूलक्षातलक्षात ठठेेवाव्यासवाव्यास अशाअशा काहीकाही गोष्टीगोष्टी

11 पण देवाच्या माणासा, तू या गोष्टींपासून दरू राहा. न्याचीपणा,
सुभक्ती, िवश्वास आिण प्रेम, सहनशीलता, आिण लीनता यासाठी
जोराचा प्रयत्न कर. 12 िवश्वासाच्या चांगल्या स्पधेर्त िटकून राहा.
ज्यासाठी तुला बोलािवले होते. त्या अनतंकाळच्या जीवनाला दृढ धर.
तू अनेक साक्षीदारांसमोर चांगली साक्ष िदलीस 13 जो सवार्ंना जीवन
देतो त्या देवासमोर आिण पतंय िपलातासमोर ज्याने चांगली साक्ष िदली
त्या िख्रस्त येशूसमोर मी तुला आज्ञा करतो. 14 आपल्या प्रभु येशू
िख्रस्ताच्या प्रकट होण्याच्या समयापयर्त िनष्कलकं आिण दोषरिहत
राहावे म्हणून ही आज्ञा पाळ. 15 जो धन्य, एकच सावर्भौम, राजांचा
राजा आिण प्रभंूचा प्रभु ह्या धन्यवािदताच्या िनणर्यानुसार, योग्य समय
आल्यावर हे घडवून आणील. 16 ज्या एकालाच अमरत्व आहे,
ज्यापयर्ंत पोहोंचता येणार नाही अशा प्रकाशात राहतो. ज्याला कोणीही
पािहले नाही िंकवा पाहू शकत नाही, त्याला सन्मान आिण अनतंकाळचे
सामथ्यर् असो.

17 या यगुातील श्रीमतंांस आज्ञा कर की, गिर्वष्ठ होऊ नका. पसैा जो
चंचल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठेवू नये, परतंु देव जो िवपुलपणे
उपभोगासाठी सवर् पुरिवतो त्यावर आशा ठेवावी. 18 चांगले करण्याची
त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धनवान आिण उदार असावे. व
स्वतःजवळ जे आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा
असावी. 19 असे करण्याने ते स्वतःसाठी स्वगीर्य धनाचा साठा करतील
जो भावी काळासाठी भक्कम पाया असे होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या
जीवनाचा ताबा िमळेल.

20 ितमथ्या, तुझ्याजवळ िवश्वासाने सांभाळावयास िदलेल्या ठेवीचे
रक्षण कर. िरकाम्या वटवटीपासून आिण चुकीने ज्याला तथाकिथत
“ज्ञान” म्हणतात त्याच्याशी संबिंधत असलेल्या परस्परिवरोधी
िवश्वासापासून दरू जा. 21 ज्यांनी हा दावा केला ते या “िवद्येमुळे”
िवश्वासाच्या खणेुपासून ढळले आहेत.
देवाची कृपा तुम्हांबरोबर असो.
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येशू िख्रस्तामध्ये असलेल्या जीवनािवषयीच्या अिभवचनाची
घोषणा करण्यास, देवाच्या इच्छेने पाठिवलेला िख्रस्त प्रेिषत
पौल याजकडून,

2 िप्रय मुलगा तीमथ्य याला,
देविपता आिण आमचा प्रभु येशू िख्रस्त याच्यापासून कृपा दया व

शांित असो.

आभारप्रदशआभारप्रदशर्र्नन आिणआिण उत्तेजनउत्तेजन

3 माझ्या पूवर्जांप्रमाणे ज्या देवाची मी शुद्ध िववेकभावाने भक्ती करतो,
त्या देवाचे मी उपकार मानतो; आिण रात्रंिदवस माझ्या प्राथर्नेत तुझी
नेहमी आठवण करतो. 4 माझ्यासाठी तू ढाळलेल्या अश्रंूची आठवण
करताना तुला भेटण्याची आतुरतेने वाट पाहतो. यासाठी की मी
आनदंाने भरूने जावे. 5 तुझ्यातील प्रामािणक िवश्वासाचे मला स्मरण
होते जो पिहल्यांदा तुझी आजी लोईसमध्ये होता आिण तुझी आई
यनुीकेमध्ये होता. आिण माझी खात्री आहे की तोच िवश्वास तुझ्यामध्येही
आहे. 6 या कारणासाठी मी तुला आठवण करून देतो की, जेव्हा मी
माझे हात तुझ्यावर ठेवले तेव्हा देवाच्या दानाची जी ज्योत तुला मीळाली
ती तेवत ठेव. 7 कारण देवाने आम्हांला िभत्रेपणाचा आत्मा िदला नाही.
तर तो सावधानतेचा व सामथ्यार्ची स्फूिर्त देणारा आत्मा िदला आहे.

8 म्हणून आपल्या प्रभूिवषयी साक्ष देण्यासाठी लाज धरु नको िंकवा
मी जो त्याच्यासाठी कैदी झालो त्या माझी लाज धरू नको. तर
माझ्याबरोबर सुवातेर्साठी द:ुख सोस. देव तुला जे सामथ्यर् देतो त्याच्या
साहाय्याने द:ुख सोस.

9 त्याने आम्हांला तारले आिण त्याने आम्हांला समिर्पत जीवनासाठी
पाचारण केले. आम्ही काही सत्कृत्ये केली म्हणून नाही तर त्याच्या
स्वतःच्या हेतूने व कृपेने केले. ही कृपा काळाच्या सुरुवातीलाच देवाने
िख्रस्त येशूमध्ये आम्हांस िदली होती. 10 पण जी आता आम्हाला
आमचा तारणारा िख्रस्त येशू याच्या भूतलावर अवतीणर् होण्याने प्रगट
करण्यात आली आहे. िख्रस्ताने मरणाचा नाश केला आिण सुवातेर्द्वारे
अमरत्व व जीवन प्रकाशात आणले.

11 मला त्या सुवातेर्चा उपदेशक, प्रेिषत आिण िशक्षक असे नेमले
होते. 12 आिण या कारणांमुळे मीसुद्धा द:ुख भोगीत आहे. परतंु मी
लाजत नाही कारण ज्याच्यावर मी िवश्वास ठेवला आहे त्याला मी
जाणतो आिण माझी खात्री पटली आहे की, तो िदवस येईपयर्ंत त्याने जे
माझ्याकडे सोपिवले आहे त्याचे तो रक्षण करील.

13 माझ्याकडून ऐकून घेतलेल्या सत्य िशक्षणाचा गाभा दृढ धर.
आिण िख्रस्त येशूमध्ये सापडणाऱ्या िवश्वासाने व प्रीतीने ते कर. 14

आपणामध्ये वस्ती करणाऱ्या पिवत्र आत्म्याद्वार ेत्या चांगल्या ठेवीचे
रक्षण कर.

15 आिशया प्रांतामध्ये असणाऱ्या सवार्ंनी मला सोडले आहे हे तुला
ठाऊकच आहे. त्यामध्ये फुगल व हमर्गनेस आहेत. 16 अनेिसफराच्या
घरावर प्रभु दया दाखवो. कारण त्याने अनेकदा माझे समाधान केले
आहे. आिण माझ्या तुरंूगात असण्याची त्याला लाज वाटली नाही. 17

उलट रोममध्ये असताना त्याने माझा तपास लागेपयर्ंत कसोशीने माझा
शोध केला. 18 प्रभु करो आिण त्याला त्या िदवशी प्रभुकडून दया िमळो
कारण माझ्या इिफसातील वास्तव्य काळात त्याने अनेक प्रकार ेमाझी
सेवा केली हे तुला चांगले माहीत आहे.

िख्रस्तिख्रस्त ययेेशूचाशूचा एकिनष्ठएकिनष्ठ ससैिैनकिनक

माझ्या मुला तू िख्रस्त येशूच्या ठायी असलेल्या कृपेत बलवान
हो. 2 माझ्याकडून ज्या गोष्टी तू पुष्कळ साक्षीदारांसमोर
ऐकल्यास त्या घे व इतरांना िशकिवण्यास समथर् अशा िवश्वासू

लोकांवर सोपवून दे. 3 िख्रस्त येशूचा चांगला सिैनक या नात्याने
आपल्या द:ुखाचा सहभागी बनून राहा. 4 सिैनकाचे काम करणारा
कोणीही जीवनातील संसाराच्या कामकाजात अडकत नाही. यासाठी की
त्याला आपल्या विरष्ठ अिधकाऱ्याला संतुष्ट करता यावे. 5 जर कोणी
मदैानी स्पधेर्त भाग घेतो तर िनयमाप्रमाणे स्पधेर्त घेतल्यािशवाय त्याला
िवजयाचा मुकुट िमळिवता येत नाही. 6 अित श्रम करणारा शेतकरी हा
पिहल्या फळाचा वाटा घेणारा असावा. 7 मी काय म्हणतो यािवषयी तू
िवचार करावा अशी माझी इच्छा आहे. प्रभु तुला या सवर् गोष्टी समजून
घेण्याचे सामथ्यर् देईल.

8 येशू िख्रस्त जो मेलेल्यांतून उठला व दािवदाचा वंशज आहे त्याची
आठवण करीत राहा. जी सुवातार् मी सांगतो ितचा हा गाभा आहे.

9 कारण सुवातेर्मुळे मी द:ुख सहन करतो. येथपयर्ंत की,
गुन्हेगाराप्रमणे साखळदडंानी मला बांधण्यात आले. पण देवाचे िशक्षण
बांधले गेले नाही. 10 म्हणून, देवाच्या िनवडलेल्यांसाठी मी सवर् काही
सोशीत आहे, म्हणजे त्यांनाही िख्रस्त येशूद्वार ेिमळणार ेतारण व
अनतंकाळचे गौरव प्राप्त व्हावे.

11 येथे एक िवश्वसनीय सत्य आहे:
जर आम्ही त्याच्यासह मेलेले आहोत.
तर त्याच्याबरोबर जीवंतही राहू

12 जर आम्ही द:ुखसहन केले
तर आम्ही त्याच्याबरोबर राज्यसुद्धा करू
जर आम्ही त्याला नाकारले
तर तोही आम्हाला नाकारील

13 जरी आम्ही अिवश्वासू आहोत
तरी तो अजूनही िवश्वासू आहे
कारण तो स्वतःला नाकारु शकत नाही.

मान्यमान्य ससेेवकवक
14 लोकांना या गोष्टीची आठवण करुन देत राहा. देवासमोर त्यांना

िनक्षून ताकीद दे की, शब्दांिवषयी भांडू नका. असे भांडण कोणत्याही
फायद्याचे नाही. फक्त जे ऐकतात त्यांचा ते नाश करते. 15 देवाने पसंत
केलेला व देवाचे वचन योग्य रीतीने िशकवण्यास पात्र असा आिण जे
काम करतोस त्यात लाज वाटण्यासारखे काहीही नसलेला असा देवाने
पसंत केलेला कामकरी होण्याचा प्रयत्न कर.

16 पण ऐिहक वादिववाद टाळ कारण ते लोकांना देवापासून
अिधकािधक दरू नेतात. 17 आिण अशा प्रकार ेवादिववाद करणाऱ्यांची
िशकवण ककर् रोगासारखी पसरते. या लोकांमध्ये हुमनाय आिण िफलेत
आहेत, 18 जे सत्यापासून दरू गेले आहेत. ते म्हणतात की, मरणानतंरचे
सवर् लोकांचे पुनरुत्थान आधीच झाले आहे व ते काही लोकांच्या
िवश्वासाचा नाश करीत आहेत.

19 तथािप देवाने घातलेला भक्कम पाया त्यावर असलेला िशक्का
यासह िस्थर राहतो. “प्रभु जे त्याचे आहेत त्यांना ओळखतो.” “जो कोणी
प्रभूचे नाव घेतो त्याने वाईटापासून वळलेच पािहजे.”

20 मोठ्या घरात केवळ सोन्याचांदीची भांडी असतात असे नाही तर
लाकूड व माती यापासून बनिवलेलीही असतात. काही प्रितष्ठेच्या
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कामात वापरण्यासाठी असतात तर दसुरी काही किनष्ठ प्रतीच्या कामी
वापरण्यासाठी नेमलेली असतात. 21 म्हणून जर मनुष्य या
अशुद्धतेपासून स्वतःला शुद्ध करील तर तो मानसन्मानस योग्य असे
भांडे होईल व धन्यासाठी प्रत्येकसमिर्पत कामासाठी पिवत्र केलेले व
उपयकु्त पात्र होईल.

22 पण तरुणपणाच्या वासनांपासून दरू पळ जे प्रभूला शुद्ध
अतंःकरणाने हाक मारतात व प्रभूवर िवश्वास ठेवतात, अशांच्या बरोबर,
नीितमत्त्व, िवश्वास, प्रीित आिण शांित यांच्या मागे लाग. 23 नेहमी मूखर् व
िनरथर्क अशा वादिववादापासून दरू राहा. कारण तुला माहीत आहे की,
त्यामुळे भांडणे िनमार्ण होतात. 24 देवाच्या सेवकाने भांडू नये, तर सवर्
लोकांशी दयाधमार्ने वागावे तसेच िशक्षणात कुशल व सहनशील असावे.
25 जे त्याला िवरोध करतात, त्यांना िवनयाने िशक्षण द्यावे या आशेने
की देवाने त्यांना पश्चात्ताप करण्यास सहाय्य करावे आिण त्यांना
सत्याची ओळख व्हावी. 26 ते शुद्धीवर यावेत व सतैानाच्या
सापळ्यांतून जेथे सतैानाने त्यांना त्याच्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी
ठेवले आहे, तेथून त्यांची सुटका व्हावी.

शशेेवटचवटचेे िदवसिदवस

हे लक्षात ठेव: शेवटच्या िदवसांत कठीण समय आपल्यावर
येतील. 2 लोक स्वाथीर्, धनलोभी, बढाईखोर, गिर्वष्ठ,
िशव्याशाप देणार,े आईविडलांची आज्ञा न मानणार,े कृतघ्र,

अधािर्मक 3 इतरांवर प्रीती नसणार,े क्षमा न करणार,े चहाडखोर,
मोकाट सुटलेले, कू्रर, चांगल्याच्या िवरुद्ध असले. 4 िवश्वासघातकी,
उतावीळ, गवार्ने फुगले, देवावर प्रेम करण्यापेक्षा चनैीची अिधक आवड
धरणार ेअसे होतील; 5 ते देवाच्या सेवेचे बाहेरचे स्वरूप चांगले
राखतील, परतंु त्याचे सामथ्यर् नाकारतील. त्यांच्यापासून नेहमी दरू
राहा.

6 मी हे म्हणतो कारण त्यांच्यांपकैी काही घरात िशरकाव करतात व
पापाने भरलेल्या, सवर् प्रकारच्या वासनांनी बहकलेल्या, कमकुवत
िस्त्रयांवर ताबा िमळिवतात. 7 अशा िस्त्रया नेहमी िशकण्याचा प्रयत्न
करतात. पण सत्याच्या पूणर् ज्ञानापयर्ंत त्या कधीही जाऊ शकत नाहीत.
8 यान्रेस व यांब्रेस यांनी जसा मोशेला िवरोध केला तसा ही माणसे
सत्याला िवरोध करतात. ज्यांची मने भ्रष्ट आहेत व सत्य अनुसरण्यात
अयशस्वी ठरलेली अशी ही माणसे आहेत. 9 ते पुढे अिधक प्रगती
करणार नाहीत. कारण जसा यान्रेस व यांब्रेस यांचा मूखर्पणा प्रकट झाला
तसा यांचा मूखर्पणा सवार्ंना प्रकट होईल.

शशेेवटच्यावटच्या सूचनासूचना

10 तरीही तू माझी िशकवण, वागणूक, जीवनातील माझे ध्येय, माझा
िवश्वास, माझा धीर, माझी प्रीित, माझी सहनशीलता ही पाळली आहेस.
11 अतं्यिुखया, इकुन्या, आिण लुस्त्र येथे ज्या गोष्टी माझ्या बाबतीत
घडल्या, जो भयकंर छळ मीसोसला ते माझे द:ुख तुला माहीत आहे!
परतंु प्रभूने या सवर् त्रासांपासून मला सोडिवले. 12 खर ेपाहता, जे जे
िख्रस्त येशूमध्ये शुद्ध जीवन जगू इिच्छतात, त्या सवार्ंचा छळ होईल. 13

पण दषु्ट लोक व भोंद ूलोक इतरांना वरचेवर फसवीत राहतील आिण
स्वतःही फसून अिधक वाईटाकडे जातील.

14 पण तुझ्या बाबतीत, ज्या गोष्टी तू िशकलास व ज्यािवषयी तुझी
खात्री झाली आहे त्या तू तशाच पुढे चालू ठेव. ती सत्ये ज्या कोणापासून
तू िशकलास ते तुला ठाऊक आहे. तू त्यांच्यावर िवश्वास ठेवू शकतोस.
15 तुला माहीत आहे की, तू आपल्या अितबाल्यावस्थेत
असल्यापासूनच तुला पिवत्र शास्त्र वचनांची मािहती आहे. त्यांच्या ठायी
तुला शहाणे बनिवण्याचे व तारणाकडे घेऊन जाण्याचे सामथ्यर् आहे. ते
तुला तारणाकडे नेण्यासाठी लागणार ेज्ञान देण्यास समथर् आहे. 16

प्रत्येक शास्त्रलेख देवाच्या प्रेरणेने िलिहला असल्यामुळे तो सत्य
समजण्यास, वाईटाचा िनषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य
जीवन जगण्याचे मागर्दशर्न करण्यास उपयकु्त आहे. 17 यासाठी की,

देवाचा माणूस प्रवीण होऊन पूणर्पणे प्रत्येक चागलं्या कामासाठी सज्ज
व्हावा.

देवासमोर आिण िख्रस्त येशूसमोर मी तुला गांभीयार्ने आज्ञा
करतो, जे िजवंत आहेत व जे मेलेले आहेत त्यांचा येशू िख्रस्त
हाच न्याय करणार आहे. येशू िख्रस्ताचे राज्य व त्याचे परत

येणे यािवषयी घोषणा कर. मी तुला देवासमोर व िख्रस्तसमोर ही आज्ञा
करतो. 2 वचन गाजवीत राहा. सोयीच्या िंकवा गरैसोयीच्या अशा
कोणत्याही वेळी तुझे कायर् करण्यास तयार राहा. लोकांना जे करायचे
आहे, त्यािवषयी त्यांची खात्री पटव. जेव्हा ते चुका करतील तेव्हा त्यांना
सावध कर; लोकांना उत्तेजन दे. आिण हे सवर् काळजीपूवर्क िशक्षण
देण्याने व मोठ्या सहनशीलतेने कर.

3 मी असे म्हणतो कारण अशी वेळ येईल जेव्हा लोक चांगले िशक्षण
ऐकण्याची इच्छी धरणार नाहीत. त्याऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या इच्छांना
पूरक असे िशक्षक ते त्यांच्यासाठी जमा करतील, त्यांची कानउघडणी
कर. 4 सत्यापासून ते आपले कान दसुरीकडे वळवतील व आपले लक्ष
ते भाकड कथांकडे लावतील. 5 पण तुझ्याबाबतीत स्वतः सावधानतेने
वाग, द:ुख सहन कर; सुवातेर्ची घोषणा करण्याचे काम कर; देवाने
िदलेली सेवा पूणर् कर.

6 माझ्याबाबतीत म्हणायचे तर, मी अगोदरच पेयापर्णा सारख ओतला
जात आहे. व माझी या जीवनातून जाण्याची वेळ आली आहे. 7 मी
सुयदु्ध िंजकेले आहे. मी माझी शयर्त संपिवली आहे. मी िवश्वास राखला
आहे. 8 आता माझ्यासाठी िवजेत्यासाठी असलेला मुकुट जो नीितमत्त्व,
तो वाट पाहत आहे. आिण प्रभु जो नीितमान न्यायाधीश, तो मला त्या
िदवशी मुकुट देईल आिण केवळ मलाच तो देईल असे नाही तर जे सवर्
त्याच्या येण्याची प्रेमाने वाट पाहत आहेत, अशा सवार्ंना देईल.

व्यिक्तगतव्यिक्तगत ससंदंदेेशश
9 तुला शक्य होईल िततक्या लवकर मला भेटावयाला येण्याचा

प्रयत्न कर. 10 कारण देमास मला सोडून थेस्सलनीकास गेला आहे.
कारण त्याला आजचे हे जग िप्रय आहे. के्रस्केस गलतीयास गेला आहे.
व तीत दालमतीयास गेला आहे. 11 लूक एकटा असा आहे की, जो
अजूनदेखील माझ्याजवळ आहे. जेव्हा तू येशील तेव्हा माकर् लाही
तुझ्याबरोबर घेऊन ये. कारण सेवेकिरता तो मला उपयोगी आहे. 12

तुिखकाला मी इिफसास पाठिवले आहे.
13 त्रोवसात कापार्च्या घरी रािहलेला माझा झगा येताना घेऊन ये.

तसेच माझी पुस्तके, िवशेषतः चमर्पत्राच्या गंुडाळ्या घेऊन ये.
14 आलेवसांद्र तांबटाने माझे खूप नुकसान केले आहे. त्याने केलेल्या

त्याच्या कृत्यांबद्दल देव त्याची फेड करील. 15 त्याच्यापासून स्वतःचे
रक्षण कर. कारण त्याने आपल्या िशक्षणाला जोरदारपणे िवरोध केला
होता.

16 पिहल्यांदा जेव्हा मला माझा बचाव करायचा होता तेव्हा मला
कोणीही साथ केली नाही. त्याऐवजी ते सवर् मला सोडून गेले. देवाकडून
हे त्यांच्यािवरुद्ध मोजले जाऊ नये. 17 प्रभु माझ्या बाजूने उभा रािहला
आिण मला सामथ्यर् िदले यासाठी की, माझ्याकडून संदेशाची पूणर्
घोषणा व्हावी व सवर् िवदेश्यांनी ती ऐकावी. िंसहाच्या मुखातून त्याने
मला सोडिवले. 18 प्रभु मला सवर् दषु्कृत्यांपासून सोडवील व त्याच्या
स्वगार्च्या राज्यात सुखरूपपणे आिणल. त्याला सदासवर्काळपयर्ंत गौरव
असो.

शशेेवटचावटचा सलामसलाम

19 िप्रस्कीला अिववल्ला आिण अनेिसफरच्या घरातील लोकांना
सलाम सांग. 20 एरास्त किंरथात रािहला. त्रिफमाला मी िमलेता येथे
सोडले कारण तो आजारी होता. 21 तू िहवाळ्यापूवीर् येण्याचा अिधक
प्रयत्न कर.
यबुुल, पुदेश, लीन, वलौिदया व इतर सवर् बधंु तुला सलाम सांगतात.
22 प्रभु तुझ्या आत्म्याबरोबर असो. देवाची कृपा तुम्हां सवार्ंबरोबर

असो.
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तीतालातीताला

देवाचा सेवक व येशू िख्रस्ताचा प्रेिषत पौल याजकडून,
देवाच्या िनवडलेल्या लोकांच्या िवश्वासात त्यांना मदत
करण्यासाठी मला पाठिवण्यात आले. त्या लोकांना सत्याची

ओळख करवून देण्यासाठी मला पाठिवले. व ते सत्य लोकांना देवाची
सेवा कशी करायची हे दाखिवते. 2 तो िवश्वास आिण ते ज्ञान
अनतंकाळच्या जीवनाच्या आमच्या आशेमुळे येते. काळाची सुरुवात
होण्यापूवीर् देवाने त्या जीवनाचे अिभवचन आम्हांला िदले. आिण देव
खोटे बोलत नाही. 3 देवाने आपल्या योग्य वेळी त्या जीवनािवषयीचा
संदेश जगाला प्रकट केला. देवाने ते काम माझ्यावर सोपिवले. त्या
गोष्टीिवषयी मी संदेश िदला कारण आमच्या तारणाऱ्या देवाने मला तसे
करण्याची आज्ञा केली होती.

4 िवश्वासातील माझा खरा मुलगा तीत याला मी िलहीत आहे.
देव िपता व िख्रस्त येशू आपला तारणारा याजकडून तुला कृपा, दया व

शाित असो.

तीताचतीताचेे क्रकेे्रतातीलतातील कायकायर्र्

5 मी तुला के्रत येथे सोडून या कारणासाठी आलो: की जे अजून
अपूणर् रािहले होते ते तू व्यविस्थत करावेस व मी तुला आज्ञा
केल्याप्रमाणे प्रत्येक गावी वडील नेमावेत. 6 ज्याच्यावर दरुाचरणाचा
दोष नसेल, ज्याला एकच पत्नी असेल, ज्याला मुले असून ती
िवश्वासणारी असतील. ज्याच्यावर स्वरै जीवन जगल्याचा आरोप नसेल,
अशा प्रकारच्या व्यक्तीस नेमावे. 7 कारण अध्यक्ष (सवार्ंगीण
काळजीवाहक) हा देवाचा कारभारी असल्यामुळे तो दोषी नसावा. तो
उद्धट नसावा, त्याला लवकर राग येऊ नये; तो मद्यपान करणारा
नसावा, तो भांडणाची आवड नसणारा, अप्रामािणकपणे पसेै
िमळिवण्याची आवड नसणारा असावा. 8 तर तो आदराितथ्य करणारा,
चांगुलपणावर प्रेम करणारा, शहाणा, नीितमान, भक्तीशील व स्वतःवर
संयम ठेवणारा असावा. 9 िवश्वसनीय संदेश जसा तो िशकिवला गेला
त्याला दृढ धरून राहावे यासाठी की, िहतकारक िशक्षणाने लोकांना बोध
करण्यास समथर् असावे. व जे िवरोध करतात, त्यांची चूक कौशल्याने
त्यांना पटवून द्यावी.

10 हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बडं करणार ेआहेत. जे व्यथर्
गोष्टीिवषयी बडबड करतात व लोकांना फसिवतात. मी िवशेषेकरून, जे
संुता झालेले आहेत त्यांना संबोधून बोलत आहे. 11 त्यांची तोंडे बदं
केलीच पािहजेत, ज्या गोष्टी िशकवू नयेत त्या ते िशकवीत आहेत. ते हे
यासाठी करीत आहेत की, अयोग्य मागार्ने पसेै िमळवावेत. अशा रीतीने
ते संपूणर् घराण्याचा नाश करीत आहेत. 12 त्यांच्यापकैीच एक के्रतीय
संदेष्टा (भिवष्यवादी) स्वतःम्हणाला, ʇके्रतीय नेहमीच खोटारडे आहेत.
दषु्ट पशू आिण आळशी, खादाड आहेत.ʈ 13 हे वाक्य खर ेआहे. म्हणून
नेहमीच त्यांना कडक रीतीने धमकाव. यासाठी की, त्यांनी िवश्वासात
खबंीर व्हावे. 14 आिण यहूदी भाकडकथा व जे सत्य नाकारतात अशा
लोकांच्या आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये.

15 शुद्ध असणाऱ्या सवार्ंना, सवर् गोष्टी शुद्ध आहेत; पण ज्यांचे िवचार
व िववेकभाव ही दोन्हीही पापाने भ्रष्ट झाली आहेत व जे िवश्वास ठेवीत
नाहीत त्यांना काहीच शुद्ध नाही. 16 ते देवाला ओळखत असल्याचा
दावा करतात, पण ते त्यांच्या कृत्यांनी देवाला ओळखल्याचे नाकारतात.
ते अमगंळ व आज्ञा मोडणार,े व कोणतेच चांगले कृत्य करण्यास लायक
नसलेले असे त्यांचे त्यांनीच दाखवून िदले आहे.

खऱ्याखऱ्या िशक्षणालािशक्षणाला अनुसरणअनुसरणेे

तू मात्र नेहमी सत्य िंकवा िनकोप िशक्षणाला शोभणाऱ्या अशा
गोष्टी बोल. 2 वडील माणसांनी आत्मसंयिमत, आदरणीय व
शहाणे असावे आिण िवश्वासात, प्रीतीत व सहनशीलतेत

बळकट असावे.
3 त्याचप्रमाणे वृद्ध िस्त्रना आपल्या वागण्यात आदरणीय

असण्याबाबत िशकीव. त्यां चहाडखोर नसाव्यात, तसेच त्यांना
मद्यपानाची सवय नसावी व त्यांना जे चांगले तेच िशकवावे. 4 यासाठी
की, त्यांनी तरुण िस्त्रयांना, त्यांच्या पतींवर प्रेम करण्यास, त्यांच्या
मुलांवर प्रेम करण्यास िशकवावे. 5 त्यांनी शहाणे व शुद्ध असण्यास,
त्यांच्या घराची काळजी घेण्यास व दयाळू असण्यास, आपल्या पतींच्या
अधीन असण्यास िशकवावे. यासाठी की देवाच्या संदेशाची कोणालाही
िंनदा करता येऊ नये.

6 त्याचप्रमाणे, तरुण मनुष्यांनी शहाणे व्हावे यासाठी त्यांना उत्तेजन
देत राहा. 7 प्रत्येक गोष्टीत स्वतःला तू चांगल्या कामाचा िकत्ता असे
दाखवून दे. तुझ्या िशक्षणात शुद्धता व गभंीरता असावी. 8 ज्यावर कोणी
टीका करू शकत नाही असा चांगल्या बोलण्याचा उपयोग कर. यासाठी
की, जे तुला िवरोध करतात त्यांनी लिज्जत व्हावे.

9 गुलामांना, सवर् बाबतीत त्यांच्या मालकांच्या अधीन राहण्यासाठी व
त्यांना संतोष देण्यािवषयी व हुज्जत न घालण्यािवषयी िशकीव. 10 तसेच
चोरी करु नये तर पूणर्पणे िवश्वासूपणा दाखिवण्यास सांग. यासाठी की,
त्यांनी आपला तारणारा देव याच्या िशकवणकुीला सवर् बाबतीत सन्मान
िमळवून द्यावा.

11 कारण सवर् माणसांना देवाची तारक कृपा प्रगट झाली आहे. 12

ती आम्हाला िशकिवते की, आपण अभिक्त व ऐिहक गोष्टींची हाव यांचा
नकार करावा आिण या सध्याच्या जगात आपण सुज्ञपणाने व नीतीने
वागावे, व देवाप्रती आपली भक्ती प्रकट करावी. 13 आिण आपली धन्य
आशा म्हणजे आपला महान देव व आपला तारणारा येशू िख्रस्त याच्या
गौरवी प्रकट होण्याच्या िदवसाची आतुरतेने वाट पाहावी. 14 त्याने
स्वतःला आमच्यासाठी िदले यासाठी की सवर् दषु्टतेपासून त्याने खडंणी
भरून आम्हांस सोडवावे व चांगली कृत्ये करण्यासाठी आवेशी असलेले
असे जे केवळ आपले लोक त्यांना स्वतःसाठी शुद्ध करावे.

15 या गोष्टीिवषयी बोध करीत राहा आिण कडक शब्दात
कानउघाडणी करीत राहा आिण हे पूणर् अिधकाराने कर. कोणीही तुला
तुच्छ मानू नये.

जगण्याचाजगण्याचा योग्ययोग्य मागमागर्र्

सत्ताधीश, आिण अिधकारी यांच्या अधीन राहण्या िवषयी व
त्यांच्या आज्ञा पाळण्यािवषयी व प्रत्येक चांगले काम करण्यास
तयार राहण्यािवषयी, 2 कोणाचीही िंनदा न करण्यािवषयी,

भांडण टाळण्यािवषयी आिण सवर् माणसांना मोठी नम्रता
दाखिवण्यािवषयी त्यांना सतत आठवण करून देत राहा.

3 मी हे सांगतो कारण आपणसुद्धा एके काळी मूखर्, आज्ञा न पाळणारे
आिण बहकलेले असे होतो. आम्ही सवर् प्रकारच्या वासनांची व
िवलासाची गुलामाप्रमाणे सेवा करणार ेहोतो. आम्ही दषु्टतेचे व
हेव्यादाव्याचे जीवन जगत होतो. इतर लोक आमचा द्वेष करीत. आिण
आम्ही एकमेकांचा द्वेष करीत होतो. 4 पण जेव्हा आमच्या तारणाऱ्या
देवाची कृपा व प्रीित मानवाप्रती प्रकट झाली, तेव्हा 5 त्याने आम्हाला
तारले. देवाकडून िनदोर्ष म्हणवून घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या
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कोणत्याही कृत्यांनी नव्हे तर त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो आिण
ते आमच्याकडे नव्या जन्माच्या स्नानाद्वार ेआम्ही नवीन जन्म पावलो
आिण पिवत्र आत्म्याद्वार ेप्राप्त झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. 6

देवाने तो पिवत्र आत्मा आमचा तारणारा येशू िख्रस्त याच्या द्वारे
िवपुलपणे आम्हावर ओतला. 7 यासाठी की, आता देवाकडून त्याच्या
कृपेमध्ये आम्ही िनदोर्ष घोिषत केले जावे. अनतंकाळच्या जीवनाच्या
आशेने आम्ही त्याचे वारस व्हावे. 8 ही िशकवण िवश्वसनीय आहे.
आिण यावर जोर द्यावा असे मला वाटते. यासाठी की, ज्यांनी देवावर

िवश्वास ठेवला आहे, त्यांनी चांगली कृत्ये करण्यािवषयी काळजी घ्यावी.
या गोष्टी लोकांसाठी चांगल्या व िहताच्या आहेत.

9 परतंु मूखर्पणाचे वाद, वंशावळीसंबधंी चचार्, भांडणे,
िनयमशास्त्रािवषयीचा झगडा टाळ. करण ते िनष्फळ व िनरथर्क असे
आहेत. 10 एकदोन वेळा बोध करून, फूट पाडणाऱ्या व्यक्तीला टाळा.
11 कारण तुला माहीत आहे की, असा मनुष्य वाइटाकडे वाहवत गेला
आहे व तो पाप करीत आहे व त्याने स्वतःलाच दोषी ठरिवले आहे.

लक्षातलक्षात ठठेेवण्यासाठीवण्यासाठी काहीकाही गोष्टीगोष्टी

12 जेव्हा मी अतर्माला िंकवा तुिखकाला तुझ्याकडे पाठवीन तेव्हा
मला भेटण्यासाठी िनकपिलसास येण्याचा तू होईल िततका प्रयत्न कर.
कारण तेथे िहवाऴा घालिवण्याचे मी ठरिवले आहे. 13 जेना वकील व
अपुल्लो यांना त्यांच्या प्रवासासाठी ज्याची गरज भासेल ती
पुरिवण्यासाठी तू सवर्तोपरी प्रयत्न कर. यासाठी की, त्यांना कशाचीही
कमतरता भासू नये. 14 आपल्या लोकांनी चांगली कृत्ये करण्यािवषयी
िशकले पािहजे यासाठी की तातडीच्या गरजा भागिवल्या जाव्यात,
म्हणजे ते िनष्फळ ठरणार नाहीत.

15 माझ्याबरोबरचे सवर्जण तुला सलाम सांगतात. िवश्वासामध्ये
आम्हावर प्रेम करणाऱ्या सवार्ंना सलाम सांग.
देवाची कृपा तुम्हा सवार्ंबरोबर असो.
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1

िफलिफलेेमोनामोना

िख्रस्त येशूकरीता कैदी झालेला पौल, व आपला बधंु ितमथ्य
यांजकडून, आमचा िप्रय बधंु व सहकारी िफलेमोन

2 आिण आमची बहीण अिफ्फया, अिर्खप्प, आमचा
सहसिैनक, आिण तुझ्या घरात जी मडंळी एकत्र येते, यांना:

3 देव आमचा िपता याजपासून व प्रभु येशू िख्रस्तापासून कृपा व
शाित असो.

िफलिफलेेमोनचमोनचेे प्रेमप्रेम आिणआिण िवश्वासिवश्वास

4 जेव्हा मी प्राथर्नेत तुझी आठवण करतो, तेव्हा नेहमी मी माझ्या
देवाचे उपकार मानतो. 5 कारण तुइया प्रेमािवषयी आिण तुझ्या
िवश्वासािवषयी, जो िवश्वास तू प्रभु येशूवर ठेवतोस त्यािवषयी मी ऐकतो,
च्या देवाच्या सवर् लोकांसाठी जे प्रेम तुझ्याकडे आहे. त्यािवषयी मी
ऐकतो, 6 मी अशी प्राथर्ना करतो की, ज्या िवश्वासाचा सहभागी तू
आमच्याबरोबर आहेस, तो िवश्वास आमच्यामध्ये असलेल्या िख्रस्त
येशूमधील सवर् चांगल्या गोष्टी त्या सखोलपणे समजण्यासाठी तुला
मागर्दशर्न करोत. 7 तुझ्या प्रेमामुळे मला मोठा आनदं आिण समाधान
िमळाले आहे. कारण बधंु, तुझ्या प्रयत्नांमुळे देवाच्या लोकांची
अतंःकरणे संजीिवत झाली आहेत.

अनअनेेिसमचािसमचा भाऊभाऊ म्हणम्हणूूनन स्वीकारस्वीकार करकर
8 म्हणून, जरी मी तुझा बधंु म्हणून तुला तुझे योग्य कतर्व्य

करण्यािवषयी आज्ञा करुन सांगण्याचे धयैर् असले, तरी 9 प्रेमामुळे मी
तुला आवाहन करणे पसंत करतो. मी पौल, एक वृद्ध मनुष्य म्हणून जसा
आहे तसा स्वतःला सादर करतो आिण आता िख्रस्त येशूमधील
कैदीसुद्धा असलेला असा,

10 मी तुला माझ्या मुलासमान असलेला अनेिसम, ज्याच्याशी मी
तुरंुगात असताना िपत्याप्रमाणे वागलो, त्याजिवषयी कळकळीने
िवनिवतो की, 11 पूवीर् तो तुला िनरुपयोगी होता पण आता तो तुलाच
नाही तर मलासुद्धा उपयोगी आहे.

12 मी त्याला तुझ्याकडे परत पाठवीत आहे. मी असे म्हणायला हवे
की, मी त्याला पाठवीत असताना जणू काय माझे ह्रदयच पाठिवत आहे.
13 त्याला येथे माझ्याजवळ ठेवायला मला आवडेल यासाठी की
सुवातेर्मुळे िमळालेल्या तुरंुगवासामध्ये त्याने तुझ्या जागी माझी मदत
करावी. 14 परतंु तुझ्या संमतीिशवाय मला काहीही करायचे नव्हते.
यासाठी की तुझे कोणतेही चांगले कायर् दडपणामुळे होऊ नये तर तुझ्या
खशुीने व्हावे.

15 कदािचत त्याला थोड्या काळासाठी तुझ्यापासून दरू घेतले जाणे
यासाठी झाले असावे की, तू त्याला कायमचे तुझ्याजवळ घ्यावे. 16 एक
गुलाम म्हणून नव्हे, उलट गुलामापेक्षाही चांगला एक भाऊ म्हणून घ्यावे.
मी त्याच्यावर खूप प्रेम करतो. पण तू त्याच्यावर त्याहीपेक्षा अिधक प्रेम
करशील, फक्त एक मनुष्य म्हणूनच नव्हे, तर प्रभूमधील एक बधंु म्हणून.

17 तर जर मग तू मला खरोखर भागीदार समजतोस, तर माझे
स्वागत जसे तू केले असतेस तसे त्याचे स्वागत कर. 18 आिण जर
त्याने तुझे काही नुकसान केले असेल िंकवा काही देणे लागत असेल तर
ते माझ्या नावावर लाव. 19 मी, पौल, हे माझ्या स्वतःच्या हातांनी
िलहीत आहे: मी याची तुला परतफेड करीन. (मी तुला हे सांगण्याची
गरज नाही की, तुझे स्वतःचे जीवन तू मला देणे लागतोस.) 20 होय
बधंु, प्रभूमध्ये मला तुझ्यापासून काही फायदा हवा आहे. िख्रस्तामध्ये
माझे अतंःकरण उल्हािसत कर. 21 तुझ्या आज्ञाधारकपणािवषयी मला
खात्री आहे म्हणून मी तुला िलहीत आहे. मला माहीत आहे की, मी
सांगत असलेल्या गोष्टीपेक्षा तू अिधक करशील.

22 िशवाय कृपा करुन माझ्या िवश्रांती किरता खोली तयार करुन
ठेव. कारण माझा िवश्वास आहे की, तुमच्या प्रारथ्रनांचा परीणाम म्हणून
मला सुरिक्षतरीच्या तुमच्या स्वाधीन करण्यात येईल.

23 येशू िख्रस्तामध्ये माझ्यासह बिंदवान एपफ्रास 24 तसेच माकर् ,
अिरस्ताखर्, देमास व लूक जे माझे सहकाही आहेत, ते सलाम सांगतात.

25 प्रभु येशू िख्रस्ताची कृपा तुमच्या आत्म्याबरोबर असो. आमेन.
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ददेेवव त्याच्यात्याच्या पुत्राद्वारपुत्राद्वारे ेबोललाबोलला आहआहेे

भूतकाळात देव आपल्या पूवर्जांशी संदेष्ट्यांच्या द्वार ेपुष्कळ
वेळा वेगवेगळ्या मागार्ंनी बोलला. 2 पण या शेवटच्या िदवसांत
तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्वार ेबोलला, त्याने पुत्राला सवर्

गोष्टींचा वारस म्हणून नेमले. देवाने हे जगसुद्धा पुत्राकरवीच िनमार्ण केले.
3 पुत्र हा देवाच्या गौरवाचे तेज आहे. तो देवाच्या स्वभावाचे ततंोततं
प्रितरूप असा आहे. पुत्र आपल्या सामथ्यर्शाली शब्दाने सवर् गोष्टी
राखतो. पुत्राने लोकांना त्यांच्या पापांपासून शुद्ध केले, नतंर तो
स्वगार्तील सवर्शे्रष्ठ देवाच्या उजव्या बाजूल बसला. 4 तो देवदतूांपेक्षा
शे्रष्ठ झाला. त्याचे नावसुद्धा जे त्याला िमळाले ते त्यांच्या नावापेक्षा शे्रष्ठ
आहे.

5 त्याने कोणत्याही देवदतूाला म्हटले नाही की:
“तू माझा पुत्र आहेस;
आज मी तुझा िपता झालो आहे.”

स्तोत्र. 2:7
देवाने कोणत्याही देवदतूाला म्हटले नाही की,
“मी त्याचा िपता होईन,
व तो माझा पुत्र होईल.”

2 शमुवेल 7:14
6 आिण पुन्हा, देव जेव्हा त्याच्या पुत्राला जगामध्ये आणतो, तो म्हणतो,
“देवाचे सवर् देवदतू त्याची उपासना करोत.”

अनुवाद 32:43
7 देवदतूािवषयी देव असे म्हणतो,
“तो त्याच्या देवदतूांना वारा बनिवतो,
आिण त्याच्या सेवकांना तो अग्नीच्या ज्वाला बनिवतो.”

स्तोत्र. 104:4
8 पण पुत्रािवषयी तो असे म्हणतो,
“तुझे िंसहासन, हे देवा, तुझे िंसहासन सदासवर्काळासाठी आहे,
आिण तुझे राज्य न्यायाचे असेल.

9 नीित तुला नेहमी िप्रय आहे. अनीतीचा तू द्वेष करतोस.
म्हणून देवाने तुझ्या देवाने,
तुझ्या सोबत्यांपेक्षा तुला आनदंादायी तेलाचा अिभषेक केला आहे.”

स्तोत्र. 45:6-7
10 आिण देव असेही म्हणाला,
“हे प्रभु, सुरुवातीला तू पृथ्वीचा पाया घातलास,
आिण आकाश तुझ्या हातचे काम आहे.

11 ती संपुष्टात येतील पण तू सतत राहशील
ते कापडासारखे जुने होतील.

12 तू त्यांना अगंरख्यासारखे गंुडाळशील,
तू त्यांना कपड्यासारखे बदलशील,
पण तू नेहमी सारखाच राहशील,
आिण तुझी वषेर् कधीही संपणार नाहीत.”

स्तोत्र. 102:25-27
13 तो कोणत्याही दतूाला असे म्हणाला नाही,
“तुझ्या वऱै्याला तुझ्या पायाखाली घालेपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसै.”

स्तोत्र. 110:1

14 सवर् देवदतू देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? आिण तारणाचा
वारसा ज्यांना िमळेल त्यांना मदत करायला ते पाठिवले जातात की
नाही?

आमचआमचेे तारणतारण िनयमशास्त्रापिनयमशास्त्रापेेक्षाक्षा मोठमोठेे आहआहेे

त्यासाठी ज्या सत्यािवषयी आपण ऐकलेले आहे त्याकडे
आपण अिधक काळजीपूवर्क लक्ष िदले पािहजे. यासाठी की,
आपण त्यातून िनसटून जाऊ नये. 2 कारण िनयमशास्त्र जे

देवदतूांकरवी सांिगतले गेले ते इतके प्रभावी होते आिण जर प्रत्येक
आज्ञाभगंच्या व प्रत्येक अवमानाच्या कृत्याला योग्य ती िशक्षा होते. 3

तर आपण अशा महान तारणाकडे लक्ष िदले नाही, मग आपण
िशके्षपासून कसे सुटू? या तारणाची पिहली घोषणा प्रभुने केली. ज्यांनी
प्रभूचे ऐकले त्यांच्याकडून याची खात्री पटली 4 देवानेसुद्धा िचन्हांद्वार,े
अद्भतु कृत्यांद्वार,े आिण िनरिनराळ्या चमत्कारांद्वार,े त्यांच्या साक्षीची
भर व त्याच्या इच्छेनुसार पिवत्र आत्म्याची दाने वाटून िदली.

त्यांचत्यांचेे तारणतारण करण्यासाठीकरण्यासाठी िख्रस्तिख्रस्त मनुष्यांसारखामनुष्यांसारखा झालाझाला

5 जे येणार ेनवीन जग होते त्याचे सत्ताधीश म्हणून देवाने देवदतूांची
िनवड केली नाही, त्याच भिवष्याकाळातील जगािवषयी आपण बोलत
आहोत. 6 पिवत्र शास्त्रामध्ये एका िठकाणी असे िलिहले आहे:
“मनुष्य कोण आहे की ज्याची
तुला िंचता वाटते?
िंकवा मनुष्याचा पुत्र कोण आहे की
ज्याचा तू िवचार करावास?

7 थोड्या काळासाठी तू त्याला देवदतूांपेक्षा कमी केले
तू त्याला गरैव व सन्मान यांचा मुकुट घातला आहेस

8 तू सवर् काही त्याच्या पायाखाली (अिधकाराखाली) ठेवलेस.”
स्तोत्र. 8:4-6

देवाने सवर् काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवले आिण कोणतीही गोष्ट
त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवायची सोडली नाही. पण आता अजूनपयर्ंत
सवर् काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवलेले आपण पाहत नाही. 9 परतंु
आपण येशूला पाहतो, ज्याला काही काळासाठी देवदतूांपेक्षा िंकिचत
कमी केले होते. आता आम्ही त्याला, त्याने सहन केलेल्या मरणामुळे,
गौरव व सन्मान यांचा मुगुट घातल्याचे पाहत आहोत. कारण देवाच्या
कृपेमुळे येशूने सवर् मानवजातीसाठी मरण सोसले.

10 देव असा आहे ज्याने सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या आिण सवर् गोष्टी
त्याच्या गौरवासाठी आहेत. देवाला त्याच्या गौरवाचे भागीदार
होण्यासाठी पुष्कळ पुत्र व कन्या पािहजेत. म्हणून देवाने जे त्याला
करायला पािहजे होते ते केले. त्याने येशूला जो त्या लोकांना तारणापयर्ंत
नेतो त्याला पिरपूणर् केले. देवाने येशूला त्याच्या द:ुखसहनाद्वार ेपिरपूणर्
तारणारा बनिवले.

11 जो लोकांना पिवत्र करतो व ज्यांना पिवत्र करण्यात आले आहे, ते
सवर् एकाच कुटंुबाचे आहेत या कारणासाठी तो त्यांना बधंु आिण भिगनी
म्हणण्यास लाजत नाही. 12 येशू म्हणतो,
“मी तुझे नाव माझ्या बधंु आिण भिगिंनना सांगेन
मी सभेसमोर तुझी स्तुित गाईन.”

स्तोत्र. 22:22
13 तो आणखी म्हणतो,
“मी माझा िवश्वास देवावर ठेवीन.”

यशया 8:17
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आिण तो पुन्हा म्हणतो,
“येथे मी आहे आिण माझ्याबरोबर देवाने िदलेली मुले आहेत.”

यशया 8:18
14 म्हणून मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने त्यानेसुद्धा त्या

रक्तात व मांसात त्यांच्यासमवेत भाग घेतला. येशूने हे यासाठी केले की,
ज्याच्याकडे मरणाची सत्ता आहे, अशा सतैानाचा मरणाने नाश करावा.
15 आिण जे लोक त्यांच्या सवर् आयषु्यात मरणाचे भय मनात ठेवून
त्याचे गुलाम असल्यासारखे जगत होते त्यांना मुक्त करावे. 16 कारण हे
स्पष्ट आहे की, तो काही देवदतूांना मदत करत नाही, उलट अब्राहामाचे
जे वंशज आहेत त्यांना तो मदत करतो, 17 या कारणासाठी देवाच्या
सेवेतील दयाळू व िवश्वासू असा मुख्य याजक होण्यासाठी आिण
लोकांच्या पापांसाठी प्रायिशचत करण्यासाठी येशूला सवर् गोष्टींमध्ये
आपल्या बांधवांसारखे होणे अत्यतं आवश्यक होते. 18 कारण ज्याअथीर्
त्याला स्वतःला परीके्षला व द:ुखसहनाला तोंड द्यावे लागले, त्याअथीर्
ज्यांना आता परीके्षला तोंड द्यावे लागत आहे त्यांना मदत करण्यास तो
समथर् आहे.

ययेेशशू ूमोशमोशेेपपेेक्षाक्षा महानमहान आहआहेे

म्हणून पिवत्र बधंूनो, ज्यांना देवाने बोलािवलेले आहे, त्यांनी
येशूिवषयी िवचार करावा. तो देवाचा प्रेिषत (प्रितिनधी) आिण
आमच्या िवश्वासाचा मुख्य याजक आहे. 2 ज्या देवाने त्याला

प्रेिषत व मुख्य याजक म्हणून नेमले त्याच्याशी येशू िवश्वासू होता, जसा
देवाच्या संपूणर् घराण्यात मोशे देवाशी िवश्वासू होता. 3 ज्याप्रमाणे
घरापेक्षा घर बांधणाराला अिधक मान असतो, त्याप्रमाणे येशू हा
मोशेपेक्षा अिधक सन्मानास पात्र गणला गेला. 4 कारण प्रत्येक घर
बांधणारा कोणीतरी असतो, पण देवाने सवर् काही बांधलेले आहे. 5

देवाच्या संपूणर् घराण्यात मोशे हा सेवक म्हणून अिधक िवश्वासू होता, देव
च्या गोष्टी पुढील काळात सांगणार होता, त्यािवषयी त्याने लोकांना साक्ष
िदली. 6 परतंु िख्रस्त हा पुत्र म्हणून देवाच्या घराण्यात िवश्वासू आहे
आिण जर आम्ही आपला िवश्वास व आशा यांचा अिभमान बाळगतो व
धीर धरतो, तर आपणही त्याचे घर आहोत.

आपणआपण सततसतत ददेेवालावाला अनुसरलअनुसरलेे पािहजपािहजेे

7 म्हणून, पिवत्र आत्मा म्हणतो, त्याप्रमाणे,
“आज, जर तुम्ही देवाची वाणी ऐकाल,

8 तर आपली अतंःकरणे कठीण करू नका.
ज्याप्रमाणे तुम्ही अरण्यामध्ये
देवाची परीक्षा पाहण्यासाठी देवािवरुद्ध बडंखोरी केली,

9 जेथे तुमच्या वाडविडलांनी माझी परीक्षा पािहली व मला कसोटीस
लावले,
तेथे त्यांनी चाळीस वषेर् सामथ्यर्शाली कामे पािहली.

10 त्यामुळे मी या िपढीवर रागावलो आिण म्हणालो,
‘या लोकांच्या मनात नेहमी चुकीचे िवचार येतात,
या लोकांना माझे मागर् कधीही समजले नाहीत’

11 म्हणून रागाच्या भरात मी शपथ वाहून म्हणालो,
‘हे लोक मी देऊ केलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच प्रवेश करणार

नाहीत.’”
स्तोत्र. 95:7-11

12 सावध असा, बधंंूनो, तुमच्यापकैी कोणाचीही अतंःकरणे दषु्ट व
अिवश्वासू असू नयेत, ती िजवंत देवापासून दरू नेतात. 13 उलट,
“आज” म्हटलेला काळ आहे तोपयर्ंत, प्रत्येक िदवशी एकमेकांना
उत्तेजन द्या, यासाठी की तुमच्यापकैी कोणाचीही पापामुळे फसगत
होऊन तुमची अतंःकरणे कठीण होऊ नयेत. 14 कारण आपण सवर् जण
िख्रस्तामध्ये त्याच्यावरील िवश्वासाचे वाटेकरी आहोत. जर आम्ही
सुरुवातीला धरलेला आमचा िवश्वास शेवटपयर्ंत दृढ धरून रािहलो, तर
15 पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे:
“आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तेव्हा तुम्ही देवािवरुद्ध बडं केलेत;
तशी आपली अतंःकरणे कठीण करू नका.”

स्तोत्र. 95:7-8
16 ज्यांनी देवाची वाणी ऐकली पण त्याच्यािवरुद्ध बडं केले असे कोण

होते? तेच लोक नव्हते का, ज्यांना मोशेने इिजप्त देशातून बाहेर नेले
होते? 17 आिण तो (देव) कोणावर चाळीस वषेर् रागावला होता? ते सवर्
तेच नव्हते काय, ज्यांनी पाप केले आिण ज्यांची प्रेते अरण्यात पडली
होती.

18 कोणािवषयी देवाने अशी शपथ वािहली की ते माझ्या िवसाव्याच्या
िठकाणी प्रवेश करणार नाहीत? ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या तेच
नव्हते काय? 19 म्हणून आपण पाहतो की, ते लोक देवाच्या
िवसाव्याच्या िठकाणी त्यांच्या अिवश्वासामुळे येऊ शकले नाहीत.

ज्याअथीर् देवापासून िमळालेले अिभवचन जे त्याच्या
िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवेश करण्यासाठीचे आहे, ते अजून
तसेच आहे. म्हणून तुमच्यापकैी कोणीही ते चुकवू नये म्हणून

काळजी घ्या. 2 कारण आम्हालासुद्धा सुवातार् सांिगतली गेली आहे
ज्याप्रमाणे ती इस्राएल लोकांना सांगण्यात आली होती. परतंु जो संदेश
त्यांनी ऐकला त्यापासून त्यांना फायदा झाला नाही कारण तो संदेश
त्यांनी ऐकला पण त्यांनी िवश्वासाने स्वीकारला नाही. 3 ज्या आम्ही
िवश्वास ठेवला ते पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे त्या िवसाव्याच्या
िठकाणी प्रवेश करणार आहोत. जसे देवाने म्हटले आहे.
“म्हणून मी माझ्या रागाच्या भरात अशी शपथ वाहून म्हणालो,
‘ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच प्रवेश करणार नाहीत’”

स्तोत्र. 95:11
जगाच्या िनिर्मतीपासूनचे त्याचे काम संपलेले होते तरी तो असे म्हणाला.
4 कारण पिवत्र शास्त्रात तो सातव्या िदवसा बद्दल असे बोलला आहे
की: “आिण सातव्या िदवशी देवाने त्याच्या सवर् कामापासून िवश्राित
घेतली.” 5 आिण पुन्हा या वचनांमध्ये तो म्हणतो, “ते माझ्या
िवसाव्याच्या िठकाणी कधीही प्रवेश करणार नाहीत.”

6 ज्यांना अगोदर सुवातार् सांगण्यात आली होती त्यांचा त्यांच्या
अिवश्वासमुळे त्यात प्रवेश झाला नाही, तरी हे खर ेआहे की, काही
जणांचा त्या िवसाव्यात प्रवेश होणार आहे. 7 त्यांच्यासाठी देवाने पुन्हा
एक वेळ िनश्र्िच्त केली असून त्याला तो “आज” असे म्हणतो, अगोदरच
उदधृत केलेल्या उताऱ्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे देव त्या िदवसािवषयी
पुष्कळ वषार्ंनी दािवदाद्वार ेबोलला:
“आज, जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तर आपली अतंःकरणे कठीण करु नका.”

स्तोत्र. 95:7-8
8 कारण जर यहोशवा त्यांना देवाने िदलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी
घेऊन गेला, तर देव दसुऱ्या िदवसाबद्दल पुन्हा बोलला नसता. 9 म्हणून
देवाच्या लोकांसाठी अजूनही सातवा म्हणजे िवसाव्याच्या िदवस आहे.
10 कारण जो कोणी देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवेश करतो, तो
त्याच्या स्वतःच्या कामापासून िवसावा घेतो. ज्याप्रमाणे देवाने त्याच्या
कामापासून िवसावा घेतला होता. 11 म्हणून त्या िवसाव्याच्या िठकाणी
प्रवेश करण्यासाठी आपण सवर्तोपरी प्रयत्न करु या. यासाठी की,
कोणीही इस्राएल लोकांनी आज्ञाभगं केल्याप्रमाणे त्यांचे अनुकरण करू
नये.

12 कारण देवाचे वचन िजवंत आिण कायर् करणार ेआहे आिण
कोणत्याही दधुारी तरवारीपेक्षा अिधक धारदार आहे. ते आपला आत्मा,
जीव, सांधे, आिण मज्जा यांना भेदनू आरपार जाणार ेआहे. ते
अतंःकरणाचे िवचार व कल्पना यांचे परीक्षक असे आहे. 13 आिण
कोणतीही अशी िनिर्मत गोष्ट नाही की जी त्याच्यापासून लपलेली आहे
आिण ज्याच्यापाशी आम्हांला सवर् गोष्टींचा िहशेब द्यावयाचा आहे.
त्याच्यासमोर सवर् गोष्टी उघड व स्वष्ट अशा आहेत.

ददेेवासमोरवासमोर ययेेण्यासण्यास ययेेशशू ूआपणांसआपणांस मदतमदत करतोकरतो

14 म्हणून, ज्याअथीर् आम्हाला येशू देवाचा पुत्र हा महान मुख्य
याजक लाभला आहे व जो स्वगार्त गेला आहे, असा जो िवश्वास आपण
गाजिवतो तो अखडंपणे भक्कम धरू या. 15 कारण आपल्याला
लाभलेला महान याजक असा नाही, जो आपल्या अशक्तपणाबद्दल
सहानुभूित दशर्िवण्यास असमथर् आहे. पण आपल्याला असा याजक
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लाभला आहे की, जो आमच्यासारखाच सवर् प्रकारच्या मोहाच्या
अनुभवातून गेला. तरीही तो पूणर्पणे िनष्पाप रािहला. 16 म्हणून आपण
त्याच्या कृपेच्या िंसहासनाजवळ ठाम िनधार्राने जाऊ या. यासाठी की,
आमच्या गरजेच्या वेळी साहाय्य िमळावे म्हणून आम्हाला दया व कृपा
प्राप्त व्हावी.

प्रत्येक मुख्य याजकाची िनवड लोकांमधून होते. आिण
लोकांच्या वतीने त्यांच्या पापांसाठी जी दाने व अपर्णे देवाला
सादर केली जातात, त्या कामाकिरता मुख्य याजक नेमलेला

असतो. 2 प्रत्येक मुख्य याजक हे जे चुका करतात व जे अज्ञानी आहेत
त्यांच्याशी सौम्यपणे वागण्यास असमथर् असतो कारण तो स्वतः दबुळा
असतो. 3 आिण त्या दबुळेपणामुळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसेच
लोकांच्या पापांसाठी अपर्णे केलीच पािहजेत.

4 आिण कोणीही मुख्य याजकपणाचा बहुमान स्वतःच्या पुढाकाराने
घेत नसतो, तर अहरोनाला होते तसे त्यालाही देवाचे पाचारण असणे
आवश्यक असते. 5 त्याचप्रमाणे, िख्रस्ताने मुख्य याजक होण्याचा गौरव
स्वतःहून आपणावर घेतले नाही, परतंु देव िख्रस्ताला म्हणाला,
“तू माझा पुत्र आहेस
आज मी तुला जन्म िदला आहे.”

स्तोत्र. 2:7
6 दसुऱ्या शास्त्रभागात तो असे म्हणतो,
“मलकीसदेकाप्रमाणे
तू अनतंकाळासाठी याजक आहेस”

स्तोत्र. 110:4
7 येशूच्या पृथ्वीवरील जीवनाच्या काळात, त्याने देवाकडे मोठ्याने

ओरडून आिण रडून प्राथर्ना व िवनतं्या केल्या. जो देव त्याला मृत्यपुासून
वाचवू शकत होता. आिण देवािवषयीच्या त्याच्या सन्माननीय आदरामुळे
येशूच्या प्राथर्ना ऐकल्या गेल्या. 8 जरी तो पुत्र होता, तरी त्याने ज्या
गोष्टी सोिशल्या त्यापासून तो आज्ञाधारकपणा िशकला. 9 आिण नतंर
त्याला पिरपूणर् केल्यावर. जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्यासाठी
अनतंकाळच्या तारणासाठी तो उगम झाला 10 व मलकीसदेकाच्या
संप्रदायास अनुसरून देवाकडून तो प्रमुख याजक म्हणून िनयकु्त झाला.

11 यािवषयी सांगण्यासारखे पुष्कळ आहे, पण तुम्हांला ते स्पष्ट करणे
कठीण आहे. कारण तुम्ही ऐकण्यात खूप मदं झाला आहात. 12

आतापयर्ंत तुम्ही िशक्षक व्हायला हवे होते, तरी देवाच्या िशक्षणाचे
प्राथमीक धडे पुन्हा तुम्हाला कोणीतरी िशकिवण्याची गरज आहे.
तुम्हांला दधूाची गरज आहे, सकस अन्नाची नव्हे! 13 कारण जो कोणी
अजून दधुावरच जगतो त्याला वचनाच्या पोक्त िशक्षणाची काहीही
मािहती नसते. कारण अजून तो बाळच असतो. 14 परतंु याउलट सकस
अन्न हे प्रौढांसाठी योग्य असते. िख्रस्ती लोकांची इिंद्रये िख्रस्ती
जीवनाच्या सरावामुळे चागलें व वाईट यांतील भेट ओळखण्यास तयार
झालेली असतात.

म्हणून िख्रस्तािवषयीची प्राथिमक मािहती आपण मागे सोडून
देऊ व प्रौढतेप्रत जाऊ. पुन्हा एकदा देवावरचा िवश्वास,
बािप्तस्म्यािवषयीची िशकवण, डोक्यावर हात ठेवणे, मृतांचे

पुनरुत्थान आिण अनतंकाळचा न्यायिनवाडा, देवावरील िवश्र्वास,
आपल्या िनजीर्व गतजीवनाचा पश्चाताप या मूलभूत गोष्टींचा पाया आपण
पुन्हा घालू नये. 3 आिण जर देवाची इच्छा असेल तर आपण पूणर्
िख्रस्तीपणापयर्ंत जाऊ.

4 ज्यांना स्वगीर्य दानांचा अनुभव आलेला आहे व जे पिवत्र आत्म्याचे
भागीदार झाले आहेत, त्यांना पुन्हा पश्चात्तापाकडे नेणे अशक्य आहे.
तसेच देवाच्या वचनाची गोडी अनुभवली आहे, व येणाऱ्या यगुाच्या
सामथ्यार्चा अनुभव आहे आिण त्यानतंर िख्रस्तापासून जर ते दरू गेले
तर त्यांना पश्चात्तापाकडे वळिवणे अशक्य आहे, कारण त्याच्या
स्वतःच्या हानीकरता ते देवाच्या पुत्राला पुन्हा वधस्तभंावर िखळतात व
लोकांच्या अवकृपेच्या समोर त्याला आणतात.

7 जी जमीन वेळोवेळी पडणाऱ्या पावसाचे पाणी िपते व ज्या
लोकांकडून ितची लागवड होते त्यांच्यासाठी धान्य उपजिवते ितला
देवाकडून आशीवार्द प्राप्त होतो. 8 पण जी जमीन काटे व कुसळे
उपजिवते, ती िनरुपयोगी आहे व ितला शाप िमळण्याची िभित असते;
ितचा अग्नीने नाश होईल.

9 बधंंूजनहो, आम्ही या गोष्टी तुम्हाला सांगत आहोत, पण खरोखर
आम्ही तुमच्याकडून अिधक चांगल्याची अपेक्षा करतो. आम्हांला अशी
खात्री आहे की, ज्या तारणाचा भाग असलेल्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही
कराल. 10 कारण तुम्ही केलेली पिवत्रजनांची सेवा, त्या सेवेत तुम्ही
अजूनही दाखवीत असलेले सातत्य, तुमचे काम व त्याच्या लोकांना
दानाद्वार ेव इतर मदत करण्याद्वार ेतुम्ही त्याच्यावर केलेले प्रेम ही सवर्
िवसरण्याइतका देव अन्यायी नाही. 11 पण आमची अशी इच्छा आहे
की, तुमच्या आशेच्या पूतीर्ची पूणर् खात्री होण्याकिरता तुमच्यातील
प्रत्येकाने शेवटपयर्ंत कायार्ची अशीच आवड दाखवावी. 12 आम्हांला
असे वाटते की, तुम्ही आळशी बनू नये. तर जे लोक िवश्वासाद्वार ेव
धीराद्वार ेदेवाने िदलेल्या अिभवचनाचे फळ िमळिवतात अशा लोकांचे
अनुकरण करणार ेतुम्ही व्हावे.

13 जेव्हा देवाने अब्राहामाला वचन िदले, तेव्हा त्याच्यापेक्षा कोणी
मोठा नसल्याने देवाने स्वतःच्याच नावाने शपथ वािहली. 14 तो
म्हणाला, “मी तुला भरपूर आशीवार्द देईन आिण मी तुझ्या वंशजांना
सतत बहुगुिणत करीत राहीन.” 15 म्हणून धीराने वाट पािहल्यानतंर
देवाने जे वचन त्याला िदले होते ते त्याला प्राप्त झाले.

16 लोक, नेहमी शपथ वाहताना आपल्यापेक्षा जो मोठा असतो
त्याच्या नावाचा उपयोग करतात. कारण शपथ ही िविदत केलेल्या
सत्याची खात्री पटिवणे व सवर् वादाचा शेवट करणे यासाठी असते. 17

आपल्या योजनेचे कधीही न बदलणार ेस्वरूप वचनाच्या वारसदारांना
कळावे अशी देवाची इच्छा आहे. म्हणून त्याने वािहलेल्या शपथेच्या द्वारे
याबाबत हमी िदली. 18 देवाने असे केले यासाठी की, ज्यांच्यािवषयी
लबाडी करणे देवासाठी अशक्य आहे अशा दोन न बदलणाऱ्या कृतींमुळे
(त्याचे वचन व शपथ) जे आपण आश्रयाकिरता िनघालो आहोत, त्या
आपणांस त्या आशेसंबधाने अिधक उत्तेजन प्राप्त व्हावे.

19 आम्हांला ही आशा जणू काय भक्कम, सुरिक्षत अशा नांगरासारखी
आत्म्याला आहे व ही आशा मिंदराच्या पडद्यामागील आतील बाजूस
प्रवेश करते, 20 जेथे आमच्यापुढे धावत येशू आमच्यासाठी आत गेलेला
आहे. तो मलकीसदेकाप्रमाणे अनतंकाळासाठी मुख्य याजक झाला
आहे.

मुख्यमुख्य याजकयाजक मलकीसदमलकीसदेकेक

हा मलकीसदेक शालेमाचा राजा होता. आिण तो सवोर्च्च
देवाचा याजक होता. राजांचा पराभव करून अब्राहाम परतत
असताना मलकीसदेक त्याला भेटला. मलकीसदेकाने त्याला

आशीवार्द िदला. 2 व अब्राहामाने आपल्या सवर्स्वाचा दहावा भाग
त्याला (मलकीसदेकाला) िदला.
मलकीसदेकाच्या नावाचा अथर् “नीितमत्त्वाचा राजा” त्याचप्रमाणे तो

शालेमाचा राजा असल्याने त्याचा अथर् “शांतीचा राजा” असा होतो. 3

मलकीसदेकाचे आईवडील िंकवा त्याचे पूवर्ज, त्याचा जन्म िंकवा मृत्यूची
नोंद आढळत नाही. देवपुत्राच्या प्रितमेशी तो हुबेहूब िमळताजुळता
असल्यामुळे तो देखील अनतंकाळासाठी याजकच राहणार आहे.

4 यावरून तुम्ही पाहता की, मलकीसदेक िकती महान पुरुष होता!
मूऴ पुरुष अब्राहाम यानेसुद्धा आपल्या लुटीतील दहावा भाग त्याला
िदला. 5 आिण लेवीचे वंशज जे याजक झाले त्यांनी मोशेच्या
िनयमशास्त्रातील आजे्ञप्रमाणे लोकांकडून (आपल्या सहोदरांकडून), जरी
ते अब्राहामाचे वंशज होते तरी, दशांश गोळा करावा. 6 मलकीसदेक
लेव्याच्या वंशजांपकैी नव्हता, पण तरीही त्याने अब्राहामाकडून दशमांश
घेतला. आिण ज्याला देवाकडून अिभवचन िमळाले होते, त्याला
(अब्राहामाला) त्याने आशीवार्द िदला. 7 यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा
संशय नाही की, शे्रष्ठ व्यक्ती किनष्ठाला आशीवार्द देते.

8 एका बाबतीत म्हणजेच लेव्यांच्या बाबतीत, जो मनुष्य मरतो तो
दशमांश गोळा करतो, पण दसुऱ्या बाबतीत म्हणजे मलकीसदेकाच्या
बाबतीत, पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे दशमांश अशा व्यक्तीने घेतला
की जी अजूनही िजवंत आहे. 9 एखादा असेही म्हणू शकतो की, लेवी जे
दशमांश गोळा करीत, प्रत्यक्षात तेही अब्राहामाद्वार ेमलकीसदेकाला
दशमांश देत. 10 कारण जेव्हा मलकीसदेक अब्राहामाला भेटला त्यावेळी
लेवी जणू त्याचा पूवर्ज अब्राहाम याच्या शरीरात बीजरुपाने होता.

इब्री लोकांस 4:16 777 इब्री लोकांस 7:10
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11 लेवीय वंशजांच्या याजकीय पद्धतीने लोकांना िनयमशास्त्र िदले
गेले पण तशा प्रकारच्या याजकीय पद्धतीने लोक धािर्मकदृष्ट्या पिरपूणर्
बनू शकले नसते. म्हणून आणखी एका याजकाच्या येण्याची
आवश्यकता होती. तो अहरोनासारखा नसून मलकीसदेकासारखा हवा
होता. 12 कारण जेव्हा याजकपणात बदल होतो तेव्हा िनयमशास्त्रसुद्धा
बदलणे अपिरहायर् होते. 13 कारण या सवर् गोष्टी ज्याच्याबद्दल
सांिगतल्या आहेत, तो लेवी वंशापेक्षा वेगळ्या वंशाचा आहे. व त्याच्या
(लेवीच्या) वंशातील कोणीही वेदीजवळ अशा प्रकारची याजकीय सेवा
केलेली नाही. हे स्पष्ट आहे की, आमचा प्रभु यहूदा वंशातील होता आिण
या वंशासंबधंी याजकपणाबद्दल मोशेने काहीही सांिगतले नाही.

ययेेशशू ूहाहा मलकीसदमलकीसदेकेक याजकासारखायाजकासारखा आहआहेे

15 आिण जेव्हा या दसुऱ्या प्रकारचा नवीन याजक
मलकीसदेकासारखा येतो तेव्हा ही गोष्ट आणखी स्पष्ट होते. 16 मानवी
िनयमशास्त्राच्या हुकूमाने येशूला याजक करण्यात आले नव्हते तर अक्षय
जीवनाच्या सामथ्यार्च्या आधार ेत्याला याजक करण्यात आले. 17

कारण अशाप्रकार ेत्याच्यािवषयी पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे: “तू
मलकीसदेकासारखा अनतंकाळासाठी याजक आहेस”

18 जुना िनयम बाजूला ठेवण्यात आला आहे, कारण तो दबुळा व
ितरुपयोगी होता. 19 कारण िनयमशास्त्रामुळे कोणतीच गोष्ट पूणर् झाली
नाही आिण आता एक अिधक चांगली आशा आम्हांला देण्यात आली
आहे, िजच्यामुळे आम्ही देवाजवळ येतो.

20 हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे की देवाने येशूला मुख्य याजक करताना
शपथेिशवाय केले नाही. जेव्हा इतरांना याजक करण्यात आले तेव्हा
त्यांना शपथेिशवाय याजक करण्यात आले. 21 पण येशू जेव्हा याजक
बनला, तेव्हा तो शपथेने बनला. ज्याने त्याला सांिगतले की,
“प्रभूने शपथ वािहली आहे,
आिण तो आपले मत बदलणार नाही:

‘तू अनतंकाळचा याजक आहेस.’”
स्तोत्र. 110:4

22 याचा अथर् असा की, येशू हा अिधक चांगल्या कराराची खात्री आहे.
23 तसेच, इतर पुष्कळ मुख्य याजक होते. परतंु मरणामुळे पुढे ते

याजकपद चालवू शकले नाही. 24 त्याचे याजकपद कायमचे आहे,
कारण तो सवर्काळ राहतो. 25 म्हणून, जे त्याच्याद्वार ेदेवाकडे येतात
त्यांना तो अनतंकाळासाठी तारण्यास समथर् आहे. कारण त्यांच्यासाठी
मध्यस्थी करण्यास तो सदवै िजवंत आहे.

26 म्हणून येशू अगदी आपल्या गरजांस अनुरूप असा मुख्य याजक
आहे, ज्याची आम्हाला गरज आहे. तो पिवत्र, िनष्कपट आिण िनष्कलकं
आहे; दोषिवरिहत आिण शुद्ध आहे, तो पाण्यांपासून वेगळा केलेला आहे.
त्याला आकाशाहूनही उंच केलेले आहे. 27 दसुर ेमुख्य याजक जसे
दररोज अपर्णे अपर्ण करतात तसे करण्याची त्याला गरज नाही, जे इतर
याजक पिहल्यांदा त्यांच्या पापांसाठी व मग लोकांच्या पापांसाठी जसे
अपर्ण करतात तसे त्याला करण्याची गरज नाही. त्याने जेव्हा स्वतःला
अपर्ण केले त्याचवेळी एकदाच व कायमचेच अपर्ण केले आहे. 28 कारण
िनयमशास्त्र मानवी दबुर्लता असलेल्या मनुष्याची मुख्य याजक म्हणून
नेमणूक करते. परतंु िनयमशास्त्रानतंर शपथेचे वचन देण्यात आल्यामुळे
पुत्र हा सवर्काळासाठी पिरपूणर् असा मुख्य याजक झाला.

ययेेशशू ूआपलाआपला मुख्यमुख्य याजकयाजक

आम्ही जे सांगत आहोत त्याचा मुद्दा असा आहे की: असा
मुख्य याजक आम्हांला लाभलेला आहे की, जो स्वगार्मध्ये
देवाच्या िंसहासनाच्या उजव्या बाजूस बसतो, 2 आिण

कोणत्याही मानविनिर्मत मडंपात नव्हे, तर प्रभु परमेश्वारने बनिवलेल्या
खऱ्याखऱु्या मिंदराच्या परमपिवत्रस्थानात तो मुख्य याजकाची सेवा
करतो.

3 प्रत्येक मुख्य याजक जो नेमलेला असतो, त्याला दाने व अपर्णे
सादर करावी लागतात, म्हणून आपल्या ह्या मुख्य याजकालादेखील
काहीतरी सादर करणे जरुरीचे होते. 4 जर तो पृथ्वीवर असता तर तो
मुख्य याजकदेखील झाला नसता. कारण तेथे अगोदरचे

िनयमशास्त्राप्रमाणे दानांचे अपर्ण करणार ेआहेत. 5 ते जी कामे करतात,
ती स्वगार्तील गोष्टींची नक्कल आिण छाया अशी आहेत. परमेश्वराचा मडंप
घालीत असताना देवाने मोशेला जो आदेश िदला, तशी ही सेवा आहे,
कारण देव म्हणाला, “तुला पवर्तावर मी जो नमुना दाखवीला त्या
सूचनांबरहुकूम प्रत्येक गोष्ट कर.” 6 परतंु येशूला नेमून िदलेली याजकीय
सेवा मुख्य याजकांच्या सेवेहून जशी फारच वरच्या दजार्ची आहे, तसाच
येशू ज्या नवीन कराराचा मध्यस्थ आहे, तो करार अगोदरच्या कराराहून
अिधक वरच्या दजार्चा आहे, कारण तो करार अिधक चांगल्या वचनांच्या
पायावर उभा आहे.

7 जर पूवीर्चा करार दोषिवरिहत असता तर त्याच्या जागी दसुऱ्या
कराराची गरज भासली नसती. 8 परतंु देवाला लोकांमध्ये दोष
आढळला. तो म्हणाला,
“परमेश्वर म्हणतो, असे िदवस येत आहेत,
जेव्हा मी इस्राएल लोकांबरोबर नवा करार करीन
व यहूदाच्या घराण्याशी नवा करार करीन.

9 ज्याप्रमाणे मी त्यांच्या पूवर्जांशी केला तशा प्रकारचा हा करार
असणार नाही.
त्या िदवशी मी त्यांच्या हाताला धरून इिजप्त देशातून बाहेर आणले,
ते माझ्याशी केलेल्या कराराशी िवश्वासू रािहले नाही,
त्यामुळे मी त्यांच्याकडे पाठ िफरवली.

10 परमेश्वर म्हणतो, “त्या िदवसांनतंर मी इस्राएल लोकांबरोबर असा
करार करीन;
मी माझे िनयम त्यांच्या अतंःकरणात घालीन,
त्यांच्या ह्रदयांवर ते िलहीन,
मी त्यांचा देव होइन,
ते माझे लोक होतील.

11 तुमच्या प्रभूला ओळखा असे एखाद्या मनुष्याने आपल्या बधंूला
अथवा आपल्या देशबांधवाला सांगण्याची गरज पडणार नाही,
कारण त्यांच्यातील किनष्टांपासून विरष्टांपयर्ंत सवर्जण मला

ओळखतील.
12 कारण मी दयाळूपणे यापुढे त्यांचे अपराध माफ करीन.
त्यांची पापे िवसरून जाईन.”

ियमर्या 31:31-34
13 या कराराला नवीन करार म्हटले म्हणून त्याने पिहला करार जुना

ठरिवला. जे जुने ते िनकामी ठरते व नाहीसे होऊन जाते.

जुन्याजुन्या कराराप्रमाणकराराप्रमाणेे उपासनाउपासना

पिहल्या करारात उपासनेसंबधंी काही िनयम होते आिण
मनुष्यांनी बनिवलेले एक पिवत्रस्थान होते. 2 कारण दीपस्तभं
व अपर्णाच्या िवशेष भाकरी ठेवण्यासाठी पिहल्या मडंपामध्ये

एक मेज ठेवण्यात आला होता. हा जो पिहला मडंप होता त्याला पिवत्र
स्थान असे म्हणतात. 3 दसुऱ्या पडद्यामागे एक खोली (मडंप) होती,
त्याला परमपिवत्रस्थान म्हणत 4 त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी सोन्याची
वेदी होती. आिण कराराची पेटी (कोष). ही पेटी (कोष) संपूणर् सोन्याने
मढवलेली होती त्या पेटीत (कोषात) एका सोन्याच्या भांड्यात मान्रा
होता, तसेच अहरोनाची काठी िजला पाने फुटलेली होती व कराराच्या
दगडी पाट्या होत्या. 5 या पेटीवर (कोषावर) गौरवाचे करूबीम
दयासनावर सावली करीत होते. परतंु या गोष्टींबाबत सिवस्तर चचार्
आता आपण करू शकत नाही.

6 या व्यवस्थेनुसार याजकगण आपल्या कतर्व्यकमार्साठी पिहल्या
मडंपात प्रवेश करीत असत. 7 पण केवळ एकटा मुख्य याजकच वषार्तून
एकदाच दसुऱ्या खोलीत (मडंपात) जाई, िशवाय तो रक्त घेतल्यािशवाय
आत जात नसे. ते रक्त तो स्वतःसाठी (स्वतःच्या पापांसाठी) व
लोकांच्या अज्ञानाच्या पापांसाठी अपर्ण करायला आत जात असे.

8 याद्वार ेपिवत्र आत्मा हे दशर्िवतो की, पिहला मडंप उभा आहे
तोपयर्ंत परमपिवत्रस्थानात जाण्याचा मागर् खलुा नाही. 9 हे सवर्
आजच्या काळात प्रितकात्मक आहे. याचा अथर् असा की, देवाला
िदलेली दाने व त्याला वािहलेली अपर्णे यामुळे उपासकाची
सदसदिववेकबुिद्ध पिरपूणर् होऊ शकत नाही. 10 हे िवधी केवळ बाह्य

इब्री लोकांस 7:11 778 इब्री लोकांस 9:10
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बाबी म्हणजे अन्न व पाणी तसेच िनरिनराळ्या प्रकारच्या औपचािरक
धुण्याबाबत संबिंधत आहेत.

नव्यानव्या करारामप्रमणकरारामप्रमणेे उपासनाउपासना

11 पण आता िख्रस्त हा घडून आलेल्या चांगल्या गोष्टींचा मुख्य
याजक म्हणून आला आहे. तो मनुष्याच्या हातांनी बांधला नव्हता अशा
महान तसेच सवर् दृष्टींनी पिरपूणर् अशा मडंपामध्ये, या िनिर्मतीमधील, 12

बकर ेिंकवा वासरू यांचे रक्त घेऊन नव्हे, तर आपले स्वतःचेच रक्त
घेऊन परमपिवत्रस्थानात गेला; व त्याने सवर् काळासाठी स्वतःच
एकदाच अपर्ण करून आपल्याला कायमचे तारण िमळवून िदले.

13 कारण बकर ेव बलै यांचे रक्त; तसेच कालवडीची राख त्यांच्यावर
िंशपडले तर त्याची अपिवत्र शरीर ेशुद्ध होतात, 14 तर िख्रस्ताचे रक्त
देवासाठी त्याहून िकतीतरी अिधक पिरणामकारक अपर्ण ठरू शकेल!
िख्रस्ताने सदाजीवी आत्म्याद्वार ेआपल्या स्वतःचे डागिवरिहत आिण
पिरपूणर् असे अपर्ण केले. त्याचे रक्त आपल्या िनजीर्व कमार्मुळे मरून
गेलेली आपली सदसदिववेकबुिद्ध शुद्ध करील. आशासाठी की, आपण
िजवंत देवाची उपासना करू शकू.

15 पिहल्या काळात ज्या चुका झाल्या, त्या चुकांपासून सुटका व्हावी
म्हणून देव आपल्या वचनानुसार अनतंकालच्या वतनासाठी ज्या
लोकांना बोलािवतो, त्यांच्याकिरता िख्रस्त हा नवीन कराराचा मध्यस्थ
झाला आहे.

16 जेथे मृत्यूपत्र केलेले आहे तेथे ते करून ठेवणाराचा मृत्यू झाला
आहे, हे िसद्ध होणे जरुरीचे असते. 17 कारण मृत्यपुत्र करणारा िजवंत
आहे तोपयर्ंत मृत्यपुत्र अमंलात येऊ शकत नाही. 18 म्हणून रक्त
सांडल्यािशवाय पिहला करारदेखील अमंलात आला नव्हता. 19 कारण
िनयमशास्त्राची प्रत्येक आज्ञा सवर् लोकांसमोर जाहीर केल्यानतंर मोशेने
पाण्याबरोबर वासराचे व बकऱ्याचे रक्त तसेच िकरमीजी लोकर आिण
एजोबाच्या फांद्या हे सवर् बरोबर घेतले; आिण ते त्याने िनयमशास्त्राच्या
पुस्तकावर आिण सवर् लोकांवर िंशपडले. 20 तो म्हणाला, “जो करार
पाळण्याची देवाने तुम्हाला आज्ञा केली होती त्या कराराचे हे रक्त आहे.”
21 त्याचप्रमाणे त्याने मडंपावर व उपासनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सवर्
वस्तंूवर ते रक्त िंशपडले. 22 खर ेपाहता, िनयमशास्त्राप्रमाणे जवळजवळ
प्रत्येक गोष्ट रक्ताने धुतलीच पािहजे आिण रक्त सांडल्यािशवाय क्षमा
िमळत नाही.

िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे अपअपर्र्णण पापपाप नाहीसनाहीसेे करतकरतेे

23 म्हणून स्वगार्तील गोष्टींच्या नमुन्याप्रमाणे असलेल्या वस्तू
यज्ञाच्या द्वार ेशुद्ध करणे जरुरीचे होते. पण त्याहूनही अिधक चांगल्या
यज्ञाने स्वगीर्य गोष्टीच्या प्रितमा शुद्ध केल्या जातात. 24 कारण िख्रस्ताने
मानवी हातांनी केलेल्या पिवत्रस्थानात पाऊल ठेवले असे नाही, तर ते
स्थान खऱ्या वस्तूची केवळ प्रितमाच आहे. देवाच्या समोर हजर
होण्यासाठी खदु्द स्वगार्त त्याने प्रवेश केला.

25 जे त्याचे स्वतःचे नाही असे रक्त घेऊन जसा मुख्य याजक
परमपिवत्रस्थानात दरवषीर् जातो तसा िख्रस्त पुन्हा पुन्हा
परमपिवत्रस्थानात गेला नाही. 26 तसे असते तर िख्रस्ताला जगाच्या
स्थापनेपासून स्वतःचे अपर्ण पुष्कळ वेळा करावे लागले असते. परतंु
आता यगुाच्या शेवटी आपल्या स्वतःला अपर्ण करून पाप नाहीसे
करण्यासाठी तो एकदाच प्रकट झाला आहे.

27 आिण जसे लोकांना एकदाच मरण व नतंर न्यायासनासमोर येणे
नेमून ठेवलेले असते, 28 तसाच िख्रस्त पुष्कळ लोकांची पापे नाहीशी
करण्याकिरता अपर्णरूपाने केवळ एका वेळेस िदला गेला आिण परत
एकदा, दसुऱ्या वेळेस, त्यांची पापे नाहीशी करावी म्हणून नव्हे, परतंु जे
त्याची आतुरतेने वाट पाहतात त्यांच्यासाठी िदसेल.

िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे अपअपर्र्णण आम्हालाआम्हाला पिरपूणपिरपूणर्र् करतकरतेे

कारण िनयमशास्त्र हे भिवष्यकाळात येणाऱ्या चांगल्या
गोष्टींची केवळ एक छाया आहे. त्या सत्याचे ते खर ेस्वरुप
नव्हे, म्हणून देवाची उपासना करण्यासाठी जे त्याच्याजवळ

येतात त्यांना िनयमशास्त्र त्याच अपर्णांमुळे जी वषार्नुवषेर् पुन्हा पुन्हा

केली जातात, ते कदािप पिरपूणर् करू शकत नाही. 2 जर िनयमशास्त्र
लोकांना पिरपूणर् करू शकले असते तर यज्ञ अपर्ण करण्याचे थांबले
नसते का? कारण उपासना करणार,े कायमचेच शुद्ध झाले असते आिण
त्यानतंर आपल्या पापांच्या बाबतीत दोषी ठरले नसते. 3 पण त्याऐवजी
ते यज्ञ दरवषीर् पापांची आठवण करून देतात. 4 कारण बलैांच्या िंकवा
बकऱ्याच्या रक्ताने पाप नाहीसे होणे शक्य नाही.

5 म्हणून िख्रस्त जेव्हा या जगात आला, तेव्हा तो म्हणाला,
“तुला यज्ञ िंकवा अपर्णे नको होती,
पण तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले.

6 होमापर्णांनी व पापापर्णांनी
तुला आनदं वाटला नाही.

7 मग मी म्हणालो, ‘हा मी आहे!
िनयमशास्त्राच्या गंुडाळ्यामध्ये माझ्याबद्दल िलहून ठेवले आहे, देवा,
तुझी इच्छा पूणर् करण्यास मी आलो आहे.’”

स्तोत्र. 40:6-8
8 पिहल्याने तो म्हणाला, “तुला यज्ञांनी, अपर्णांनी, होमापर्णांनी व
पापापर्णांनी संतोष वाटत नाही.” (जरी िनयमशास्त्रानुसार ही अपर्णे
आवश्यक ठरतात रतीदेखील.) 9 मग तो म्हणाला, “हा मी आहे! तुझी
इच्छा पूणर् करण्यास मी आलो आहे.” अशा रीतीने त्याने दसुरी व्यवस्था
करण्यासाठी पिहली रद्द केली. 10 देवाच्या इच्छेनुसार येशू िख्रस्ताच्या
देहाच्या एकदाच झालेल्या अपर्णाद्वार ेआपण शुद्ध करण्यात आलो.

11 प्रत्येक यहूदी याजक उभा राहतो आिण दररोज त्याची धािर्मक
कामे करत असतो आिण ज्यामुळे पाप नाहीसे होत नाही असे यज्ञ तो
वारवंार अपर्ण करतो. 12 परतंु आपल्या पापांसाठी येशूने त्याच्या देहाचे
एकमेव अपर्ण केले. कारण ते सवर्काळासाठी चांगले होते. तो आता
देवाच्या उजवीकडे बसला आहे. 13 आिण आता त्याच्या शत्रूला
त्याच्या पायाखाली घालीपयर्ंत तो वाट पाहत आहे. 14 कारण
अनतंकाळच्या त्याने केलेल्या एका यज्ञाच्या द्वार ेत्याने ज्यांना शुद्ध
केले, त्यांना पिरपूणर् केले.

15 पिवत्र आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष देतो. पिहल्यांदा तो
असे म्हणतो,

16 “त्या िदवसानतंर मी त्यांच्याशी हा करार करीन, अ
से प्रभु म्हणतो,
मी माझे िनयम त्यांच्या अतंःकरणात ठेवीन
आिण ते त्यांच्या मनावर िलहीन.”

ियमर्या 31:33
17 मग तो म्हणतो,
“आिण मी त्यांची पापे
व िनयमिवरिहत कृत्ये कधीही आठवणार नाही.”

ियमर्या 31:34
18 जेथे या पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे पापाच्या आणखी अपर्णाची
आवश्यकता भासणार नाही.

ददेेवाच्यावाच्या जवळजवळ याया
19 म्हणून बधंु आिण भिगनींनो, येशूच्या रक्ताद्वार ेआपण

िबनधास्तपणे परमपिवत्र स्थानामध्ये प्रवेश करतो. 20 त्याच्या
शरीराद्वार,े त्याने उघडलेल्या नवीन आिण िजवंत अशा मागार्मुळे आपण
न भीता परमपिवत्र स्थानात पाऊल ठेवू शकतो. 21 आिण देवाच्या
घराण्यावर आपल्याला महान असा मुख्य याजक िमळाला आहे. 22

म्हणून आपण आपली मळीन िववेकबिद्ध शुद्ध करण्यासाठी आपल्या
मनावर केलेल्या येशूच्या रक्तिंसचनाने आिण आपली शरीर ेपिवत्र
पाण्याने धुतल्याने आपण िवश्वास, आश्वासन तसेच तळमळ यांनी
भरलेल्या अतंःकरणाने देवाच्या जवळ जाऊ. 23 आपल्याला जी आशा
आहे ितला आपण िचकटून राहू कारण ज्याने आपल्याला अिभवचन
िदले, तो िवश्वासू आहे.

24 आपण एकमेकांस समजून घेऊ व प्रेम आिण चांगली कामे
करण्याकिरता एकमेकांना उत्तेजन देऊ. 25 आिण काही जणांना जी
वाईट सवय असते तसे आपण एकत्र येण्याचे बदं करू नये, परतंु
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एकमेकांना उत्तजेन देऊ या, आिण तो िदवस जवळ येत असताना तसे
उत्तेजन देण्याची अिधकच गरज आहे.

िख्रस्तापासूनिख्रस्तापासून ददूरूर जाऊजाऊ नकानका

26 सत्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यानतंरसुद्धा जर आपण जाणूनबुजून पाप
करीत रािहलो, तर मग पापांसाठी यापुढे आणखी अपर्ण करण्याचे बाकी
रािहले नाही. 27 पण जे देवाला िवरोध करतात त्यांना भयकंर अशा
न्यायिनवाड्यािशवाय व भयकंर अशा भस्म करणाऱ्या अग्नीिशवाय दसुरे
काही िशल्लक रािहले नाही. 28 जो कोणी मोशेचे िनयमशास्त्र नाकारतो
त्याला दोघा िंकवा ितघांच्या साक्षीच्या आधार ेकसलीही दया न
दाखिवता मारतात. 29 तर मग ज्याने देवाच्या पुत्राला पायाखाली
तुडिवले, ज्या रक्ताने त्याला शुद्ध केले त्या रक्ताला अपिवत्र ठरिवले
आिण ज्याने कृपेच्या आत्म्याचा अपमान केला, त्या मनुष्याला िकतीतरी
अिधक िशक्षा िमळेल याचा िवचार करा! 30 कारण त्याला ओळखतो तो
म्हणतो, “सूड घेणे माझ्या हाती आहे; मी परतफेड करीन.” पुन्हा तो
असे म्हणतो, “प्रभू आपल्या लोकांचा न्याय करील.” 31 जीवंत देवाच्या
हाती सापडणे िकती भयकंर गोष्ट आहे.

तुम्हीतुम्ही आपलाआपला आनआनंदंद वव धधैयैयर्र् गमावूगमाव ूनकानका

32 ते पूवीर्चे िदवस आठवा, जेव्हा नुकताच तुम्हाला सुवातेर्चा प्रकाश
प्राप्त झाला होता, तेव्हा तुम्ही भयकंर द:ुखे सोसली. 33 काही वेळा
जाहीरपणे तुमचा अपमान करण्यात आला. आिण वाईट शब्द वापरण्यात
आले, तर काही वेळा ज्यांना अशा रीतीने वागणूक िमळाली त्यांचे
सहभागी व्हावे लागले. 34 एवढेच नाही, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही
झीजदेखील सोसली. जे तुरंूगात होते त्यांना तुम्ही मदत केली. त्यांच्या
द:ुखात सहभागी झाला आिण जे तुमच्याकडे होते ते तुमच्याकडून
घेण्यात आले तरी तुम्ही आनदंी होता. कारण तुमच्याजवळ अिधक
चांगली व सवर्काळ िटकणारी संपत्ती आहे, हे तुम्ही जाणून होता.

35 म्हणून तुमच्यामध्ये जो टृढ िवश्वास होता तो सोडू नका. कारण
त्यापासून तुम्हाला मोठा लाभ होणार आहे. 36 तुम्ही धीर धरणे
जरूरीचे आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा पूणर् करून त्याने
तुम्हांला िदलेल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही प्रितफळ िमळावे. 37

आता अगदी थोडक्या अवधीनतंर,
“जो येणारा आहे, तो येईल,
तो उशीर लावणार नाही.

38 परतंु माझा धािर्मक पुरुष
िवश्वासाने वाचेल
आिण जर तो पाठ िफरवील तर
माझ्या िजवाला संतोष होणार नाही.”

हबकू्क 2:3-4
39 परंतु पाठ िफरवून नष्ट झालेल्यांपकैी आपण नाही, तर आपल्या
िजवाचे तारण साधून िवश्वास बागळणाऱ्यांपकैी आहोत.

िवश्वासिवश्वास

आता िवश्वास म्हणजे, आम्ही जी आशा धरतो त्याबद्दलची
खात्री, म्हणजे ज्या गोष्टी आपण पाहू शकत नाही त्याबद्दल
भरवंसा असणे. 2 यासाठीच म्हणजे त्यांच्या िवश्वासासाठीच

देवाने पूवीर्च्या लोकांना उंचावले होते.
3 िवश्वासामुळेच आम्हांला समजते की, या जगाची िनिर्मती देवाच्या

आजे्ञने झाली. म्हणून जे काही आता िदसते ते जे िदसत नव्हते
त्यापासून िनमार्ण केले गेले.

4 िवश्वासामुळेच हाबेलाने काईनापेक्षा अिधक चांगला यज्ञ देवाला
अपर्ण केला. देवाने हाबेलाची दाने मान्य केल्यामुळे िवश्वासाच्याद्वार ेतो
धािर्मक म्हणून उंचावण्यात आला, आिण जरी तो मेला असला तरी तो
आपल्या िवश्वासामुळे अजून बोलतो.

5 िवश्वासमुळे हनोखाला देवाकडे नेण्यात आले, यासाठी की, त्याला
मरणाचा अनुभव आला नाही व तो कोणाला सापडला जाऊ नये म्हणून
देवाने त्याला दरू नेले. पण तो वर घेतला जाण्यापूवीर् त्याच्याबद्दल साक्ष
देण्यात आली की, तो देवाला संतोषवीत असे. 6 आिण िवश्वासािशवाय

देवाला संतोषिवणे अशक्य आहे. कारण जो कोणी देवाकडे येतो त्याने
असा िवश्वास धरला पािहजे की देव आहे आिण जे त्याला शोधतात
त्यांना तो बक्षीस देतो.

7 ज्या गोष्टी अजून पािहल्या नव्हत्या, अशा गोष्टींच्या बाबतीत
नोहाला सावधान करण्यात आले होते तेव्हा त्याने िवश्वासाने त्याची
दखल घेतली. आिण आपल्या कुटंुबाचा बचाव करण्यासाठी जहाज
बांधले, िवश्वासामुळेच त्याने जगाचा िधक्कार केला आिण िवश्वासामुळे
लाभणाऱ्या धािर्मकतेचा तो वारस बनला.

8 जेव्हा देवाने अब्राहामाला पाचारण केले तेव्हा िवश्वासानेच त्याने
आज्ञापालन केले. आिण त्याला वतन म्हणून जी जागा िमळणार होती
त्या जागेकडे तो गेला. आपण कोठे जात आहोत हे त्याला ठाऊक
नसतानादेखील तो बाहेर पडला. 9 िवश्वासाने तो वचनदत्त देशात
एखाद्या उपऱ्यासारखा रािहला. इसहाक व याकोब यांच्यासारखा
तोदेखील तबंूत रािहला. कारण ते दोघेही अब्राहामाला िदलेल्या त्याच
वचनाचे वारसदार होते. 10 ज्या नगराला मजबूत पाया आहे व ज्याचा
प्रयोजक बांधकाम कारागीर स्वतःदेव आहे अशा नगराची ते वाट पाहात
होते.

11 आपण िदलेल्या वचनाबाबत देव िवश्वासू आहे हे जाणून सारा ही
जरी वांझ होती आिण अब्राहामाचे वय लेकर ेहोण्याच्या अगदी
मयार्देपलीकडे गेले होते, तरी िवश्वासाने मुलाला जन्म देण्याची शिक्त
त्यांना िमळाली. 12 आिण जवळजवळ मरावयास टेकलेल्या अशा एका
अब्राहामापासून आकाशातील ताऱ्यांच्या संख्येएवढी आिण
समुद्रिकनाऱ्यावरील वाळूच्या कणांइतकी अगिणत संतित जन्मास
आली.

13 हे सवर् लोक िवश्वासात मरण पावले. देण्यात आलेल्या वचनांचे
प्रितफळ त्यांना प्राप्त झाले नव्हते. परतंु त्यांनी िवश्वासाने ते दरुूनच
पािहले व त्याचे स्वागत केले आिण त्यांनी उघडपणे कबूल केले की ते
परके आिण प्रवासी आहेत. 14 जे लोक अशा गोष्टी बोलतात ते हेच
दशर्िवतात की ते त्यांच्या वतनासाठी देश पाहत आहेत. 15 ते जर
आपण सोडून आलेल्या देशाबद्दल िवचार करीत असते तर त्यांना त्या
देशात परत जाण्याची संधी िमळाली असती 16 परतंु ते लोक त्याहून
अिधक चांगल्या देशाची म्हणजे स्वगार्च्या वतनाची इच्छा धरुन होते.
म्हणून देवाला त्यांचा देव म्हणवून घ्यायला लाज वाटली नाही. कारण
त्याने त्यांच्यासाठी एक नगर तयार केले आहे.

17 जेव्हा देवाने अब्राहामाची परीक्षा पािहली, तेव्हा िवश्वासाने आपला
पुत्र इसहाक याला अपर्ण केले. होय, ज्याला अिभवचने िदली होती, तो
आपला एकुलता एक पुत्र अपर्ण करण्यास तयार झाला होता. आिण
देवाने त्याला सांिगतले होते की, “इसहाकाकडूनच तुइया वंशाची वाढ
होईल.” 19 अब्राहामाचा असा िवश्वास होता की, देव मनुष्याला
मरणातून पुन्हा उठवू शकतो आिण अलकंािरक भाषेत बोलायचे झाले
तर इसहाक त्याला जसा काय मरणातून परत िमळाला.

20 इसहाकाने िवश्वासाने याकोबाला व एसावाला पुढील काळासाठी
आशीवार्द िदले. 21 िवश्वासाने याकोब, जेव्हा तो मरत होता, तेव्हा त्याने
योसेफाच्या प्रत्येक मुलाला आशीवार्द िदला आिण आपल्या काठीवर तो
टेकला असताना त्याने देवाची उपासना केली.

22 आपल्या आयषु्याच्या शेवटी योसेफ िवश्वासाने इस्राएल लोक
इिजप्त देशाच्या बाहेर जाण्याबाबत बोलला आिण त्याच्या अिस्थसंबधंी
काय करायचे याच्या सूचना त्याने िदल्या.

23 जेव्हा मोशे जन्मला तेव्हा िवश्वासाने त्याच्या आईविडलांनी त्याला
तीन मिहने लपवून ठेवले कारण त्यांनी पािहले की ते बाळ संुदर आहे
आिण राजाजे्ञची त्यांना भीित वाटली नाही.

24 िवश्वासाने मोशेने जेव्हा तो मोठा झाला, तेव्हा फारोच्या कन्येचा
पुत्र म्हणवून घेण्याचे नाकारले. पापाचे अल्पकाळ िटकणार ेसुख
भोगण्यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोवर त्रास सहन करण्याचे त्याने िनवडले.
26 इिजप्त देशातील संपत्तीपेक्षा िख्रस्तासाठी अपमान सहन करणे हे
अिधक मौल्यवान आहे, असे त्याने मानले. कारण तो पुढे िमळणाऱ्या
बक्षीसाकडे पाहत होता.

27 राजाच्या रागाची िभित न बाळगता, मोशेने इिजप्त देश सोडला.
जणू काय न िदसणाऱ्या देवाला पाहत असल्यासारखा त्याने धीर धरला.
28 नाश करणाऱ्याने (देवदतूाने) इस्राएल लोकांच्या प्रथम जन्मलेल्या
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मुलांपकैी एकालाही हात लावू नये म्हणून त्याने िवश्वासाने वल्हांडण सण
पाळला आिण रक्त िंशपडले.

29 िवश्वासाने त्यांनी जणू काय कोरड्या जिमनीवरुन चालावे, तसा
तांबडा समुद्र पार केला. पण जेव्हा इिजप्तच्या लोकांनी तसे करण्याचा
प्रयत्न केला तेव्हा ते बुडाले.

30 लोकांनी िवश्वासाने सात िदवस फेऱ्या मारल्यावर यरीहोची िंभत
पडली.

31 राहाब वेश्येच्या िवश्वासामुळेच ज्या लोकांनी आज्ञा मोडली
त्यांच्याबरोबर ती मारली गेली नाही कारण ितने हेरांचे शांतीने स्वागत
केले.

32 मी आणखी काय सांगू? िगदोन, बाराक, शमशोन, इफ्ताह, दावीद,
शमुवेल आिद संदेष्टे यांच्याबाबत सांगू लागलो तर वेळ पुरणार नाही. 33

लोकांनी िवश्वासाने राज्ये िंजकली, न्याय स्थािपत केला, आिण त्यांना
देवाची अिभवचने िमळाली, त्यांनी िंसहांची तोडे बदं केली. 34 त्यांनी
अिग्नचे सामथ्यर् नष्ट केले. तरवारीने मरण्यापासून बचावले. अशक्तपणात
त्यांनी सामथ्यर् िमळिवले. ते लढाईत सामथ्यर्शाली ठरले. आिण त्यांनी
परकी सेना मागे हटिवली. 35 िस्त्रयांना त्यांचे मरण पावलेले पुन्हा
िजवंत असे िमळाले, इतरांना वेदना सोसाव्या लागल्या कारण त्यांनी
अिधक चांगले पुनरुत्थान िमळावे म्हणून सुटका करून घेण्यास नकार
िदला. 36 काहींना िंनदा व चाबकाचा मार सहन करावा लागला. तर
काहींना बेड्या व तुरूगवंास भोगावे लागले. 37 त्यांना दगडमार झाला.
करवतीने त्यांना िचरण्यात आले, त्यांना तरवारीने मारण्यात आले. ते
मेंढ्यांचे व बकऱ्यांचे कातडे पांघरून िफरत रािहले. ते िनराधार झाले.
त्यांना अती दबावाखाली भारी पीडा देण्यात आल्या. 38 त्यांच्यासाठी
जग योग्य नव्हते, ते जगंलात, डोंगरकपारीत, गुहांमधून व जिमनीतील
िबळांतून लपून िफरत रािहले.

39 या लोकांना त्यांचा िवश्वासािवषयी चांगले बोलण्यात आले पण
देवाने त्यांना जे अिभवचन िदले होते ते त्यांना िमळाले नाही. 40 देवाने
आमच्यासाठी काहीतरी अिधक चांगली योजना तयार केली होती
यासाठी की आमच्याबरोबर त्यांनाही पिरपूणर् करावे.

ययेेशूचशूचेे उदाहरणउदाहरण आपणसुध्दाआपणसुध्दा अनुसरावअनुसरावेे

म्हणून, िवश्वास धरणार ेपुष्कळ ढगांसारखे साक्षीदार
सभोवती असल्याने आपल्याला अडथळा आणणाऱ्या सवर्
गोष्टी तसेच सहजासहजी गंुतिवणार ेपाप आपण दरू फेकू या

व जी शयर्त आपल्यासमोर आहे ती शयर्त आपण िचकाटीने पूणर् करू. 2

जो आमचे िवश्वासात नेतृत्व करतो आिण पूणर्त्वास नेतो त्या येशूवर
आपले लक्ष कें िद्रत करू या. जो आनदं त्याच्यासमोर होता त्यासाठी
येशूने वधस्तभं सहन केला होता. वधस्तभंावरील िंनदास्पद मरणाला
त्याने तुच्छ मानले आिण आता त्याने देवाच्या िंसहासनाजवळील
उजवीकडे जागा घेतली आहे. 3 तुम्ही खचून जाऊ नये आिण धीर सोडू
नये म्हणून पापी लोकांचा मोठ्या प्रमाणातील िवरोध सहन कला. त्याचा
िवचार करा.

4 पापािवरुद्धच्या तुमच्या यदु्धात तुम्ही रक्त सांडेपयर्ंत अजून झगडा
िदला नाही. 5 ज्याच्याकडून तुम्हांला उत्तेजन िमळेल असा जो शब्द
(मुले) तुम्हाला उद्देशून वापरण्यात आला आहे त्याचा कदािचत तुम्हाला
िवसर पडलेला िदसतो:
“माइया मुला, प्रभूच्या िशस्तीचा अनादर करू नको,
आिण जेव्हा तो तुला ताळ्यावर आणतो, तेव्हा तू धीर सोडू नको.

6 कारण ज्याच्यावर प्रभु प्रेम करतो, त्यांना तो िशस्त लावतो आिण
ज्यांना तो आपले पुत्र म्हणून स्वीकारतो, त्यांना तो िशक्षा करतो.”

नीितसूत्रे 3:11-12
7 हा कठीण समय आहे म्हणून िशस्त सहन कर. ते असे दशर्िवते की,

देव तुम्हांला मुलांसारखी वागणूक देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा
आहे ज्याला वडील िशस्त लावीत नाहीत? 8 जर तुम्हांला िशस्त
लावलेली नाही तर जसा इतर सवर् मुलांचा अनुभव असतो तसे तुम्ही
अनौरस मुले आहात आिण तुम्ही खर ेपुत्र नाही. 9 यािशवाय आम्हा
सवार्ंना जिगक िपता असताना त्यांनी आम्हाला िशस्त लावली आिण
त्याबद्दल आम्ही त्यांचा आदर राखला. तर मग आम्ही आमच्या

आध्याित्मक िपत्याच्या िकती तरी अिधक प्रमाणात अधीन होऊन
जगले पािहजे बर?े 10 आमच्या मानवी विडलांनी त्यांच्या दृष्टीने अती
उत्तम अशी िशस्त थोड्या काळासाठी लावली. पण देव आम्हाला
आमच्या चांगल्यासाठी िशस्त लावतो, यासाठी की, त्याच्या पिवत्रपणात
आपणही वाटेकरी व्हावे. 11 िशके्षने िशस्त लावण्याच्या वेळेस कोणतीही
िशक्षा चांगली वाटत नाही, तर द:ुखाची वाटते पण नतंर ज्या लोकांना
िशस्तीचे धडे िशकायला िमळाले आहेत, त्यांना धािर्मकपणाच्या आिण
शांतीच्या जीवनाची फळे चाखण्याची संिध िमळते.

आपणआपण कसकसेे जगतोजगतो यािवषयीयािवषयी जागरुकजागरुक राहाराहा

12 म्हणून तुमचे गळून गेलेले हात उंच करा आिण तुमचे अशक्त गुडघे
बळकट करा! 13 तुमच्या पावलांकरीता सरळ रस्ता तयार करा यासाठी
की, लगंडे पाय िनकामी होऊ नयेत, तर उलट ते बर ेव्हावेत.

14 सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा प्रयत्न करा व पिवत्र जीवन
जगण्याचा प्रयत्न करा. कारण त्यािशवाय (पिवत्रतेिशवाय) कोणालाही
प्रभूला पाहता येणार नाही. 15 कोणीही देवाची कृपा चुकवू नये, यासाठी
ितकडे लक्ष द्या आिण इकडे लक्ष द्या की, कोणतेही कडूपणाचे मूळ वाहून
त्यापासून समस्या िनमार्ण होऊ नये व इतर लोकांची मने कलुिषत करू
नये, म्हणून जपा. 16 कोणीही व्यिभचारी असू नये िंकवा एका
जेवणापायी आपला वडीलकीचा हक्क िवकून टाकणाऱ्या एसावासारखे
जिगक िवचाराचे असू नये याकडे लक्ष द्या. 17 नतंर तुम्हाला माहीत
आहे जेव्हा त्याला वारसहक्काने आशीवार्द अपेिक्षत होता, तेव्हा तो
नाकारण्यात आला. जरी त्याने रडून आशीवार्द िमळिवण्याचा प्रयत्न
केला, तरी आपल्या विडलांचे मन तो बदलू शकला नाही.

18 ज्या पवर्ताला हाताने स्पशर् करता येतो; जो अग्नीच्या ज्वालांनी
पेटलेला आहे, जो अधंार, द:ुख व वादळ यांनी भरलेला आहे, अशा
पवर्ताकडे तुम्ही आला नाही. तर एका निवन िठकाणी आला आहात. 19

कण्यार्च्या आवाजाजवळ तुम्ही आला नाहीत िंकवा शब्द
उच्चारणाऱ्याच्या वाणी याजवळ तुम्ही आला नाही. असा आवाज ज्यानी
ऐकला त्यानी अशी िवनतंी केली की, त्यांनी यापुढे आणखी वाणी ऐकवू
नये. 20 कारण ते जी आज्ञा केली होती सहन करू शकले नाहीत. “जर
एखाद्या प्राण्याने जरी पवर्ताला स्पशर् केला तरी त्याला दगडमार
करण्यात यावा.” 21 खरोखर ते दृश्य इतके भयकंर होते की, मोशे
म्हणाला, “भीतीमुळे मी थरथर कांपत आहे.”

22 परतंु तुम्ही सीनाय पवर्ताजवळ िजवंत देवाच्या नगराजवळ आिण
स्वगीर्य यरुशलेम येथे आलेले आहात आिण तुम्ही आनदंाने जमा
झालेल्या हजारो देवदतूांजवळ आलेले आहात. 23 आिण तुम्ही प्रथम
जन्मलेल्या मुलांच्या मडंळीकडे, ज्यांची नावे स्वगार्त िलिहली आहेत
अशांकडे आला आहात, आिण तुम्ही देव जो सवार्ंचा न्यायाधीश आहे
त्याच्याकडे आला आहात, आिण तुम्ही नीितमान लोकांच्या आत्म्यांकडे
जे पूणर् आहेत त्यांच्याकडे आला आहात. 24 आिण तुम्ही जो नव्या
कराराचा मध्यस्थ येशू त्याच्याकडे आला आहात, आिण तुम्ही
िंशपडण्यात आलेल्या रक्ताकडे आलात की जे रक्त हाबेलाच्या रक्तापेक्षा
अिधक चांगल्या गोष्टी सांगते.

25 जो बोलतो त्याचे ऐकण्यासाठी नकार देऊ नका. त्यािवषयी खात्री
असू द्या. ज्याने पृथ्वीवर त्यांना सावध राहण्यािवषयी सांगताना त्याचे
ऐकायचे नाही असे ज्यांनी ठरिवले ते लोक जर सुटू शकले नाहीत तर
मग जो स्वगार्तून सावध करतो, त्याच्याकडे दलुर्क्ष केले तर आम्हाला
सुटकेसाठी कोणता मागर् राहीला बर?े 26 त्यावेळेस त्याच्या आवाजाने
भूिम हादरली पण आता त्याने असे अिभवचन िदले आहे की, “पुन्हा
एकदा मी केवळ पृथ्वीच नव्हे तर आकाशही हादरवून टाकीन.” 27

“पुन्हा एकदा” हे शब्द हेच दशर्िवतात की, ज्या गोष्टी उत्पन्न केलेल्या
आहेत त्या काढून टाकण्यात येतील. ज्या गोष्टी हलिवता येत नाहीत त्या
तशाच राहतील.

28 म्हणून, आम्हाला अढळ असे राज्य देण्यात येत असताना आपण
त्यािवषयी कृतज्ञता बाळगू या, आिण आदराने व भयभीत होऊन देवाला
मान्य होईल अशी त्याची उपासना करू. 29 कारण आपला देव भस्म
करणारा अिग्न आहे.

इब्री लोकांस 11:29 781 इब्री लोकांस 12:29
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िख्रस्तामध्ये एकमेकांवर अखडंपणे बधंु व भिगनीसारखी
प्रीित करा. 2 पाहुणचार करण्याचे िवसरू नका. असे
करण्याने काहींनी त्यांच्या नकळत देवदतूांचे स्वागत केले

आहे. 3 तुम्ही स्वतः त्यांच्याबरोबर तुरंुगात होता असे समजून जे
तुरंुगात आहेत त्यांची आठवण करा. तुम्हीही देहात असल्याने जे द:ुख
भोगीत आहेत त्यांची आठवण ठेवा.

4 सवार्ंनी लग्नाचा आदर करावा. व ववैािहक अशुद्धता असू नये.
कारण जे व्यिभचारी व िवषयवासनेबद्दल भ्रष्ट आहेत अशा लोकांचा देव
न्याय करील. 5 आपले जीवन पशैाच्या लोभापासून दरू ठेवा व
तुमच्याकडे जे आहे त्यातच समाधान माना. कारण देवाने असे म्हटले
आहे.
“मी कधीही तुला सोडणार नाही,
मी कधीही तुला त्यागणार नाही”

अनुवाद 31:6
6 म्हणून आपण खात्रीने म्हणू शकतो,
“देव माझा सहाय्यकतार् आहे,
मी िभणार नाही.
मनुष्य माझे काय करणार?”

स्तोत्र. 118:6
7 ज्यांनी तुम्हांला देवाचा संदेश िदला त्या पुढाऱ्यांची आठवण ठेवा.

त्यांच्या जीवनातील िनष्पत्ती पाहा. आिण त्यांच्या िवश्वासाचे अनुकरण
करा. 8 येशू िख्रस्त काल, आज आिण यगुानुयगेु सारखाच आहे. 9

िनरिनराळ्या तऱ्हेच्या िविचत्र िशकवणकुींमुळे बहकून जाऊ नका.
अन्नाच्या िवधीने नव्हे, तर देवाच्या कृपेने आपली ह्रदये बळकट केलेली
फार बरी. कारण अन्नाच्या िवधींचे पालन करण्याने कोणाचेही िहत
झालेले नाही.

10 ज्या वेदीवरील अन्न खाण्याचा िंकवा सहभागी होण्याचा अिधकार
मडंपात सेवा करणाऱ्यांनाही नाही, अशी वेदी आपल्याकडे आहे. 11

यहूदी मुख्य याजक प्राण्यांचे रक्त परमपिवत्रस्थानात पापाचे अपर्ण
म्हणून घेऊन जातात. परतंु केवळ प्राण्यांची शरीर ेछावणीच्या बाहेर

नेऊन जाळतात. 12 म्हणून येशूने सुद्धा स्वतःच्या रक्ताने लोकांना शुद्ध
करावे यासाठी नगराच्या वेशी बाहेर द:ुख सोसले, 13 म्हणून आपण
छावणीच्या बाहेर जाऊ आिण येशूच्या अपमानाचे वाटेकरी होऊ. 14

कारण कायमस्वरूपी असे नगर आपल्याला येथे नसले तरी
भिवष्याकाळात येणार ेजे नगर आहे त्याच्याकडे आपण पाहत आहोत.
15 तर मग आपण येशूच्या द्वार ेस्तुतीचा यज्ञ सातत्याने करू या. म्हणजे
त्याचे नाव आपल्या ओठांनी सतत घेऊ या 16 आिण इतरांसाठी चांगले
ते करण्यास आिण दानधमर् करण्यास िवसरू नका. कारण अशा अपर्णाने
देवाला संतोष होतो.

17 आपल्या पुढाऱ्यांच्या आज्ञा पाळा आिण त्यांच्या अधीन असा.
ज्यांना िहशेब द्यावयाचा असतो त्यांच्याप्रमाणे तुमच्या जीवासंबधंाने ते
जागरूक असतात, त्यांच्या आज्ञा पाळा यासाठी की, त्यांनी त्यांचे काम
द:ुखाने न करता आनदंाने करावे.

18 आमच्यासाठी प्राथर्ना करा. आमची सदसदिववेक बुिध्द शुद्ध आहे
यािवषयी आमची खात्री आहे आिण सवर् बाबतीत जे नेहमी बरोबर आहे
तेच सदवै करीत राहावे अशी आमची इच्छा आहे. 19 मी तुम्हांला
िवनिंत करतो की, देवाने मला लवकरच तुमच्याकडे परत पाठवावे
म्हणून प्राथर्ना करा.

20 ज्या शांतीच्या देवाने आपल्या मेंढरांचा (म्हणजे आपल्या
लोकांचा) मेंढपाळ, आपला प्रभु येशू िख्रस्त याला रक्ताच्या यगुानुयगुाच्या
नव्या कराराद्वार ेउठिवले. त्याची इच्छा पूणर् करायला तुम्हांला चांगल्या
गोष्टींनी िसद्ध करो आिण येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेत्याला संतोष देणार ेकाम
आपल्यामध्ये करो. त्याला यगुानुयगेु गौरव असो. आमेन.

22 बधंुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोडक्यात िलिहला आहे, तो
धीर धरून ऐका अशी िवनिंत तुम्हांला करतो. 23 आपला बधंु तीमथी
हा तुरंुगातून सुटला आहे. जर तो लवकर माझ्याकडे आला, तर जेव्हा
मी तुम्हाला भेटायला येईन तेव्हा तो मजकडे येईल.

24 तुमच्या सवर् पुढाऱ्यांना व देवाच्या सवर् संतांना सलाम सांगा,
इटली येथील सवर्जण तुम्हांला सलाम सांगतात.

25 देवाची कृपा तुम्हां सवार्ंबरोबर असो. आमेन.
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देवाचा आिण प्रभु येशू िख्रस्ताचा सेवक, याकोब याजकडून,
देवाच्या लोकांचे “बारा वंश” जे जगभर िवखरुलेले आहेत

त्यांना सलाम!

िवश्वासिवश्वास आिणआिण शहाणपणशहाणपण

2 माझ्या बधंंूनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर िनरिनराळया परीक्षा
येतील तेव्हा तुम्ही स्वतःला अत्यतं सुदवैी समजा, 3 कारण तुम्हांला
माहीत आहे की, तुमच्या िवश्वासाच्या परीके्षमुळे धीर िनमार्ण होतो. 4

आिण त्या धीराला पिरपूणर् काम करू द्या. यासाठी की तुम्ही प्रौढ,
पिरपूणर् व कोणत्याही बाबतीत कमतरता नसलेले असे व्हावे.

5 म्हणून जर तुमच्यातील कोणी शहाणपणात उणा असेल तर त्याने
ते देवाकडे मागावे. जो सवर् लोकांना उदार हस्ते देतो, आिण जो दोष
शोधीत नाही, असा देव ते त्याला देईल. 6 पण त्याने िवश्वासाने
मािगतले पािहजे व संशय धरू नये. कारण जो संशय धरतो तो वाऱ्यामुळे
इकडेितकडे हेलकावणाऱ्या समुद्रातील लाटेसारखा आहे. 7 अशा
मनुष्यांने असा िवचार करू नये की, प्रभूपासून त्याला काही प्राप्त होईल.
कारण तो िद्वधा आहे आिण तो जे करतो त्या सवार्ंत तो अिस्थर आहे.

खरीखरी ससंपंत्तीपत्ती

9 गिरबीत असलेल्या बधंूने, देवाने त्याला आध्याित्मक संपत्ती
िदलेली आहे यािवषयी अिभमान बाळगावा. 10 आिण श्रीमतं बधंूने
देवाने त्याला दीनतेत आणले याचा अिभमान बाळगावा. कारण तो
एखाद्या रानफुलासारखा नाहीसा होतो. 11 सूयर् त्याच्या प्रखर
उष्णतेसह वर येतो आिण झुडपे वाळून जातात. मोहोर गळून पडतो व
त्याचा लोभसवाणा पेहराव नाहीसा होतो. त्याचप्रमाणे श्रीमतं
मनुष्यदेखील त्याच्या उद्योगात असताना नाहीसा होईल.

पिरक्षापिरक्षा ददेेवापासूनवापासून ययेेतत नाहीनाही

12 धन्य तो पुरूष जो त्याच्या परीके्षत िटकतो, कारण जेव्हा ती
परीक्षा तो उत्तीणर् होईल, तेव्हा त्याला िवजेत्याचा मुगूट िमळेल. तो मुगुट
देवाने जे त्याच्यावर प्रेम करतात त्यांना देण्याचे अिभवचन िदले आहे.
13 कोणीही, जेव्हा तो परीके्षत पडतो, तेव्हा असे म्हणू नये की, “हे
संकट देवाने माझ्यावर आणले.” कारण देवाला वाईट गोष्टींचा मोह
पडणार नाही आिण तो कोणालाही मोहात पाडत नाही. 14 तर प्रत्येक
जण त्याच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार मोहात पडतो. तो आकृष्ट केला जातो
व मोहात पडतो. 15 मनात वासना िनमार्ण झाली की, ितच्या पोटी
पापाचा जन्म होतो व पापाची जेव्हा पूणर् वाढ होते तेव्हा ते मरणाला जन्म
देते.

16 माझ्या िप्रय बधंंूनो, स्वतःची फसवणूक होऊ देऊ नका. 17

प्रत्येक उत्तम व पिरपूणर् देणगी वरून येते. स्वगीर्य प्रकाश ज्याने िनमार्ण
केला त्या िपत्यापासून ती येते. आिण ज्याच्यावर तारांगणाच्या
हालचालीचा काहीही पिरणाम होत नाही, अशा िपत्यापासून ती देणगी
येते. 18 सत्याच्या संदेशाद्वार ेआपण त्याची मुले व्हावे ही त्याची इच्छा
पूणर् होण्यासाठी आपली िनवड केली आहे. िपत्याने िनमार्ण केलेल्या सवर्
गोष्टींमध्ये आपण “प्रथम फळ” व्हावे यासाठी त्याने असे केले.

ऐकणऐकणेे आिणआिण आज्ञाआज्ञा पाळणपाळणेे

19 माझ्या िप्रय बधंंूनो, हे लक्षात ठेवा: प्रत्येक मनुष्य ऐकण्यास तत्पर
असावा, बोलण्यात सावकाश असावा आिण रागावण्यात मदं असावा.

20 कारण मनुष्याच्या रागामुळे देव ज्या नीतीमत्त्वाची अपेक्षा करतो ते
िनमार्ण होत नाही. 21 म्हणून तुमच्यासभोवतीच्या सवर् अमगंऴ
गोष्टींपासून पूणर्पणे स्वतःची सुटका करून घ्या. आिण जी तुमच्या
आत्म्याचे तारण करण्यास समथर् आहे ती देवाची िशकवण तुमच्या
अतंःकरणात मुळावलेली आहे ती लीनतेने िस्वकारा.

22 देवाची िशकवण काय सांगते त्याप्रमाणे नेहमी करा व फक्त ऐकूच
नका तर त्याप्रमाणे करा कारण जर तुम्ही फक्त ऐकता तर तुम्ही स्वतःची
फसवणूक करता. 23 जो कोणी देवाचे वचन ऐकतो परतंु त्यानुसार
वागत नाही, तो आरशामध्ये आपले नसैिर्गक तोंड पाहणाऱ्यासारखा
आहे. 24 तो मनुष्या स्वतःकडे लक्षपूवर्क पाहतो. नतंर िनघून जातो
आिण आपण कसे होतो ते लगेच िवसरून जातो. 25 पण देवाचे पिरपूणर्
व लोकांना स्वततं्र बनिवणार ेजे िनयम आहेत, त्यांच्याकडे जो बारकाईने
पाहतो, सतत अभ्यास करतो आिण वचन ऐकून ते िवसरून न जाता
त्यानुसार चालतो, तो मनुष्य जे काही करतो त्यामध्ये आशीवार्िदत
होईल.

ददेेवाच्यावाच्या उपासनउपासनेेचाचा मागमागर्र्

26 जर एखादा मनुष्य स्वतःला धािर्मक समजतो आिण तरी
स्वतःच्या िजभेवर ताबा ठेवीत नाही, तर तो स्वतःला फसिवतो. त्या
व्यक्तीची धािर्मकता िनरथर्क आहे. 27 अनाथ व िवधवा यांच्या संकटात
जो त्यांची काळजी घेतो, व स्वतःला जगातील िबघडलेल्या
वातावरणापासून दरू ठेवतो, अशा मनुष्याची धािर्मकता देवासमोर शुद्ध व
िनदोर्ष ठरते.

सवसवर्र् लोकांवरलोकांवर प्रेमप्रेम कराकरा

माझ्या बधंंूनो, गौरवी प्रभु येसू िख्रस्तावरील िवश्वासाची व
पक्षपातीपणाची सांगड घालू नका. 2 समजा एक मनुष्य
सोन्याची अगंठी व संुदर कपडे घालून तुमच्या सभेला आला व

एक गरीब मनुष्य अव्यविस्थत कपडे घालून आला. 3 आिण समजा
चांगला पोशाख घालून आलेल्या मनुष्याला तुम्ही िवशेष मानसन्मान
दाखवूत त्याला म्हणाला, “येथे ज्या चांगल्या खचु्यार् आहेत त्यापकैी
एखाद्या खचुीर्वर बसा.” आिण समजा तुम्ही त्या गरीब माणासाला
म्हणाला, “ितकडे उभा राहा.” िंकवा “माझ्या पायाजवळ बस.” 4 तर या
बाबतीत तुम्ही दोघांत पक्षपातीपणा दाखिवलात की नाही? आिण तुम्ही
आपल्या मनात वाईट कल्पना बाळगणार ेन्यायाधीश ठरलात की नाही?

5 माझ्या िप्रय बधंंूनो, ऐका! देवानेच जगाच्या दृिष्टकोनातून गरीब
असले त्यांना िवस्वासात श्रीमतं होण्यासाठी िनवडले नाही काय, आिण
जे त्याच्यावर प्रीित करतात त्यांना देवराज्याचे वारस म्हणून िनवडण्याचे
अिभवचन िदले नाही का? 6 पण तुम्ही तर गरीब मनुष्याला तुच्छ
लेिखले! तुमची िपळवणूक करणार ेश्रीमतं लोकच नाहीत काय आिण
तुम्हाला न्यायालयात नेणार ेतेच लोक नाहीत काय? 7 िख्रस्ताच्या
उत्तम नावाची, जे नाव तुम्हाला देण्यात आले त्याची िंनदा हेच श्रीमतं
लोक करीत नाहीत का?

8 जर तुम्ही पिवत्र शास्त्रातील महान आज्ञा “आपल्या शेजाऱ्यावर
आपल्यासारखीच प्रीित करा” पाळता तर तुम्ही योग्य करता. 9 पण जर
तुम्ही पक्षपात करता, तर तुम्ही पाप करता आिण िनयम मोडण्याचा दोष
तुमच्यावर येतो.

10 कारण जर कोणी संपूणर् िनयमशास्त्राचे पालन करतो पण एका
िनयमाबाबतीत चुकतो, तर तो संपूणर् िनयमशास्त्राबाबतीत दोषी ठरतो.
11 कारण “व्यिभचार करू नको” असे जो म्हणाला, तो असे सुद्धा
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म्हणाला की, “खून करू नको.” म्हणून जर तुम्ही व्यिभचार करीत नाही
पण खून करतो तर तुम्ही िनयमशास्त्र मोडता.

12 अशा लोकांसारखे बोला व वागा की, ज्यांचा न्याय अशा
िनयमांमुळे होणार आहे की, ज्यामुळे स्वाततं्र्य िमळेल. 13 जो दयाळूपणे
वागला नसेल त्याचा न्यायही देव त्याच्यावर दया न दाखिवताच करील.
पण दया न्यायावर िवजय िमळिवते!

िवश्वासिवश्वास वव चांगलीचांगली कामकामेे

14 माझ्या बधंंूनो, जर एखादा म्हणतो की, मी िवश्वास धरतो पण तशी
कृती करीत नाही तर त्याचा काय उपयोग? तो िवश्वास त्याला तारू
शकणार नाही. शकेल का? 15 जर एखादा बधंु िंकवा भिगनी यांना
कपड्यांची आवश्यकता असेल व त्यांना रोजचे अन्रसुद्धा िमळत नसेल
16 आिण तुमच्यापकैी एखादा त्यांना म्हणतो, “देवबाप तुम्हांला
आशीवार्द देवो! उबदार कपडे घाला आिण चांगले खा.” पण तुम्ही
त्यांच्या शरीराला जे आवश्यक ते देत नाही, तर तो काय चांगले करतो?
17 त्याचप्रमाणे िवश्वासाबरोबर जर कृतीची जोड नसेल तर तो केवळ
एक मृत असाच िवश्वास असेल.

18 पण एखादा म्हणेल, “तुझ्याकडे िवश्वास आहे तर माझ्याकडे काम
आहे.” कृतीिशवाय तुझा िवश्वास दाखव, आिण माझा िवश्वास मी माझ्या
कृतीने दाखवीन. 19 तुम्ही असा िवश्वास धरता का की, फक्त एकच देव
आहे? उत्तम! भुतेदेखील असा िवश्वास धरतात व थरथर कापतात.

20 अर ेमूढ माणास, कृतीिशवाय िवश्वास व्यथर् आहे याचा तुला पुरावा
पािहजे काय? 21 आपला पूवर्ज अब्राहाम याने त्याचा पुत्र इसहाक याला
वेदीवर परमेश्वराला अपर्ण करण्याची तयारी दशर्िवली, तेव्हा त्याच्या या
कामामुळे तो देवाच्या दृष्टीत नीितमान ठरला नाही काय? 22 तू पाहतोस
की त्याच्या कृतीमध्ये िवश्वाससुद्धा बरोबरीने कायर्रत होता व त्याचा
िवश्वास त्याच्या कृतीमुळे पूणर् झाला. 23 आिण अशा रीतीने पिवत्र शास्त्र
जे सांगते, ते पिरपूणे झाले की, “अब्राहामाने देवावर िवश्वास ठेवला आिण
त्याचा िवश्वास हा त्याचे नीितमत्त्व मोजला गेला.” आिण त्या कारणामुळे
त्याला “देवाचा िमत्र” असे म्हटले गेले. 24 केवळ िवश्वासामुळे नव्हे, तर
त्याच्या कृतीमुळे मनुष्य देवासमोर नीितमान ठरिवला जातो, हे तुम्ही
पाहता.

25 त्याचप्रमाणे राहाब वेश्येने इस्राएली हेरांना आसरा देऊन, काही
वेळानतंर िनराळया वाटेने तेथून िनसटून जाण्यासाठी मदत केली. तेव्हा
ही कृती ितचे नीितमत्त्व मानले गेले नाही काय?

26 म्हणून, ज्याप्रमाणे शरीर हे आत्म्यािशवाय मेलेले आहे,
त्याचप्रमाणे िवश्वास हा कृत्यांवाचून मेलेला असा आहे.

ज्याज्या गोष्टीगोष्टी आपणआपण बोलतोबोलतो त्यावरत्यावर ताबाताबा ठठेेवणवणेे

माझ्या बधंंूनो, तुमच्यापकैी पुष्कळजण िशक्षक होऊ पाहत
नाहीत काय? तुम्हांला माहीत आहे की, जे आपण िशक्षक
आहोत त्या आपला काटेकोरपणे न्याय होईल.

2 मी तुम्हाला सावध करीत आहे, कारण आपण पुष्कळ पापे करतो
आिण जर कोणी त्याच्या बोलण्यात चुका करीत नाही तर तो पिरपूणर्
मनुष्य आहे. 3 आपण घोड्यांच्या तोंडांना लगाम घालतो यासाठी की,
त्यांनी आपल्या आज्ञा पाळाव्यात. आिण अशा प्रकार ेआपण त्यांचे
संपूणर् शरीर िनयतं्रणात ठेऊ शकतो. 4 िंकवा जहाजाचे उदाहरण घ्या.
जरी ते खूप मोठे असले व जोरदार वाऱ्यामुळे चालिवले जाते तरी ते
लहान सुकाणूद्वार ेताब्यात ठेवता येते व सुकाणूधर नावाड्याच्या इच्छेला
येईल ितकडे नेता येते. 5 त्याचप्रकार ेजीभ ही शरीराचा लहानसा भाग
आहे, पण ती मोठमोठ्या गोष्टी केल्याची बढाई मारते.
फक्त िवचार करा, िकतीतरी मोठे जगंल लहानशा आगीन पेट घेते! 6

होय, जीभ ही ज्वाला आहे. आपल्या शरीराच्या सवर् अवयवामध्ये वाईट
गोष्टींची ती खाणच आहे. जीभ ही आपल्या सवर् शरीराला िवटाळिवणारी
आहे. ती आपल्याला अपिवत्र करते. आपल्या सवर् अिस्तत्वालाच ती
आग लावते. ती नरकाच्या ज्वालांनी जीवन पेटवते.

7 पशू, पक्षी, सरपटणार ेजीवजतंु, साप आिण समुद्रातील
िनरिनराळ्या जातीचे जीव माणूस पाळू शकतो आिण प्रत्यक्षात त्याने
तसे केले आहे. 8 पण कोणताही मनुष्य आपली जीभ ताब्यात ठेवू

शकत नाही. ती फार चंचल, भयकंर, िंहस्र, दरुाचारी आिण जहाल
िवषाने भरलेली असते. 9 आपला प्रभु आिण स्वगीर्य िपता याची स्तुित
आपण आपल्या िजभेने करतो आिण जे मानव देवाच्या प्रितमेचे
बनिवलेले आहेत, त्यांना िजभेने शापही देतो! 10 एकाच तोंडातून
आशीवार्द िनघतात व शापही िनघतात. माझ्या बधंंूनो, हे असे असू नये.
11 एकाच झऱ्यातून गोड व कडू पाणी येऊ शकत नाही. 12 माझ्या
बधंंूनो, अिंजराच्या झाडाला जतैुनाची फळे येतील काय? िंकवा
द्राक्षवेलीला अिंजर लागतील काय? कधीच नाही. तसेच खारट
पाण्याच्या झऱ्यातून गोड पाणी येऊ शकणार नाही.

खरखरे ेशहाणपणशहाणपण

13 तुमच्यामध्ये कोण शहाणा व ज्ञानाने भरलेला आहे? त्याने त्याचे
शहाणपण त्याच्या चांगल्या वागणकुीने दाखवावे. नम्रतेने केल्या
जाणाऱ्या कृतीद्वार ेत्याने आपले शहाणपण दाखवावे. 14 पण जर
तुमच्या ह्रदयात कटूरता, मत्सर व स्वाथीर् उद्देश असतील तर तुम्ही
तुमच्या शहाणपणाची फुशारकी मारू शकणार नाही. कारण तसे करणे
म्हणजे खोटेपणाच्या आड सत्य लपिवण्यासारखे आहे. 15 कारण अशा
प्रकारचे शहाणपण वरून, स्वगार्तून आलेले नाही, तर ते पृथ्वीवरचे
आहे. अधािर्मक आिण सतैानी आहे. 16 कारण जेथे मत्सर व स्वाथीर्
ध्येये आढळतात तेथे अव्यविस्थतपणा व सवर् प्रकारचे वाईट व्यवहारही
आढळतात. 17 पण वरून लाभलेले शहाणपण मुळात शुद्ध,
शांितदायक, समजूतदारपणाचे आिण मनमोकळे असून ते दयेचे व
चांगली कामे यांना उत्तेजन देणार ेअसते. तसेच ते पक्षपात न करणार ेव
कळकळीचे असते. 18 जे लोक शांततेच्या मागार्ने शांित स्थापन
करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना सरळ, नीितपूणर् वागण्यामुळे िमळणाऱ्या
चांगल्या गोष्टींचा लाभ होतो.

स्वतःलास्वतःला ददेेवालावाला द्याद्या

तुमच्यामध्ये भांडणे व झगडे कोठून येतात? तुमच्यामध्ये ज्या
स्वाथीर् भावना संघषर् करतात त्यामधून ते येत नाही काय? 2

तुम्हांला काही गोष्टी पािहजे असतात पण त्या तुम्हांला िमळत
नाही, म्हणून तुम्ही खून करता व दसुऱ्या लोकांचा मत्सर करता पण
तरीही तुम्हांला पािहजे ते िमळत नाही. म्हणून तुम्ही भांडण व झगडे
करता. तुम्हाला पािहजे त्या गोष्टी िमळत नाहीत कारण तुम्ही देवाला
मागत नाही. 3 आिण जेव्हा तुम्ही मागता, तेव्हा तुम्हाला काहीही िमळत
नाही, कारण तुम्ही चुकीच्या उद्देशाने मागता, यासाठी की तुम्हाला जे
काही िमळेल ते तुमच्या स्वतःच्या सुखासाठी वापरता.

4 अप्रामािणक लोकांनो, तुम्हाला हे माहीत नाही का की, जगाशी मतै्री
हे देवाबरोबरचे वरै आहे. जो मनुष्य जगाशी मतै्री करतो तो देवाशी वरै
करतो. 5 पिवत्र शास्त्र सांगते त्यात काही अथर् नाही काय? जेव्हा ते
म्हणते, की देवाने जो आत्मा आमच्यात ठेवला आहे तो आमची हेव्याने
वाट पाहतो. 6 पण देव आम्हांवर त्याहूनही मोठी कृपा करतो.
त्यासाठीच पिवत्र शास्त्र म्हणते, “देव गिर्वष्ठाचा िवरोध करतो, पण नम्र
जनांवर तो दया करतो.”

7 म्हणून स्वतःला देवाच्या स्वाधीन करा. सतैानाला िवरोध करा.
आिण तो तुमच्यापासून पळून जाईल. 8 देवाजवळ या, आिण तो
तुमच्याजवळ येईल. पाप्यांनो, तुमचे हात स्वच्छ करा. आिण तुमची
अतंःकरणे शुद्ध करा, जे तुम्ही िद्वबुद्धीचे आहात. 9 द:ुखी व्हा, शोक
करा, आिण रडा! तुमचे हसणे द:ुखात बदलो. तुमच्या आनदंाचे खेदात
रूपांतर होवो. 10 तुम्ही प्रभूसमोर नम्र व्हा म्हणजे तो तुम्हांला उच्च
स्थान देईल.

तुम्हीतुम्ही न्यायाधीशन्यायाधीश नाहीनाही

11 बधंंूनो, एकमेकांिवरुद्ध वाईट बोलण्याचे थांबवा, जो त्याच्या
भावािवरुद्ध बोलतो िंकवा जो त्याच्या भावाचा न्याय करतो तो
िनयमशास्त्रािवरुद्ध बोलतो. आिण तो िनयमशास्त्राचा न्याय करतो. आिण
जर तुम्ही िनयम शास्त्राचा न्याय करता तर तुम्ही िनयमशास्त्र जे सांगते
ते करीत नाही व तुम्ही न्यायाधीश आहात. 12 िनयमशास्त्र देणारा
न्यायाधीश फक्त एकच आहे. फक्त देवच तारण करण्यास व नाश
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करण्यास समथर् आहे. तू जो तुझ्या शेजाऱ्याचा न्याय करतोस तो तू
स्वतःला कोण समजतोस?

ददेेवालावाला तुमच्यातुमच्या जीवनाचीजीवनाची योजनायोजना करूकरू द्याद्या
13 ऐक, तू म्हणतोस, “आज िंकवा उद्या आपण या शहरी िंकवा त्या

शहरी जाऊ व तेथे आपण एक वषर् घालवू आिण आपण तेथे व्यापार
करू व पसैा कमवू.” 14 तुला हे देखील माहीत नाही की, उद्या तुझे काय
होईल. अखेर तुझे जीवन तरी काय आहे? कारण थोड्या काळपयर्ंत
िदसणार ेआिण मग अदृष्य होणार ेअसे धुके तुम्ही आहात. 15

त्याऐवजी, तुम्ही नेहमी असे म्हणा, “जर प्रभूची इच्छा असेल तर आपण
जगू आिण आपण हे िंकवा ते करू.” 16 पण तुम्ही तर घमेंड बाळगता
आिण बढाई मारता आिण अशी बढाई मारणे वाईट आहे. 17 म्हणून जर
तुम्हांला चांगले कसे करायचे हे माहीत असूनही जर ते तुम्ही करीत
नाही, तर तुम्ही पाप करता.

स्वाथीर्स्वाथीर् श्रीमश्रीमंतंत लोकांनालोकांना िशक्षािशक्षा होईलहोईल

श्रीमतं लोकहो ऐका! तुमच्यावर जी संकटे येत आहेत
त्याबद्दल रडा व आक्रोश करा. 2 तुमची संपित नाश पावली
आहे. व तुमच्या कपड्यांना कसर खाऊन टाकीत आहेत. 3

तुमच्या सोन्याचांदीवर गजं चढला आहे. त्याच्यावर चढलेला गजं
तुमच्यािवरुद्ध साक्ष देईल आिण तुमचे शरीर अग्नीसारखे खाऊन
टाकील. अशा यगुामध्ये तुम्ही तुमचे धन साठवून वेगळे ठेवले आहे,
ज्याचा शेवट जवळ आला आहे! 4 पहा! तुमच्या शेतात कापणी
करणाऱ्या मजुरांची मजुरी जी तुम्ही अडवून धरलीत ती ओरडून द:ुख
करीत आहे आिण कापणी करणाऱ्यांचे रडणे प्रभु परमेश्वराच्या सनै्याच्या
कानी पोहोंचले आहे.

5 जगात असताना तुम्ही ऐषरामात जगला आिण मन मानेल तसे
वागला. वधावयाच्या िदवासासाठी खाऊनिपऊन तयार केलेल्या
पशूसारखे तुम्ही पुष्ट झालात. 6 जे लोक तुम्हांला काहीही िवरोध करीत
नाही अशा िनरपराध लोकांना तुम्ही दोषी ठरिवले आहे आिण त्यांची
हत्या केली आहे.

धीरधीर धराधरा

7 यासाठी बधंंूनो, प्रभूच्या येण्यापयर्ंत धीर धरा, लक्षात ठेवा की,
शेतकरी आपल्या शेतातील मोलवान िपकाची वाट पाहतो. तो धीराने

त्याची वाट पाहतो. पिहला व शेवटचा पाऊस िमळेपयर्ंत वाट पाहतो. 8

तुम्हीसुद्धा धीराने वाट पािहली पािहजे. धयैर् धरा, कारण प्रभूचे दसुरे
आगमन जवळ आले आहे. 9 बधंंूनो, एकमेकांिवरुद्ध कुरकुर करण्याचे
थांबवा, यासाठी की तुम्ही दोषी ठरू नये. पहा! न्यायाधीश दाराजवळ
आत येण्यासाठी तयारीत उभा आहे.

10 बधंंूनो, द:ुख सहन करीत देवाच्या नावाने लोकांशी धीर धरून
बोलणाऱ्या संदेष्ट्याचे उदाहरण तुम्ही आपल्यासमोर ठेवा. 11 त्यांनी
द:ुख सहन केले म्हणून आपण त्यांना धन्य समजतो, हे लक्षात ठेवा.
तुम्ही ईयोबाच्या धीरािवषयी ऐकले आहे आिण तुम्हांला माहीत आहे की,
प्रभूने ईयोबाच्या वतीने त्याचा शेवट कसा केला. प्रभु दयाळू आिण खूप
कनवाळू आहे, ह्या गोष्टीचे त्याने प्रात्यिक्षक दाखिवले.

12 याहीपेक्षा अिधक महत्त्वाचे म्हणजे बधंंूनो, स्वगार्च्या िंकवा
पृथ्वीच्या नावाने शपथ वाहायचे थांबवा िंकवा इतर कोणत्याही प्रकारची
शपथ वाहू नका. तुमचे “होय” हे “होयच” असू द्या. तुमचे “नाही” हे
“नाहीच” असू द्या, यासाठी की तुम्ही देवाच्या परीके्षत येऊ नये.

प्राथप्राथर्र्ननेेचचेे सामथ्यसामथ्यर्र्

13 तुमच्यातील कोणी संकटात आहे काय? त्याने प्राथर्ना करावी.
कोणी आनदंी आहे काय? त्याने स्तुितगान करावे. 14 तुमच्यापकैी
कोणी आजारी आहे काय? त्याने मडंळीतील विडलांना बोलवावे व
त्यांना त्याच्यासाठी प्राथर्ना करण्यास सांगावे, आिण प्रभूच्या नावाने
त्याच्यावर तेल लावावे 15 िवश्वासाने केलेली प्राथर्ना आजारी मनुष्याला
बर ेकरील व प्रभु त्याला उठिवल. जर त्याने पापे केली असतील तर प्रभु
त्याची क्षमा करील.

16 म्हणून एकमेकांकडे आपल्या पापांची कबुली द्या आिण
एकमेकांसाठी प्राथर्ना करा. यासाठी की, तुम्ही बर ेव्हावे. नीितमान
मनुष्याची प्राथर्ना सामथ्यर्यकु्त व पिरणामकारक असते. 17 एलीया हा
आपल्यासारख्या स्वभावाचा मनुष्य होता. पाऊस पडू नये म्हणून त्याने
कळकळीने प्राथर्ना केली आिण नतंरची साडेतीन वषेर् देशात पाऊस
पडला नाही. 18 मग त्याने पुन्हा प्राथर्ना केली व आकाशाने पाऊस
िदला आिण पृथ्वीने आपले धान्य उपजिवले.

19 माझ्या बधंंूनो, जर तुमच्यापकैी कोणी चुकला िंकवा सत्यापासून
दरू भटकला असेल आिण जर कोणी त्याला परत आणले तर पापी
मनुष्याला चुकीच्या मागार्वरून तो परत आणतो. 20 तो त्याचा जीव
मरणाच्या दाढेतून सोडिवतो. आिण त्याच्या पुष्कळ पापांची क्षमा होते.

याकोब 4:13 785 याकोब 5:20
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1 पपेेत्रत्र

ययेेशशू ूिख्रस्ताचािख्रस्ताचा प्रेिषतप्रेिषत पपेेत्रत्र याजकडयाजकडूूनन

देवाचे िनवडलेले लोक जे या जगात प्रवासी आहेत,
जे पतं, गलितया, कप्पदिुकया आिशया व िबथुिनया प्रांतात

िवखरुलेले आहेत त्या यहूदी लोकांना, 2 देविपत्याने फार
पूवीर्च केलेल्या योजनेप्रमाणे आत्म्याच्याद्वार ेतुम्ही पिवत्र व्हावे, येशू
िख्रस्ताच्या आजे्ञत राहावे आिण येशूचे रक्त तुमच्यावर िंशपडून तुम्हांला
शुद्ध करावे, याकरीता तुम्हाला िनवडले आहे.
त्या तुम्हाला देवाची कृपा व शांित भरपूर प्रमाणात लाभो.

िजविजवंतंत आशाआशा

3 आमच्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या िपत्याची, देवाची स्तुित असो!
त्याच्या महान दयेमुळे त्याने आमचा नवा जन्म होऊ िदला, आिण
येशूला मेलेल्यातून उठिवण्याने िजवंत व नवीन आशा िदली. 4 आिण
ज्याचा कधी नाश होत नाही, ज्याच्यावर काही दोष नाही, व जे कधी
िझजत नाही असे वतन स्वगार्त आपल्यासाठी राखून ठेवले आहे.

5 आिण शेवटच्या काळात प्रगट करण्यात येणार ेतारण तुम्हाला
िमळावे म्हणून िवश्वासाच्या द्वार,े देवाच्या सामथ्यार्ने तुमचे रक्षण केले
आहे. 6 वेगवेगळ्या प्रकारच्या िपडांनी काही काळापयर्ंत तुम्ही द:ुखी
होणे जरी जरुरीचे असले, तरी यामुळे आनदं करीत आहा. 7 नाशवंत
सोने शुध्द करण्याकिरता अिग्नत टाकले जाते. त्याहून अिधक मौल्यवान
अशा तुमच्या िवश्वासाची कसोटी व्हावी, आिण येशू िख्रस्ताच्या परत
येण्याच्या वेळी तो खरा ठरावा आिण तुम्हाला स्तुित, गौरव व सन्मान
िमळावा याची आवश्यकता आहे.

8 जरी तुम्ही येशूला पािहले नाही, तरी तुम्ही त्याच्यावर प्रीित करता.
जरी आता तुम्ही त्याच्याकडे पाहू शकत नसला तरी तुम्ही त्याच्यावर
िवश्वास ठेवता आिण तुम्ही व्यक्त करता येणार नाही, अशा गौरवी
आनदंाने भरला आहात. 9 तुमच्या िवश्वासाचे ध्येय जे तुमच्या
आत्म्याचे तारण ते तुम्हाला प्राप्त होत आहे.

10 तुमच्याकडे येणार असलेल्या कृपेसंबधंी ज्या संदेष्ट्यांनी भिवष्य
वतर्िवले होते त्यांनी त्या तारणाबाबत फार मनःपूवर्क शोध घेतला व
काळजीपूवर्क चौकशी केली. 11 िख्रस्ताचा आत्मा त्यांच्यामध्ये राहात
होता. ते शोध घेत होते की कोणत्या वेळी व कोणत्या पिरिस्थतीत
िख्रस्ताच्या द:ुखाचा व गौरवाचा शोध घेण्यास आत्मा सुचवीत आहे.

12 स्वगार्तून पाठिवलेल्या आत्म्याद्वार ेज्यांनी शुभवतर्मान
तुमच्याकडे आणले, त्यांनीच तुम्हांस आता या गोष्टी िविदत केल्या.
त्याच गोष्टी कळिवण्याची जी सेवा ते करीत होते, ती स्वतःसाठी नाही,
तर आमच्यासाठी करीत होते, त्या गोष्टी बारकाईने पाहण्यासाठी
देवदतूसुद्धा उत्सुक आहेत.

पिवत्रपिवत्र जीवनाकिरताजीवनाकिरता पाचारणपाचारण

13 म्हणून मानिसकदृष्ट्या सावध असा आिण पूणर्पणे आत्मसंयमन
करा. जेव्हा येशू िख्रस्त प्रकट होईल तेव्हा तुम्हाला जे आशीवार्द देण्यात
येतील त्यावर तुमची आशा कें िद्रत करा. 14 आज्ञाधारक मुलांप्रमाणे
वागा व तुम्ही अज्ञानी असताना, तुम्हांला पूवीर् ज्या दषु्ट इच्छा होत्या
त्याप्रमाणे तुमच्या जीवनाला आकार देण्याचे थांबवा. 15 त्याऐवजी ज्या
देवाने तुम्हाला पाचारण केले तो पिवत्र आहे, तुम्हीसुद्धा प्रत्येक गोष्ट जी
तुम्ही कराल त्यात पिवत्र असा. 16 कारण असे िलिहले आहे: “पिवत्र
व्हा, कारण मी पिवत्र आहे.”

17 आिण ज्याप्रमाणे, देवाला तुम्ही िपता म्हणून हाक मारता, जो
लोकांचा िन:पक्षपातीपणे, प्रत्येकाच्या कृत्यांप्रमाणे न्याय करतो, म्हणून
या परक्या भूमीवर तुम्ही वास्तव्य करीत असताना, या काळात
देवाबद्दलच्या आदरयकु्त िभतीमध्ये आपले जीवन जगा. 18 तुम्हांला
माहीत आहे की, सोने िंकवा चांदी अशा कोणत्याही नाश पावणाऱ्या
वस्तंूनी िनरथर्क जीवनापासून तुमची सुटका करण्यात आली नाही. जी
तुम्हांला तुमच्या पूवर्जापासून िमळाली आहे. 19 तर कसलाही डाग
िंकवा दोष नसलेल्या कोकऱ्यासारख्या िख्रस्ताच्या बहुमोल रक्ताने तुमची
सुटका केली आहे. 20 जगाच्या िनिर्मितच्या अगोदर िख्रस्ताची िनवड
करण्यात आली होती. पण तुमच्याकिरता या शेवटच्या िदवसात त्याला
प्रकट करण्यात आले. 21 ज्या देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठिवले व
त्याला गौरव िदले त्या देवावर तुम्ही िवश्वास ठेवणार ेझाला आहात.
म्हणून तुमचा िवश्वास आिण आशा देवामध्ये आहे.

22 आता तुम्ही स्वतःला शुद्ध केले आहे. सत्याची आज्ञा पाळून
शेवटपयर्ंत प्रामािणक बधंुप्रीित करा. एकमेकांवर शुद्ध ह्रदयाने प्रीित
करण्याकडे लक्षा द्या. 23 जे बीज नाशवंत आहे त्यापासून तुमचा नवा
जन्म झाला नाही तर जे बीज अिवनाशी त्यामुळे झाला आहे, तुमचा नवा
जन्म देवाच्या वचनाद्वार ेजे िजवंत आहे व िटकते त्यापासून झाला आहे.
24 म्हणून पिवत्र शास्त्र सांगते,
“सवर् लोक गवतासारखे आहेत
आिण त्यांचे सवर् वभैव गवतातील रानफुलासारखे आहे.
गवत सुकते,
फूल गळून पडते,

25 परतंु आमच्या प्रभूचे वचन अनतंकाळ िटकते.”
यशया 40:6-8

आिण हाच तारणाचा संदेश आहे, जो तुम्हाला सांिगतला गेला.

िजविजवंतंत धोंडाधोंडा वव पिवत्रपिवत्र राष्टराष्ट्र्र

म्हणून सवर् प्रकारची दषु्टता, तसेच फसवणूक, ढोंगीपणा हेवा,
िंनदा यापासून सुटका करुन घ्या. 2 नुकत्याच जन्मलेल्या
लहान बाळासारखे तुम्ही शुद्ध आध्याित्मक दधूाची इच्छा धरा.

यासाठी की त्यापासून तुमची वाढ होईल व तुमचे तारण होईल. 3 आता
“प्रभु चांगला आहे याचा अनुभव तुम्ही घेतला आहे.”

4 िजवंत धोंडा जो प्रभु येशू त्याच्याकडे या. जो जगातील लोकांकडून
नाकारला गेला. पण जो देवाला बहुमोल असा आहे आिण ज्याला
देवानेच िनवडले आहे. 5 तुम्हीसुद्धा, िजवंत धोंड्याप्रमाणे आध्याित्मक
मिंदर बांधण्यासाठी रिचले जात आहा. पिवत्र याजकगणांप्रमाणे सेवा
करण्यासाठी, ज्यांचे काम म्हणजे आध्याित्मक अपर्णाचा देवासमोर यज्ञ
करणे असे आहे. जे देवाला, येशू िख्रस्ताद्वार ेमान्य आहे. 6 म्हणून
खालील उतारा पिवत्र शास्त्रात नमूद केला आहे:
“पहा िसयोनात मी कोनिशला बसिवतो,
जो मौल्यवान व िनवडलेला आहे
आिण जो कोणी त्यावर िवश्वास ठेवतो तो कधीही लिज्जत होणार नाही.”

यशया 28:16
7 तुम्ही जे या धोंड्यावर िवश्वास ठेवता, त्या तुम्हांला तो मौल्यवान
आहे, पण जे िवश्वास धरीत नाहीत त्यांना,
“बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला धोंडा
तोच कोनिशला झाला आहे.”

स्तोत्र. 118:22
8 तो असा झाला,

1 पेत्र 1:2 786 1 पेत्र 2:8
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“एक धोंडा जो लोकांना अडखळिवतो
आिण एक खडक जो लोकांना पाडतो.”

यशया 8:14
ते लोक अडखळतात कारण ते देवाची आज्ञा पाळत नाहीत. त्यांना
त्याच्यासाठी नेमलेले आहे.

9 पण तुम्ही िनवडलेले लोक आहात. तुम्ही राज्याचे याजक आहात,
तुम्ही पिवत्र राष्ट्र  आहात, तुम्ही देवाचे असलेले लोक आहात, यासाठी
की, ज्या देवाने तुम्हाला अधंारातून काढून त्याच्या अदभुत प्रकाशात
आणले त्याची सामथ्यर्शाली कृत्ये तुम्ही प्रकट करावी.

10 एकवेळ तुम्ही लोक नव्हता
पण आता तुम्ही देवाचे लोक आहात.
एके काळी तुम्हाला करुणा दाखिवण्यात आली नव्हती
पण आता तुम्हाला देवाची करुणा दाखिवण्यात आली.

ददेेवासाठीवासाठी जगाजगा

11 िप्रयजनहो, मी तुम्हाला तुम्ही जणू काय प्रवासी आिण या जगात
परके असल्यासारखा बोध करतो की, तुमच्या आत्म्याच्या िवरुद्ध नेहमी
लढत राहणाऱ्या शारीिरक वासनांपासून तुम्ही दरू राहा. 12 जरी िवदेशी
लोक तुमच्यावर टीका करतात आिण अपराध केल्याबद्दल दोष देतात
तरी तुम्ही आपले वागणे इतके चांगले ठेवा की, तुमची चांगली कामे
पाहून िवदेशी लोकांनी देवाच्या परत येण्याच्या िदवशी त्याला गौरव
द्यावे.

प्रत्यप्रत्येेकक मानवीमानवी अिधकाऱ्याचीअिधकाऱ्याची आज्ञाआज्ञा पाळापाळा

13 प्रभुकिरता प्रत्येक मानवी अिधकाऱ्याच्या अधीन असा. 14

राजाच्या अधीन असा, जो सवोर्च्च अिधकारी आहे आिण राज्यपालांच्या
अधीन असा. कारण अयोग्य करणाऱ्यांना िशक्षा देण्यासाठी आिण
चांगली कामे करणाऱ्यांना शाबासकी देण्यासाठी प्रान्तािधपतीने त्यांना
पाठिवले आहे. 15 म्हणून जेव्हा तुम्ही चांगले काम करता तेव्हा मूखर्
लोकांचे अिवचारी बोलणे तुम्ही बदं करता आिण हीच देवाची इच्छा
आहे. 16 मुक्त लोकांसारखे जगा. पण तुमच्या मुक्तपणे जगण्याच्या
नावाखाली वाईट गोष्टींना वाव देऊ नका. उलट देवाचे सेवक
असल्याप्रमाणे जगा. 17 सवर् लोकांचा आदर करा. िख्रस्तातील तुमच्या
बधंूवगार्वर प्रीित करा. देवाप्रती भीतीयकु्त आदर असू द्या. राजाला मान
द्या.

िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या ददु:ुखसहनाचखसहनाचेे उदाहरणउदाहरण

18 घरातील गुलामांनो, संपूणर् आदराने तुमच्या मालकाच्या अधीन
असा, जे चांगले आिण दयाळू आहेत त्यांच्याशीच नव्हे तर जे कठोरतेने
वागतात त्यांच्यासुद्धा अधीन असा. 19 कारण हे प्रशसंनीय आहे. जर
एखादा त्याच्या अतंःकरणात असलेल्या देवाच्या इच्छेसंबधंाने जागरुक
आहे व अन्यायामुळे त्याला द:ुख सोसावे लागते. 20 कारण जर तुम्ही
केलेल्या चुकीबद्दल तुम्हांला मार िमळाला आिण तुम्हांला तो सहन
करावा लागतो, तर ते देवासमोर मान्य आहे. 21 यासाठी देवाने
आपल्याला बोलावले आहे; कारण िख्रस्ताने देखील आपल्यासाठी द:ुख
सहन केले आिण त्याच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालावे, म्हणून
स्वतःच्या अशा वागण्याने आपल्यासमोर उदाहण ठेवले.

22 “त्याने कोणतेही पाप केले नाही,
त्याच्या मुखात कपट नव्हते.”

यशया 53:9
23 जेव्हा लोकांनी त्याचा अपमान केला तेव्हा त्याने उलट अपमान
केला नाही. जेव्हा त्याने द:ुख सहन केले तेव्हा त्याने धमकी िदली नाही.
परतंु जो न्यायाने िनवाडा करतो त्या देवाच्या हाती स्वतःला सोपवून
िदले. 24 त्याने स्वतःआमची पापे वािहली त्याच्या शरीरावर घेऊन
वधस्तभंावर वािहली, यासाठी की आम्ही आमच्या पापाला मरावे. आिण
नीतीमत्त्वासाठी जगावे. त्याला झालेल्या जखमांमुळे तुम्हाला आरोग्य
िमळाले. 25 तुम्ही मेंढराप्रमाणे बहकत होता. पण आता तुमच्या
जीवनाचा जो मेंढपाळ व संरक्षक त्याच्याकडे परत आला आहात.

पत्नीपत्नी आिणआिण पतीपती

त्याचप्रमाणे, पत्नींनो, आपल्या पतींच्या अधीन असा. यासाठी
की, त्यांच्यापकैी काहींनी जर देवाची आज्ञा पाळली नाही तर
काही न बोलताही आपल्या सदवतर्नाने त्यांची मने िंजकता

येतील. 2 जेव्हा ते तुमचे शुद्ध आिण आदरयकु्त वागणे पाहतील 3

तुमची संुदरता बाह्यस्वरुपाची नसावी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकार ेकेस
सुशोिभत करण्याने, सोन्याचे दािगने वापरण्याने िंकवा चांगले कपडे
घातल्याने आलेली नसावी. 4 त्याऐवजी तुमची संुदरता अतंःकरणाची,
जी कधीही नाश पावत नाही, अशी असली पािहजे ती सौम्य, शांत
स्वभावाची असली पािहजे जी देवाच्या दृष्टीने अितमौल्यवान आहे.

5 पूवीर्च्या काळातील ज्या पिवत्र िस्त्रया होऊन गेल्या, त्यांनी अशाच
प्रकार ेआपल्या सवर् आशा देवावर केन्द्रीत करुन आपली स्वतःची
संुदरता वाढीस लावली त्या िस्त्रया आपल्या पतींच्या अधीन असत. 6

साराने अब्राहामाची आज्ञा पाळली आिण अब्राहामाला आपला मालक
मानले. जर तुम्ही चांगली कामे करता व कशाचीही िभित मनात बाळगत
नाही तर तुम्ही ितच्या म्हणजे सारचे्या मुली आहात.

7 तसेच पतींनो, तुम्ही आपल्या पत्नींबरोबर समजंसपणाने राहा. त्या
जरी अबला असल्या तरी त्या देवाच्या कृपेमध्ये तुमच्याबरोबरच वारस
आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांच्यािवषयी आदर बाळगा, म्हणजे तुम्ही ज्या
प्राथर्ना देवाला सादर करता त्यात कसलीही बाधा येणार नाही.

चांगल्याचांगल्या कामासाठीकामासाठी ददु:ुखख सोसणसोसणेे

8 शेवटी सारांश हा की, तुम्ही सवर्जण एकमेकांशी िवचार व भावना
यांच्या ऐक्याने, सहानुभूतीने आपल्या भाऊबिहणींशी प्रेमाने, दयाळूपणे
आिण नम्रतेने राहा. 9 वाइटाची परतफेड वाइटाने करु नका, िंकवा
अपमानाची फेड अपमानाने करु नका. उलट, त्या व्यक्तीसाठी देवाकडे
आशीवार्द मागा. कारण देवाने तुम्हाला हे करण्यासाठीच बोलािवले होते.
यासाठी की, तुम्हाला देवाचा आशीवार्दाचा वारसा िमळावा. 10 पिवत्र
शास्त्र म्हणते,
“ज्याला जीवनाचा आनदं उपभोगायचा आहे,
व चांगले िदवस पहावयाचे आहेत,
त्याने आपली जीभ वाईट बोलण्यापासून आवरली पािहजे,
आिण त्याने आपल्या ओठांनी खोट्या गोष्टी बोलू नयेत.

11 दषु्टतेपासून त्याने दरू व्हावे व चांगले ते करावे.
त्याने शांतीचा शोध करुन ती िमळिवली पािहजे

12 जे नीितमान लोक आहेत त्यांच्यावर प्रभुची नजर असते
आिण त्यांच्या प्राथर्ना तो कान देऊन ऐकतो
पण जे वाईट गोष्टी करतात त्यांच्याकडे प्रभु पाठ िफरिवतो.”

स्तोत्र. 34:12-16
13 जे चांगले ते करण्यास तुम्ही उत्सुक असाल तर अशी कोण व्यक्ती

आहे जी तुम्हाला इजा करण्याचा प्रयत्न करील? पण, 14 जे योग्य ते
करुनसुद्धा जर तुम्हांला द:ुख सहन करावे लागते, तर तुम्ही धन्य
आहात. म्हणून “त्या लोकांची भीित बाळगू नका िंकवा गभर्गिळत होऊ
नका” 15 पण आपल्या अतंःकरणात िख्रस्त हा प्रभु आहे असा आदर
बाळगा तुमच्यामध्ये जी आशा आहे, ितच्यािवषयी तुम्हांला कोणी
िवचारले तर त्याचे समथर्न करण्यास सदवै तयार राहा. 16 पण हे
सौम्यतेने व आदराने करा. िख्रस्तामध्ये जगत असताना तुमच्या चांगल्या
वागणकुीवर जे आरोप करतात त्यांना लाज वाटेल, अशा रीतीने तुम्ही
आपली िववेकबुद्धी शुद्ध राखा.

17 कारण चांगले काम करुनदेखील आपण द:ुख सोसावे अशी जर
देवाची इच्छा असेल तर वाईट करुन द:ुख भोगण्यापेक्षा ते अिधक
चांगले.

18 िख्रस्तदेखील आपल्या पापांसाठी
एकदाच मरण पावला.
एक नीितमान दसुऱ्या
अनीितमानांसाठी मरण पावला.
यासाठी की, तुम्हाला देवाकडे जाता यावे.
त्याच्या आत्म्यासंबधंी म्हटले

1 पेत्र 2:9 787 1 पेत्र 3:18
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तर त्याला पुन्हा जीवन िदले गेले.
19 आित्मक रुपाने देखील िख्रस्त बिंदवासात असलेल्या आत्म्यांकडे
गेला व सुवातार् सांिगतली. 20 फार पूवीर् नोहाच्या काळात जेव्हा जहाज
बांधले जात होते आिण देव धीराने वाट पाहत होता, त्यावेळी ज्यांनी
देवाची आज्ञा पाळली नाही, तेच हे आत्मे होत. फक्त थोडकेच म्हणजे
आठ लोकच जहाजात गेले व त्यांचा पाण्यापासून बचाव झाला. 21 ते
पाणी आत्मा िचन्हात्मकरीत्या बािप्तस्म्याचे ज्यामुळे आता तुमचे तारण
होते त्याचे प्रतीक आहे. बािप्तस्मा म्हणजे शरीरावरील धूळ काढणे नव्हे,
तर तो देवाकडे शुद्ध िववेक िमळावा म्हणून केलेला करार आहे. हे सवर्
येशू िख्रस्ताच्या मरणातून पुन्हा उठण्यामुळे घडू शकले. 22 तो स्वगार्त
गेलेला आहे आिण देवाच्या उजव्या हाताशी बसला आहे. देवदतू,
अिधकार आिण सामथ्यर् हे सवर् त्याच्या अधीन आहेत.

बदललबदललेेलीली जीवनजीवनेे

िख्रस्ताने जसा शरीिरक द:ुखसहनाचा अनुभव घेतला, तसेच
तुम्हीसुद्धा िख्रस्ताची जशी िचत्तवृित होती तशा प्रकारच्या
िचत्तवृत्तीने सज्ज व्हा. मी असे म्हणतो कारण ज्याने शारीिरक

द:ुखसहनाचा अनुभव घेतला आहे तो पाप करण्याचे सोडून देतो. 2

म्हणून तो या जगात राहत असता आपल्या उरलेल्या पृथ्वीवरील
जीवनात मानवी वासनांच्या आहारी जाणार नाही तर देवाची इच्छा पूणर्
करण्याकडे लक्ष देईल. 3 कारण तुम्ही आजपयर्ंत िवदेशी लोकांसारखे
आयषु्य जगत आला म्हणजे तुम्ही कामातुरपणाच्या कृतीत चालला,
देहवासना, मद्यापान, बदफैलीपणा, रगेंलपणा आिण अमगंळ मूिर्तपूजा
यात बेभान जीवन जगलात.

4 आता तुम्ही त्यांच्यासारखे वाहवत जात नाही याचे त्यांना आश्चयर्
वाटते. म्हणून तुम्हांस िशव्याशाप देतात. 5 ते त्यांच्या वागणकुीचा
िहशोब येशू िख्रस्त जो िजवंतांचा आिण मेलेल्यांचा न्याय करण्यास
तयार आहे, त्यास देतील, 6 कारण जे मेलेले आहेत त्यांनासुद्धा सुवातार्
सागण्यात आली होती यासाठी की, मनुष्यांप्रमाणेच शारीिरकदृष्ट्या
त्यांचा न्याय व्हावा आिण आध्याित्मकदृष्ट्या देवासमान सावर्कािलक
जीवन जगावे.

ददेेवानवानेे िदलिदलेेल्याल्या ददेेणग्यांचणग्यांचेे चांगलचांगलेे कारभारीकारभारी व्हाव्हा

7 सवर् गोष्टींचा शेवट होण्याची वेळ जवळ आली आहे. म्हणून पूणर्पणे
सावधानतेने वागा आिण प्राथर्ना करण्यास सतत तयार राहा. 8 सवार्ंत
महत्त्वाची गोष्ट ही की, एकमेकांवर सत्याने प्रेम करा. कारण प्रेम पापाच्या
राशीवर पांघरुण घालते. 9 कुरकुर न करता एकमेकांचा पाहूणचार करा.
10 तुमच्यातील प्रत्येकाने देवाकडील कारभारी या नात्याने तुम्हाला
प्राप्त झालेल्या िविवध दानांचा एकमेकांची सेवा करण्यासाठी
काळजीपूवर्क वापर करावा. वेगवेगळी दाने असलेला कारभारी करतो
तसा करावा. 11 सवर् बाबतीत येशू िख्रस्ताच्या द्वार ेदेवाला गौरव
िमळावे, यासाठी जो भाषण करतो त्याने देवापासून आपल्याला वचन
आले आहे असे बोलावे; जो सेवक आहे त्याने देवाने पुरिवलेल्या
सामथ्यार्नुसार सेवा करीत राहावे. यासाठी की सवर् गोष्टीत येशू
िख्रस्ताद्वार ेदेवाला गौरव िदले जावे. कारण गौरव व सामथ्यर्
अनतंकालासाठी त्याचीच आहेत. आमेन.

िख्रस्तीिख्रस्ती म्हणम्हणूूनन ददु:ुखख सहनसहन करणकरणेे

12 िप्रय िमत्रांनो, तुमच्यावर मोठे संकट येऊन तुमची कसोटी होते
तेव्हा नवल वाटून घेऊ नका. 13 त्याऐवजी, तुम्ही िख्रस्ताच्या
द:ुखसहनाचे भागीदार झाल्याबद्दल आनदं करा. यासाठी की, जेव्हा
त्याचे गौरव प्रकट होईल तेव्हा तुम्ही आनदंाने आरोळी मारावी. 14 जर
तुम्ही िख्रस्ताचे अनुयायी आहात म्हणून कोणी तुमचा अपमान केला तर
तुम्ही धन्य आहात. कारण देवाचा गौरवी आत्मा तुमच्यावर िवसावतो.
15 म्हणून, तुमच्यातील कोणास खनुी, चोर, भ्रष्टाचारी िंकवा इतरांच्या
खाजगी व्यवहारात लुडबूड करणारा म्हणून द:ुख सोसावे लागू नये. 16

पण जर तुम्ही िख्रस्ती म्हणून द:ुख सहन केले तर तुम्हांला त्याबद्दल
लाज वाटण्याचे मुळीच कारण नाही. तर तुम्हांला “िख्रस्ती” हे नाव
िमळाल्याने देवाला गौरव द्यावे. 17 कारण देवाच्या घराण्यापासून
सुरुवात करुन न्यायिनवाडा व्हावा अशी वेळ आली आहे. आिण त्याचा
आरभं पिहल्यांदा आपल्यापासून होईल, तर देवाच्या सुवातेर्चा सन्मान
करण्याचे जे नाकारतील त्या लोकांचा शेवट कसा होईल बर?े

18 आिण “जर चांगल्या माणसाचे तारण होणे अवघड आहे
तर मग जो अधािर्मक व पापी मनुष्य आहे त्याचे काय होईल?”

नीितसूत्रे 11:31
19 तर मग ज्यांना देवाच्या इच्छेनुसार द:ुख सोसावे लागते, त्यांनी
आपल्या िनमार्णकत्यार् देवाच्या हाती आपले जीवन सोपवून द्यावे आिण
त्यांनी चांगली कामे करीत राहावे.

ददेेवाचावाचा कळपकळप

आता मी तुमच्यातील वडीलजनांना आवाहन करतो (मी स्वतः
एक वडील आहे आिण िख्रस्ताच्या द:ुखसहनाचा साक्षीदार
आहे, तसेच भिवष्यकाळात प्रकट होणाऱ्या गौरवाचा

भागीदारसुद्धा आहे.) 2 तुमच्या देखभालीसाठी असलेल्या देवाच्या
कळपाचे संगोपन करा. व त्याचा सवार्ंगीण काळजीवाहक असल्यासारखे
त्या कळपाचे पालनपोषण करा. तुम्हांला बळजबरीने करायला सांिगतले
म्हणून नाही, तर देवाला पािहजे म्हणून स्वसंतोषाने कळपाचे
पालनपोषण करा. तुम्ही पशैाचे लोभी आहात म्हणून काम करु नका तर
तुम्ही सेवा करण्यास अधीर आहात म्हणून सेवा करा. 3 आिण ज्यांची
काळजी घेण्याची कामिगरी तुमच्यावर सोपिवली आहे, त्यांच्याशी
एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे वागू नका, तर तुमच्या सवर् कळपापुढे एक
उदाहरण होईल असे वागा. 4 आिण जेव्हा तुमचा मुख्य मेंढपाळ येईल,
तेव्हा तुम्हाला कधीही नाश न पावणारा गौरवी मुगुट देईल. 5

त्याचप्रकार ेतरुण बधंुनो, वडीलजनांच्या अिधन असा. आिण तुम्ही
सवर्जण िलनतेचा पोशाख घालून एकमेकाशी िवनयाने वागा कारण,
“देव गिर्वष्ठ लोकांचा िवरोध करतो,
पण दीनांवर कृपा करतो.”

नीितसूत्रे 3:34
6 देवाने योग्य वेळी तुम्हांस उंच करावे यासाठी देवाच्या बलशाली
हाताखाली लीनतेने राहा. 7 तुमच्या सवर् िंचता देवावर टाका, कारण तो
तुमची काळजी घेतो,

8 सावध आिण जागरुक असा. तुमचा वरैी जो सतैान तो गजर्ना
करीत िफरणाऱ्या िंसहासारखा कोणाला िगळावे म्हणून सगळीकडे िफरत
असतो. 9 त्याचा िवरोध करा आिण तुमच्या िवश्वासात खबंीर राहा.
कारण तुम्हाला माहीत आहे की, जगभर असलेल्या बधंूभिगनींना अशाच
प्रकारचे द:ुख सहन करावे लागले, जसे तुम्ही सध्या अनुभवीत आहात.

10 परतंु काही काळ द:ुख सहन केल्यानतंर सवर् कृपेचा उगम जो देव,
ज्याने येशू िख्रस्ताच्या अनतंकाळच्या गौरवात भागीदार होण्यासाठी
तुम्हाला पाचारण केले तो स्वतः तुम्हाला पुन्हा खबंीरपणे उभे करील.
तुम्हाला सामथ्यर् देईल. तुम्हाला िस्थरता देईल. 11 त्याचे सामथ्यर्
अनतंकाळचे आहे! आमेन.

शशेेवटचावटचा सलामसलाम

12 तुम्हाला देवाच्या खऱ्या कृपेची साक्ष द्यावी व तुम्हाला उत्तेजन
द्यावे म्हणून मी हे पत्र िसल्वानच्या हातून थोडक्यात िलहीत आहे कारण
िसल्वान हा आपला िवश्वासू भाऊ आहे. असे मी समजतो. देवाच्या
खऱ्या कृपेत दृढ राहा.

13 तुमच्याबरोबरच देवाने िनवडलेली बाबेल येथील मडंळी तुम्हांला
सलाम सांगते, तसेच िख्रस्तातील माझा पुत्र माकर्  तुम्हांला सलाम
सांगतो. 14 तुम्ही एकमेकांना प्रीतीच्या चंुबनाने सलाम करा.
तुम्ही जे सवर् िख्रस्तामध्ये आहात त्या तुम्हांबरोबर शांित असो.

1 पेत्र 3:19 788 1 पेत्र 5:14
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2 पपेेत्रत्र

िख्रस्त येशूचा दास व प्रेिषत असलेल्या िशमोन पेत्राकडून,
देवाकडून, ज्यांना तारणारा येशू िख्रस्त याच्या द्वार,े

मौल्यवान िवश्वास आमच्या बरोबरीनेच िमळाला आहे अशांना,
2 देव आिण आपला प्रभु येशू याच्या ओळखीमुळे तुम्हाला देवाची कृपा
व शांित िवपुल प्रमाणात लाभो.

प्रत्यप्रत्येेकक गोष्टगोष्ट जीजी आम्हांलाआम्हांला पािहजपािहजेे तीती ददेेवानवानेे िदलिदलेेलीली आहआहेे

3 जे काही जीवनासंबधंी व देवाच्या भक्तीसंबधंी आहे ते सवर्
आम्हाला येशूच्या दवैी सामथ्यार्ने िदले आहे. कारण ज्याने आम्हाला
त्याच्या स्वतःच्या गौरवाने व चांगुलपणाने बोलिवले आहे त्याला आम्ही
ओळखतो. 4 या गोष्टींच्या म्हणजे गौरव व चांगुलपण यांच्याद्वार ेदेवाने
आपल्याला फार महान आिण मौल्यावान असे आशीवार्दाचे अिभवचन
िदले आहे यासाठी की, त्याच्याद्वार ेआम्ही देवासारखे व्हावे आिण
जगातील दषु्ट लोकांच्या वासनांमुळे नाशापासून सुटका करुन घ्यावी.

5 म्हणून या कारणासाठी आपल्या कडून होता होईल ते प्रयत्न करुन
देण्यात उदारपणाची, िवश्वासात चांगुलपणाची, चांगुलपणात ज्ञानाची, 6

ज्ञानात आत्मसंयमनाची, आत्मसंयमात धीराची आिण धीरात देवाच्या
प्रामािणक सेवेची भर घाला. 7 आिण देवाच्या प्रामािणक सेवेस
बधंूप्रीतीची व बधंुप्रीतीस प्रीतीची जोड द्या. 8 जर या सवर् गोष्टी
तुमच्यात असतील व या गोष्टी वाढत असतील तर त्या तुम्हाला
िक्रयाशील व फळ देणार ेलोक करुन आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या
ज्ञानात पिरपूणर् करतील. 9 पण ज्याच्या अगंी हे गुण नसतील तो
पायापुरते पाहणारा व आंधळा ठरले. आिण त्याच्या गतकाळतील
पापापासून त्याला शुद्ध केल्याचा िवसर त्याला पडला आहे.

10 म्हणून बधंंूनो, तुम्हाला देवाने खरोखरच पाचारण केले आहे आिण
िनवडले आहे, हे दाखिवण्यासाठी अिधक उत्सुक असा. कारण जर
तुम्ही या गोष्टी करता तर तुम्ही कधीही अडखळणार नाही आिण पडणार
नाही. 11 आिण अशा प्रकार ेआपला प्रभु व तारणारा येशू िख्रस्त याच्या
अनतंकाळच्या राज्यात उदारपणे तुमचे स्वागत करण्यात येईल.

12 या कारणासाठी, या गोष्टींची मी तुम्हांला सतत आठवण करुन देत
राहीन. जरी तुम्हांला त्या माहीत असल्या आिण तुमच्याप्रत आलेल्या
सत्यात तुम्ही चांगले िस्थरावलेले असला, 13 तरी हे सांगणे मी अगदी
योग्य समजतो की, जोपयर्ंत या शरीराने मी िजवंत आहे तोपयर्ंत तुम्हांला
आठवण करुन देऊन जागे ठेवणे योग्य आहे. 14 कारण मला माहीत
आहे की आपल्या प्रभू येशू िख्रस्ताने मला हे स्पष्ट केले आहे की,
लवकरच मला हे शरीर सोडावे लागणार आहे. 15 म्हणून या जीवनातून
गेल्यानतंर या गोष्टींची आठवण करुन देण्यासाठी मी सवर् प्रंसगी
प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीन.

आम्हीआम्ही िख्रस्ताचिख्रस्ताचेे ववैभैवभव पािहलपािहलेे

16 कारण आपल्या प्रभु येशूच्या सामथ्यर्यकु्त आगमनािवषयी जेव्हा
आम्ही तुम्हांला सांिगतले, तेव्हा अक्क लहुशारीने बनवलेल्या
भाखडकथांवर आम्ही िवसंबून रािहलो नाही. उलट आम्ही आमच्या
डोळ्यांनी त्याची महानता पािहली. 17 कारण त्याला सन्मान व गौरव ही
देविपत्याकडून प्राप्त झालीत, तेव्हा उदात्त गौरवाने अशी वाणी
त्याच्याकडे आली: “हा माझा िप्रय पुत्र आहे याजिवषयी मी संतुष्ट आहे.”
18 आिण त्याच्याबरोबर पिवत्र डोंगरावर असताना ही वाणी स्वगार्तून
येत असताना आम्ही स्वतः ऐकली.

19 आम्ही संदेष्ट्यांचे भिवष्यवचन अती िवश्वासनीय असे समजून
त्यास मान देतो. त्याकडे लक्ष देऊन तुम्ही फार चांगले करता, कारण

अगदी अधंारात प्रकाशणाऱ्या दीपाप्रमाणे ते िदसते म्हणून िदवस
उजाडून प्रभात तारा तुमच्या अतंःकरणात प्रकाशेपयर्ंत तुम्ही त्याकडे
ध्यान देऊन पाहाल तर चांगले होईल. 20 प्रथम तुम्ही हे समजले
पािहजे की, पिवत्र शास्त्रातील कोणतेही भिवष्यवचन कोणाही मनुष्याच्या
बुद्धीने उकलत नाही. 21 कारण एखाद्या मनुष्याला पािहजे म्हणून
भिवष्यवाणी झालेली नाही, तर जे लोक पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत झालेले
होते, त्यांनीच ती लोकांपयर्ंत पोहचिवलेली आहे.

खोटखोटेे िशक्षकिशक्षक

तरीही देवाच्या लोकांमध्ये खोटे होऊन गेले तसे तुमच्यामध्ये
खोटे िशक्षक असणार. ते लोकांमध्ये िवध्वंसक िवचार
पसरवतील. आिण ज्या प्रभूने त्यांच्यासाठी स्वाततं्र्य िवकत

घेतले त्याचा ते स्वीकार करणार नाहीत. असे करण्याने ते स्वतःवर
ताबडतोब नाश ओढवून घेतील. 2 तसेच पुष्कळ लोक प्रखर लैंिगक
वासनांच्या आहारी जाऊन अनसैिर्गक शरीर व्यवहारात गुरफटतील.
त्यांच्यामुळे खऱ्या मागार्ची िंनदा होईल. 3 त्यांच्या अधाशीपणामुळे
त्यांनी तयार केलेल्या िशकवणकुीने पशैांसाठी तुमची िपळवणूक
करतील. फार पूवीर् देवाने त्यांना िदलेली िशक्षा ही पोकळ धमकी नाही
तर त्यांचा नाश त्यांची वाट पाहत आहे.

4 कारण देवाने, ज्या देवदतूांनी पाप केले त्यांनादेखील सोडले नाही,
तर न्यायाचा िदवस येईपयर्ंत त्यांना अधोलोकाच्या गडद अधंारात
टाकले.

5 देवाने प्राचीन काळातील जगाचीसुद्धा गय केली नाही; तेव्हा त्याने
नोहाचे, ज्याने लोकांना योग्य रीतीने राहण्यासाठी उपदेश केला व
त्याच्याबरोबर इतर सात लोकांचे संरक्षण केले आिण अधािर्मक लोकांनी
भरलेल्या या जगावर पाण्याचा महापूर आणाला.

6 देवाने सदोम व गमोरा या शहरांना जाळून बेिचराख करण्याची
िशक्षा िदली व भिवष्यकाळात अनिैतक लोकांचे काय होईल हे या
उदाहरणाने दाखवून िदले. 7 आपल्या अनीितच्या वागण्याने ज्या बेबदं
लोकांनी लोटासारख्या चांगल्या माणसाला कष्टिवले, त्याची देवाने
सुटका केली. 8 िदवसेंिदवस त्या लोकांमध्ये राहत असताना, त्या
िनयमिवरहीत लोकांमुळे जे तो पाहत व ऐकत होता त्यामुळे त्या चांगल्या
मनुष्याला आपले धािर्मक ह्रदय, फाटून जाते की काय असे त्याला वाटत
होते.

9 अशा प्रकार,े प्रभुला, धािर्मक लोकांची त्यांच्या द:ुखापासून सुटका
कशी करायची हे माहीत आहे आिण त्याला माहीत आहे की न्यायाच्या
िदवसापयर्ंत दषु्ट लोकांना िशके्षसाठी कसे ठेवायचे. 10 िवशेषतः
जे पापमय वासनांच्या भ्रष्ट मागार्ने गेले आहेत, आिण प्रभुचा अिधकार

असताना देखील उद्धटपणे व मन मानेल तसे वागणार ेते लोक गौरवी
देवदतूांची िंनदा करायला भीत नाहीत. 11 याउलट देवदतू जे या
लोकांपेक्षा सामथ्यार्ने व बळाने महान आहेत, ते देवासमोर या
लोकांिवरुद्ध अपमानास्पद गरै काही बोलत नाहीत. 12 परतंु हे लोक
ज्यांना पकडून मारुन टाकावे अशा देहस्वभावानुसार चालणाऱ्या
बुद्धीहीन पशंूसारखे आहेत. ज्या गोष्टींबद्दल ते अज्ञानी आहेत, त्यािवरुद्ध
हे लोक बोलतात. ज्याप्रमाणे प्राण्यांचा नाश केला जातो, त्याचप्रमाणे
(खोट्या िशक्षकांचाही) नाश केला जाईल. 13 आिण त्यांनी इतरांना
दखुावल्याचे आिण अन्यायाचे फळ म्हणून त्यांनाही दखुािवण्यात येईल.
भर िदवसा वाईट गोष्ट करण्यात आनदं आहे असे ते लोक मानतात. ते

डाग आिण कलकं असे आहेत. ते तुमच्याबरोबर मेजवानीत सामील
होताना आपल्या कपटाच्या आनदंात बेभान होतात. 14 त्यांची पापी
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नजर प्रत्येक स्त्रीकडे कामूकतेने वळते व असले पाप करायचे ते कधीही
सोडत नाहीत. डळमळीत मनाच्या लोकांना ते भुरळ घालून पापात
ओढतात त्यांची मने अधाशीपणात तरबेज झालेली असतात. ते लोक
शािपत आहेत.

15 सरळ वाट सोडून ते भलतीकडे भरकटत गेले आहेत. बौराचा पुत्र
बलाम याच्यासारखी वाट त्यांनी धरली आहे. बलामाला अयोग गोष्टी
करण्याकिरता लाच घेणे आवडत असे. 16 परतंु त्याच्या दोषामुळे
त्याची कानउघडणी करण्यात आली. कधीही बोलू न शकणाऱ्या गाढवाने
माणसासारखे बोलून संदेष्ट्याच्या वेडगळपणास आवर घातला.

17 हे खोटे िशक्षक पाणी नसलेले कोरडे झर ेव वादळाने पांगिवलेले
ढग आहेत. खोल अधंारात त्यांच्यासाठी जागा राखून ठेवली आहे. 18

ते पोकळ बढाया मारतात व जे लोक चुकीचे जीवन जगणाऱ्यांच्या
संगतीपासून सुटकेचा प्रयत्न करु लागले आहेत, अशांची फसवणूक
करुन देहवासनांच्या अनिैतकतेचा मोह टाकतात. 19 हे जे खोटे िशक्षक
आहेत ते लोकांना मोकळीक देण्याचे वचन देतात परतंु ते स्वतःच
नाशवंत जीवनाचे दास आहेत. कारण एखाद्या मनुष्यावर ज्या गोष्टीचा
पगडा बसलेला असतो त्याचा तो गुलाम बनतो.

20 म्हणून आपला प्रभू व तारणारा येशू िख्रस्त यांची ज्या लोकांना
ओळख होते, त्यांची जगाच्या दिूषत वातावरणापासून सुटका होते. परतंु
नतंर पुन्हा एकदा जगाचे अशुद्ध वातावरण या लोकांवर आपला पगडा
बसिवते. मग त्यांची शेवटची िस्थती अगोदरच्या िस्थतीहून जास्तच
वाईट होते. 21 त्यांना जर चांगला मागर् माहीत झाला नसता तर चांगले
झाले असते कारण चांगला मागर् माहीत होणे आिण त्या लोकांना
िदलेल्या पिवत्र िशक्षणापासून त्यांनी वळणे, यापेक्षा (अगोदरची िस्थती
चांगली होती.) 22 त्यांच्या बाबतीत जे घडले ते या खऱ्या म्हणीत
सांिगतले आहे: “आपल्याच ओकीकडे परतणारा कुत्रा” आिण दसुऱ्या
म्हणीतः “स्वच्छ केले तरी िचखलात लोळणार ेडुक्कर.”

ययेेशशू ूपरतपरत ययेेईलईल

िप्रय िमत्रांनो, हे दसुर ेपत्र मी तुम्हाला िलिहले आहे. दोन्ही
पत्रांमध्ये या गोष्टींची आठवण करुन देण्यासाठी तुमची शुद्ध
मने जागी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2 देवाच्या पिवत्र

संदेष्ट्यांनी वापरलेले शब्द आिण तुमच्या प्रेिषतांकडून आपल्या प्रभु व
तारणाऱ्याने िदलेल्या आज्ञांची तुम्ही आठवण करावी अशी माझी इच्छा
आहे.

3 पिहल्यांदा आम्ही जे तुम्हाला सांिगतले ते तुम्ही समजून घेतले
पािहजे, ते म्हणजे, शेवटच्या िदवसांत थट्टेखोर लोक येतील जे आपल्या
इच्छेप्रमाणे वागतील. 4 आिण म्हणतील, “िख्रस्ताच्या येण्यािवषयीच्या
अिभवचनाचे काय झाले? आम्हाला ते जाणून घ्यायचे आहे, कारण
आमचे पूवर्ज मेल्यापासून प्रत्येक गोष्ट जगाच्या िनिर्मतीच्या पासून जशी
चालत आली तशीच ती आजसुद्धा घडत आहे.”

5 पण जेव्हा ते असे म्हणतात, तेव्हा ते मुद्दामच िवसरतात की, फार
पूिर्वपासून आकाश व पृथ्वी अिस्तत्वात होती, जी देवाच्या शब्दाने
पाण्यामधून आकारास आली. 6 जेव्हा मागे जग अिस्तत्वात होते तेव्हा
याच घटकणेमुळे महापूर येऊन पृथ्वीचा नाश झाला. 7 परतंु आता जे
आकाश व पृथ्वी आहेत ती याच शब्दाने अिग्नद्वार ेनष्ट होण्यासाठी राखून
ठेवली आहेत. त्यांना त्याच िदवसासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे,
जेव्हा अधािर्मक लोकांचा न्याय होऊन त्यांचा नाश होईल.

8 परतंु, िप्रय िमत्रांनो, ही एक गोष्ट िवसरु नका की, प्रभूला एक िदवस
एक हजार वषार्ंसारखा आिण एक हजार वषेर् एका िदवसासारखी आहेत.
9 देव त्याच्या अिभवचनाची पिरपूतीर् करण्यासाठी उशीर लावणार नाही.
जसे काही लोकांना वाटते, परतंु तो आमच्याशी धीराने वागतो. कारण
आपल्यापकैी कोणाचा नाश व्हावा असे त्याला वाटत नाही. वास्तिवक
सवर् लोकांनी पश्चात्ताप करावा असे त्याला वाटते.

10 परतंु प्रभूचा िदवस एका चोरासारखा येईल, त्यािदवशी आकाश
मोठ्या गजर्नेने नाहीसे होईल व आकाशातील सवर् गोष्टी जळून नाहीशा
होतील आिण पृथ्वीवरील लोक व त्यांची कामे उघडकीस येतील. 11

जर अशा प्रकार ेसवर् गोष्टींचा नाश होणार आहे तर तुम्ही कोणत्या
प्रकारचे लोक असायला पािहजे याचा िवचार करा. तुम्ही आपले जीवन
पिवत्रतेने जगावे व देवाच्या सेवेत मग्न असावे.

12 तुम्ही प्रभुच्या येण्याच्या िदवसाची वाट पाहावी यासाठी की
देवाच्या येण्याचा िदवस अिधक लवकर यावा. त्या गजर्नेने (आवाजाने)
आकाश पेटून नष्ट होईल व आकाशातील सवर् गोष्टी आगीत िवतळतील.
13 पण देवाच्या वचनाप्रमाणे, जथे चांगुलपणा वास करतो असे नवे
आकाश व नवी पृथ्वी यांची आपण वाट पाहू.

14 म्हणून िप्रय िमत्रांनो, ज्याअथीर् तुम्ही या गोष्टींची वाट पाहत
आहात, त्याअथीर् आपणास प्रभूसमोर डागरहीत, दोषरिहत व शांतता
िटकिवण्यांचा आटोकाट प्रयत्न करा. 15 आिण ही गोष्ट मनामध्ये ठेवा
की, आपल्या प्रभूचा धीर म्हणजे तारण, ज्याप्रमाणे आपला िप्रय बधंू
पौल याला देवाने िदलेल्या शहाणपणामुळे त्याने तुम्हांला िलिहले. 16

त्या पत्रात, जसे इतर सवर् पत्रांत असते, त्याप्रमाणे तो या गोष्टीिवषयी
सांगतो. त्याच्या पत्रामध्ये काही गोष्टी आहेत ज्या समजण्यास कठीण
आहेत. अज्ञानी व चंचल मनाचे लोक पिवत्र शास्त्रातील इतर गोष्टींप्रमाणे
या गोष्टींचादेखील िवपयार्स करुन गरै अथर् लावतात व पिरणामी आपला
स्वतःचा नाश करुन घेतात.

17 यासाठी, िप्रय िमत्रांनो, तुम्हाला या गोष्टी अगोदरच माहीत
असल्याने स्वतःचे रक्षण करा. यासाठी की, िनयमशास्त्रिवरिहत
लोकांच्या चुकीमुळे तुम्ही भरकटत जाऊ नये आिण तुमची जी
िवश्वासािवषयीची अढळ भूिमका आहे, ितच्यापासून िवचिलत होऊ नये
म्हणून संभाळा. 18 परतंु आपला प्रभु व तारणारा येशू िख्रस्त याच्या
कृपेत आिण त्याच्याकडून िमळणाऱ्या ज्ञानात वाढत राहा. त्याला आता
आिण अनतंकाळपयर्ंत गौरव असो.
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1 योहानयोहान

जगाच्या सुरुवातीपासून हे होते. हे आम्ही ऐकले आहे. आम्ही
आमच्या डोळ्यांनी ते पािहले आहे. आम्ही ते िनरखून पािहले
आहे. आम्ही ते आमच्या हातांनी चाचपले आहे. जो शब्द

जीवन देतो त्यािवषयी आम्ही बोलत आहोत. 2 ते जीवन आम्हास
प्रकटिवण्यात आले. आम्ही ते पािहले आहे; त्यािवषयी आम्ही साक्ष
देतो; आिण त्या अनतंकाळच्या जीवनािवषयी आम्ही तुम्हांला घोषणा
करीत आहोत. ते जीवन िपत्याबरोबर होते आिण ते आम्हाला
प्रकटिवण्यात आले. 3 आम्ही ते पािहले आहे व ऐकले आहे आिण
आम्ही आता ते तुम्हालाही घोिषत करीत आहोत, यासाठी की तुमचीही
आमच्यासह सहभािगता असावी. आमची सहभािगता तर देविपता व
त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त याजबरोबर आहे. 4 म्हणून आम्ही तुम्हांला या
गोष्टींिवषयी िलहीत आहोत. यासाठी की तुमचा आनदं पूणर् व्हावा.

ददेेवव आमच्याआमच्या पापांचीपापांची क्षमाक्षमा करतोकरतो

5 आिण हा संदेश आहे जो आम्ही येशू िख्रस्ताकडून ऐकला आहे
आिण जो आम्ही तुम्हाला घोिषत करीत आहोत. देव प्रकाश आहे आिण
त्याच्यामध्ये मुळीच अधंार नाही. 6 जर आम्ही म्हणतो की, आमची
देवाबरोबर सहभािगता आहे पण पापाच्या अधंारामध्ये आम्ही राहतो तर
आम्ही खोटे बोलत आहोत व आम्ही सत्याला अनुसरत नाही. 7 पण
जर आम्ही प्रकाशात चालतो, जसा देव प्रकाशात आहे तर आमची
िवश्वासणार ेया नात्याने एकमेकांबरोबर सहभािगता आहे. आिण देवाचा
पुत्र येशू याचे रक्त आम्हाला सवर् पापांपासून शुद्ध करते.

8 जर आम्ही असे म्हणतो की, आमच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही, तर
आम्ही स्वतःला फसवीत आहोत. आिण आमच्यामध्ये सत्य नाही. 9

जर आम्ही आमची पापे कबूल करतो, तर आमच्या पापांपासून आम्हांला
क्षमा करण्यास देव िवश्वासू व न्यायी आहे. आिण आमच्या सवर्
अनीतीपासून तो आम्हाला शुद्ध करतो. 10 जर आम्ही म्हणतो की
आम्ही पाप केले नाही तर आम्ही देवाला लबाड ठरिवतो. आिण त्याचा
संदेश आमच्या अतंःकरणात नाही.

ययेेशशू ूआमचाआमचा साहाय्यकतार्साहाय्यकतार्

माझ्या िप्रय मुलांनो, तुम्ही पाप करु नये यासाठी मी तुम्हांला
या गोष्टी िलहीत आहे, पण जर एखादा पाप करतो तर
िपत्याकडे आमच्या वतीने िवनवणी करणारा मध्यस्थ

आमच्याकडे आहे. तो येशू िख्रस्त आहे, जो नीितमान आहे. 2 तो अपर्ण
आहे जो आमचे पाप आमच्यापासून काढून घेतो आिण केवळ आमचेच
पाप नव्हे तर सगळ्या जगाचे पाप काढून घेतो.

3 जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर हाच मागर् आहे ज्यािवषयी
आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही देवाला खऱ्या अथार्ने ओळखले आहे.
4 जो असे म्हणतो की, “मी देवाला ओळखतो!” आिण त्याच्या आज्ञा
पाळत नाही तर तो लबाड आहे; आिण त्याच्यामध्ये सत्य नाही. 5 पण
जर कोणी देवाची िशकवण पाळतो, तर देवािवषयीचे त्याचे प्रेम
त्याच्यामध्ये पूणर् झाले आहे. हाच मागर् आहे ज्याद्वार ेआम्ही खात्री बाळगू
शकतो की, आम्ही देवामध्ये आहोत. 6 मी देवामध्ये राहतो असे जो
म्हणतो, त्याने जसा येशू जगला तसे जगले पािहजे.

इतरइतर लोकांवरलोकांवर प्रेमप्रेम कराकरा अशीअशी ददेेवानवानेे आज्ञाआज्ञा िदलीिदली

7 िप्रय िमत्रांनो, मी तुम्हांला नवी आज्ञा िलहीत नाही तर जुनीच
आज्ञा िलहीत आहे, जी तुम्हांला सुरुवातीपासूनच देण्यात आली होती.

8 ती जुनी आज्ञा म्हणजे जो संदेश तुम्ही ऐकला आहे तीच आज्ञा आहे.
िशवाय नवीन आजे्ञप्रमाणे मी ितजिवषयी िलहीतो कारण या
गोष्टीिवषयीचे सत्य िख्रस्ताच्या जीवनामध्ये आिण तुमच्या जीवनामध्ये
दशर्िवण्यात आली. कारण अधंार नाहीसा होत आहे व खरा प्रकाश
अगोदरपासूनच प्रकाशत आहे.

9 जो असे म्हणतो की तो प्रकाशात आहे आिण तरीही आपल्या
भावाचा द्वेष करतो तो अजूनसुद्धा अधंारात आहे. 10 जो आपल्या
भावावर प्रेम करतो तो प्रकाशात राहतो, आिण त्याच्या जीवनामध्ये
अशी कोणतीही गोष्ट नसते, जी एखाद्याला पापात पडण्यास भाग पाडते.
11 पण जो आपल्या भावाचा द्वेष करतो तो अधंारात आहे. तो अधंारात
जगत आहे व तो कोठे जात आहे हे त्याला कळत नाही. कारण
अधंारामुळे तो आंधळा झालेला आहे.

12 िप्रय मुलांनो, मी तुम्हांला िलहीत आहे,
कारण िख्रस्तामुळे तुमच्या पापांची क्षमा झालेली आहे.

13 विडलांनो, मी तुम्हांला िलिहतो
कारण जो सुरुवातीपासून अिस्तत्वात आहे, त्याला तुम्ही ओळखता.

तरुणांनो,
मी तुम्हांला िलहीत आहे,
कारण दषु्टावर तुम्ही जय िमळिवला आहे.

14 मुलांनो, मी तुम्हांला िलहीत आहे,
कारण तुम्हांला िपता माहीत आहे.
विडलांनो, मी तुम्हांला िलिहले,
कारण जो सुरुवातीपासून अिस्तत्वात आहे.
त्याची तुम्हांला ओळख झाली आहे.
तरुणांनो, मी तुम्हांला िलिहले,
कारण तुम्ही सशक्त आहात;
देवाचे वचन तुमच्यामध्ये राहते,
कारण तुम्ही दषु्टावर मात केली आहे.
15 जगावर िंकवा जगातील गोष्टींवर प्रेम करु नका. जर कोणी जगावर

प्रेम करतो, तर िपत्यािवषयी त्याच्या अतंःकरणात प्रेम नाही. 16 कारण
जगात जे सवर् काही आहे, ते म्हणजे पापी देहाला संतोषिवणारी लैंिगक
वासना, डोळ्यांची वासना, व संसारािवषयीची फुशारकी हे िपत्यापासून
नाहीत, तर जगापासून आहेत. 17 जग व जगातील वासना नाहीशा होत
आहेत. पण जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो तो अनतंकाळपयर्ंत जगेल.

िख्रस्ताच्यािख्रस्ताच्या शशंतं्रूंनात्रूंना अनुसरुअनुसरु नकानका

18 माझ्या मुलांनो, शेवट जवळ आला आहे आिण तुम्ही
ऐकल्याप्रमाणे िख्रस्तिवरोधी येत आहेत आिण आताही पुष्कळ
िख्रस्तिवरोधी िदसू लागले आहेत. त्यामुळेच आम्हाला कळते की, शेवट
जवळ आला आहे. 19 ते आमच्यातूनच बाहेर िनघाले, पण ते खऱ्या
अथार्ने आमच्यातील नव्हतेच, मी हे म्हणतो कारण जर ते खरचे
आमच्यातील असते तर ते आमच्यात रािहले असते. पण ते गेले यासाठी
की, त्यांना आम्हांला दाखवायचे होते की त्यांच्यातील कोणीच आमचा
नव्हता.

20 पण जो पिवत्र असा िख्रस्त याने तुमचा आत्म्याने अिभषेक केला
आहे, म्हणून तुम्हा सवार्ंना सत्य माहीत आहे. 21 मी तुम्हांला सत्य
माहीत नाही म्हणून िलहीत नाही पण तुम्हांला ते माहीत आहे कारण
सत्यापासून कोणतेच असत्य येत नाही.

22 येशू हा िख्रस्त नाही असे म्हणणारा खोटा नाही काय? असा
मनुष्य िख्रस्तिवरोधी आहे. तो िपता आिण पुत्र या दोघांनाही नाकारतो.
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23 जो पुत्राचा नाकार करतो त्याला िपताही नसतो, पण जो पुत्राला
मानतो त्याला िपताही असतो.

24 तुमच्या बाबतीत जे तुम्ही सुरुवातीपासून ऐकले आहे, त्यामध्येच
राहा, सुरुवातीपासून जे तुम्ही ऐकले त्यात जर तुम्ही राहाल, तर तुम्ही
पुत्रामध्ये व िपत्यामध्ये राहाल. 25 आिण देवाने आम्हांला जे देण्याचे
अिभवचन िदले आहे: ते म्हणजे अनतंकाळचे जीवन होय.

26 जे तुम्हाला फसिवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्यािवषयी मी
तुम्हांला या गोष्टी िलहीत आहे. 27 पण तुमच्याबाबतीत म्हटले तर, ज्या
(पिवत्र व्यक्तीकडून) तुम्हांला अिभषेक करण्यात आला तो तुमच्यामध्ये
राहतो. म्हणून दसुऱ्या कोणी तुम्हांला िशकवावे याची गरज नाही.
त्याऐवजी ज्या आत्म्यासह तुमचा अिभषेक (पिवत्र व्यक्तीकडून) झाला
या सवर् गोष्टीिवषयी तो तुम्हांला िशकिवतो आिण लक्षात ठेवा की, तो
खरा आहे आिण खोटा मुळीच नाही. जसे त्याने तुम्हाला जे करण्यास
िशकिवले आहे तसे तुम्ही िख्रस्तामध्ये राहा.

28 म्हणून आता, िप्रय मुलांनो, िख्रस्तामध्ये राहा, यासाठी की, जेव्हा
िख्रस्त प्रकट होइल, तेव्हा आम्हांला दृढिवश्वास िमळेल व जेव्हा तो परत
येतो तेव्हा त्याच्याद्वार ेआम्ही लिज्जत केले जाणार नाही. 29 जर
तुम्हांला माहीत आहे की, िख्रस्त नीितमान आहे तर जे लोक चांगले
काम करतात ते देवाचे पुत्र आहेत हे देखील तुम्हाला कळेल.

आपणआपण ददेेवाचीवाची मुलमुलेे आहोतआहोत

िपत्याने आपल्यावर जे महान प्रेम केले आहे त्यािवषयी िवचार
करा. आम्हांला देवाची मुले म्हणण्यापयर्ंत त्याने प्रेम केले!
आिण आम्ही खरोखरच (देवाची मुले) आहोत! या कारणामुळे

जग आम्हाला ओळखत नाही, कारण त्यांनी (जगाने) िख्रस्ताला
ओळखले नाही. 2 िप्रय िमत्रांनो, आता आम्ही देवाची मुले आहोत,
आिण भिवष्यकाळात कसे असेल ते अजून माहीत करुन देण्यात आले
नाही. तरीही आम्हाला माहीत आहे की, जेव्हा िख्रस्त पुन्हा येईल, तेव्हा
आम्ही त्याच्यासारखे असू. कारण तो जसा आहे तसे आम्ही त्याला
पाहू. 3 आिण ज्या प्रत्येकाने ही आशा िख्रस्तावर ठेवली आहे, तो
स्वतःला शुद्ध करतो, जसा िख्रस्त शुद्ध आहे.

4 प्रत्येकजण जो पाप करतो तो देवाचा िनयम मोडतो. कारण पाप हे
िनयमभगं आहे. 5 लोकांचे पाप घेऊन जाण्यासाठी िख्रस्त प्रकट झाला
हे तुम्हांस माहीत आहे, आिण त्याच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही. 6

प्रत्येकजण जो िख्रस्तामध्ये राहतो तो पाप करीत राहात नाही.
प्रत्येकजण जो पाप करीत राहतो त्याने त्याला पािहले नाही, आिण
त्याला तो ओळखत सुद्धा नाही.

7 िप्रय मुलांनो, तुम्हांला कोणी फसवू नये. जो योग्य ते करतो तो
जसा िख्रस्त चांगला आहे तसा चांगला आहे. 8 जो पापमय जीवन
जगतच राहतो तो सतैानाचा आहे, कारण सतैान सुरुवातीपासून पाप
करीत आहे आिण सतैानाची कामे नष्ट करावी या उद्देशानेच देवाचा पुत्र
प्रकट झाला.

9 जो देवाचा पुत्र झाला आहे तो कोणीही पाप करीत नाही. कारण
खदु्द देवाची बी त्या व्यक्तीमध्ये असते. त्यामुळे तो पापात राहू शकत
नाही. कारण तो देवाचे मूल बनला आहे. 10 जी देवाची मुले आहेत व
जी सतैानाची मुले आहेत, त्यांना तुम्ही अशा प्रकार ेसांगू शकता:
प्रत्येकजण जे योग्य ते करीत नाही आिण जो त्याच्या भावावर प्रेम करीत
नाही तो देवाचा नाही.

आम्हीआम्ही एकमएकमेेकांवरकांवर प्रीितप्रीित ककेेलीली पािहजपािहजेे

11 आपण एकमेकांवर प्रीित करावी, ही िशकवण आपण
सुरुवातीपासून ऐकली आहे. 12 काईन जो त्या दषु्टाचा (सतैानाचा) होता
तसे आम्ही असू नये कारण त्याने त्याच्या भावाला मारले आिण
कोणत्या कारणासाठी त्याने त्याला मारले? त्याने तसे केले कारण त्याची
स्वतःची कृत्ये दषु्ट होती, तर त्याच्या भावाची कृत्ये चांगली होती.

13 बधंूनो, जर जग तुमचा द्वेष करते तर त्याचे आश्चयर् मानू नका. 14

आपल्याला माहीत आहे की, आपण मरणातून जीवनात गेलो आहोत.
कारण आपण आपल्या बधंूवर प्रीित करतो. जो प्रीित करीत नाही तो
मरणात राहतो. 15 जो कोणी आपल्या भावाचा द्वेष करतो, तो खनुी

आहे. आिण तुम्हांला माहीत आहे की, खनुी माणसाला त्याच्या ठायी
असलेले अनतंकाळचे जीवन िमळत नाही.

16 अशा रीतीने िख्रस्ताने आपल्यासाठी स्वतःचा जीव िदला. यामुळे
प्रेम काय आहे ते आपल्याला समजते. म्हणून आपण देखील आपल्या
भावासाठी जीव िदला पािहजे. 17 जर कोणाजवळ जिगक संपत्ती आहे
आिण त्याचा भाऊ गरजेत आहे हे तो पाहतो पण तरीही त्याच्यावर दया
करीत नाही तर त्याच्यामध्ये देवाची प्रीती राहते असे आपण कसे म्हणू
शकतो? 18 िप्रय मुलांनो, आपली प्रीित केवळ शब्दांनी बोलण्याएवढीच
मयार्िदत नसावी तर ती कृती सहीत व खरीखरुी असावी.

19 आम्ही सत्याचे आहोत ते यावरुन आम्हांस कळेल आिण
अशाप्रकार ेदेवासमोर आमच्या अतंःकरणाची खात्री पटेल 20 जेव्हा
जेव्हा आमचे अतंःकरण आम्हांला दोष देईल, हे यासाठी की आमच्या
अतंःकरणापेक्षा देव महान आहे, आिण सवर् काही (तो) जाणतो.

21 िप्रय िमत्रांनो, वाईट करण्याबद्दल जर आमची अतंःकरणे
आम्हांला दोष देत नाहीत तर देवाकडे जाण्यासाठी आम्हांला खात्री
आहे. 22 आिण देवाकडे आम्ही जे मागतो ते आम्हाला प्राप्त होते. कारण
आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो, आिण त्याला जे संतोषकारक आहे ते
आम्ही करीत आहोत. 23 तो आम्हांला अशी आज्ञा करतो की येशू
िख्रस्ताच्या नावावर आम्ही िवश्वास ठेवला पािहजे आिण एकमेकांवर
प्रीित केली पािहजे, जशी येशूने आम्हांला आज्ञा केली आहे. 24 जो
देवाची आज्ञा पाळतो तो त्याच्यामध्ये राहतो आिण देव त्या व्यक्तीमध्ये
राहतो. देव आमच्यामध्ये राहतो हे आम्हांला यावरुन समजते, त्याने
िदलेल्या आत्म्यामुळे आम्हाला हे समजते.

खोट्याखोट्या िशक्षकांिवरुद्धिशक्षकांिवरुद्ध योहानाचायोहानाचा इशाराइशारा

िप्रय िमत्रांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्यावर िवश्वास ठेवण्याची
सवय लावून घेऊ नका. त्याऐवजी नेहमी त्या आत्म्यांची
परीक्षा करा व ते (खरोखर) देवापासून आहेत का ते पाहा. मी

हे तुम्हांला सांगतो कारण जगात पुष्कळ खोटे संदेष्टे िनघाले आहेत. 2

अशा प्रकार ेतुम्ही देवाचा आत्मा ओळखू शकता: प्रत्येक संदेष्ट्याचा
आत्मा जो कबूल करतो की, “येशू िख्रस्त या जगात मानवी रुपात
आला.” तो देवापासून आहे. 3 आिण प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्मा जो
येशूिवषयी कबुली देत नाही तो देवापासून नाही. अशी व्यिक्त म्हणजे
िख्रस्तिवरोधी होय. ज्याच्या येण्यािवषयी तुम्ही ऐकले आहे. तो अगोदरच
जगात आला आहे.

4 माझ्या मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात, म्हणून तुम्ही
िख्रस्तिवरोध्याच्या अनुयायांना िंजकले आहे, कारण जगामध्ये जो सतैान
आहे त्याच्यापेक्षा जो तुमच्यामध्ये आहे तो महान देव आहे. 5 ते लोक
म्हणजे िख्रस्ताचे शत्रू जगाचे आहेत यासाठी की ते जगापासूनच्या गोष्टी
बोलतात व जग त्यांचे ऐकते. 6 पण आम्ही देवाचे आहोत. जो देवाला
ओळखतो तो आपले ऐकतो. परतंु जो देवाचा नाही तो आपले ऐकत
नाही. अशा रीतीने सत्य प्रकट करणारा आत्मा आिण लोकांना दरू
नेणारा आत्मा कोणता हे आपण ओळखू शकतो.

प्रीितप्रीित ददेेवापासूनवापासून ययेेततेे
7 िप्रय िमत्रांनो, आपण एकमेकांवर प्रीित करु या, कारण प्रीती

देवाकडून येते, आिण प्रत्येकजण 8 जो प्रीित करतो तो देवाचे मूल होतो
आिण देवाला ओळखतो. जो प्रीित करीत नाही, त्याची देवाशी ओळख
झालेलीच नाही. कारण देव प्रीित आहे. 9 अशा प्रकार ेदेवाने त्याची
आम्हावरील प्रीित दशर्िवली: त्याने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात
पाठिवला यासाठी की त्याच्याद्वार ेआम्हाला जीवन िमळावे. 10 आम्ही
देवावर प्रीित केली असे नाही तर त्याने आम्हांवर प्रीित केली व आपल्या
एकुलत्या एका पुत्राला आमच्या पापाकिरता प्रायश्र्िचत्त म्हणून पाठिवले;
यामध्ये खरी प्रीित आहे.

11 िप्रय िमत्रांनो, जर देवाने आमच्यावर अशा प्रकार ेप्रीित केली तर
आम्ही एकमेकांवर प्रीित केलीच पािहजे. 12 देवाला कोणी कधीही
पािहले नाही. पण जर आपण एकमेकांवर प्रीित करीत रािहलो तर देव
आमच्यामध्ये राहतो व त्याची आम्हांवरील प्रीित पूणर्त्वास आणलेली
आहे.
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13 अशा प्रकार ेआम्हांला समजू शकते की देव आमच्यामध्ये राहतो
व आम्ही त्याच्यामध्ये राहतो: त्याने त्याचा आत्मा आमच्यात राहू िदला
आहे. 14 ही गोष्ट आम्ही पािहली आहे व आम्ही साक्ष देतो की, जगाचा
तारणारा होण्यासाठी िपत्याने पुत्राला पाठिवले आहे. 15 जर कोणी “येशू
हा देवाचा पुत्र आहे” हे कबूल करतो तर देव त्या व्यक्तीमध्ये राहतो आिण
ती व्यिक्त देवामध्ये रहाते. 16 आिण म्हणून आम्ही ओळखतो आिण त्या
प्रीतीवर आम्ही िवश्वास ठेवतो की, जी देवाने आमच्यावर केली. देव प्रीित
आहे.
आिण जो प्रीतीत राहतो तो देवामध्ये राहतो आिण देव त्या व्यक्तीमध्ये

राहतो 17 अशा प्रकार ेआमच्याबाबतीत प्रीित पूणर् होते यासाठी की
न्यायाच्या िदवशी आम्हाला दृढिवश्वास प्राप्त व्हावा. अशा प्रकारचा
आत्मिवश्वास आमचा आहे कारण या जगामध्ये जे जीवन आम्ही जगत
आहोत ते िख्रस्ताच्या जीवनासारखे आहे. 18 प्रीतीमध्ये कोणतीही
िभित नसते. उलट पूणर् प्रीित भीतीला घालवून देते. प्रीित िशके्षशी
संबिंधत आहे. आिण जो भीतीमय जीवन जगतो तो प्रीतीत पूणर् झालेला
नाही.

19 आम्ही प्रीित करतो कारण देवाने आमच्यावर पिहल्यांदा प्रीित
केली. 20 जर एखादा म्हणतो, “मी देवावर प्रीित करतो,” पण त्याच्या
भावाचा द्वेष करतो, तर तो खोटे बोलतो. मी हे म्हणतो कारण ज्याला
त्याने पािहलेले आहे अशा भावावर जर एखादा प्रीित करीत नाही. तर
ज्या देवाला त्याने पािहले नाही त्याच्यावर तो प्रीित करु शकत नाही!
21 आम्हांला िख्रस्ताकडून ही आज्ञा िमळाली आहे: जो देवावर प्रीित
करतो त्याने त्याच्या भावावर प्रीित केलीच पािहजे.

ददेेवाचीवाची मुलमुलेे जगािवरुद्धजगािवरुद्ध िवजयीिवजयी होतातहोतात

प्रत्येकजण जो िवश्वास ठेवतो की येशू हा िख्रस्त आहे तो देवाचे
मूल झालेला आहे. आिण प्रत्येकजण जो िपत्यावर प्रीित करतो
तो त्याच्या मुलावरही प्रीित करतो. 2 अशा प्रकार ेआम्ही

ओळखतो की आम्ही देवाच्या पुत्रावर प्रीित करतो: देवावर प्रीित
करण्याने व त्याच्या आज्ञा पाळण्याने. 3 देवाप्रती असलेली आमची
प्रीित आम्ही त्याच्या आज्ञापालनाकडून दाखवू शकतो आिण त्याच्या
आज्ञा फार अवजड नाहीत. 4 कारण प्रत्येकजण जो देवाचा मूल होतो
तो जगावर िवजय िमळिवतो, आिण यामुळे आम्हांला जगावर िवजय
िमळाला: आमच्या िवश्वासाने. 5 येशू हा देवाचा पुत्र आहे असा िवश्वास
धरणाऱ्यािशवाय जगावर िवजय िमळिवणारा कोण आहे?

ददेेवानवानेे आम्हालाआम्हाला त्याच्यात्याच्या पुत्रािवषयीपुत्रािवषयी सांिगतलसांिगतलेे

6 येशू िख्रस्त आमच्याकडे पाणी व रक्त यांच्यासह आला. तो केवळ
पाण्याद्वारचे आमच्याकडे आला असे नाही तर पाणी आिण रक्ताद्वारे
आला, व आत्मा ही साक्ष देतो, कारण आत्मा सत्य आहे. 7 साक्ष देणारे
तीन साक्षीदार आहेतः 8 आत्मा, पाणी आिण रक्त, आिण ितघेही एकच
साक्ष देतात.

9 जर आम्ही मनुष्यांनी िदलेली साक्ष स्वीकारतो, तर देवाने िदलेली
साक्ष त्यांच्या साक्षीहून अिधक महान आहे हे आपण ओळखले पािहजे.
देवाने आपणास िदलेली साक्ष ही त्याच्या एकुलत्या एका पुत्रािवषयीची
आहे. 10 जो कोणी देवाच्या पुत्रावर िवश्वास ठेवतो त्याच्या स्वतःमध्ये
ही साक्ष आहे. जो देवाच्या साक्षीवर िवश्वास ठेवीत नाही, त्याने देवाला
लबाड ठरिवले आहे. कारण देवाने आपल्या स्वतःच्या पुत्राबाबत
िदलेल्या साक्षीवर त्याने िवश्वास ठेवला नाही. 11 आिण देवाची जी साक्ष
आहे ती ही आहे की, देवाने आपल्याला अनतंकाळचे जीवन िदले आहे
आिण हे जीवन त्याच्या पुत्रामध्ये आहे. 12 ज्याच्याजवळ पुत्र आहे
त्याला खर ेजीवन आहे पण ज्याच्याजवळ पुत्र नाही त्याला खर ेजीवन
नाही.

आताआता आपल्यालाआपल्याला अनअनंतंकाळचतकाळचेे जीवनजीवन आहआहेे

13 जे देवाच्या पुत्राच्या नावावर िवश्वास ठेवतात त्यांना मी या गोष्टी
िलहीत आहे, यासाठी की, तुम्हाला अनतंकाळचे जीवन आहे, यािवषयी
तुम्ही िनश्र्िंचत असावे, 14 आिण आम्हांला देवामध्ये खात्री आहे की,
जेव्हा आम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी त्याच्या इच्छेप्रमाणे प्राथर्ना करतो,
तेव्हा तो आमचे ऐकतो. 15 आिण आम्हांला हे माहीत आहे की जर तो
आमचे ऐकतो, तर कोणत्याही कारणासाठी जरी आम्ही प्राथर्ना केली,
तर आम्हांस माहीत आहे की, जे काही आम्ही मािगतले आहे ते
आम्हांला िमळालेच आहे.

16 जर एखाद्याला त्याचा भाऊ पापांत पडलेला िदसला आिण त्याचा
पिरणाम अनतंकाळचे मरण नसेल तर त्या भावासाठी त्याने प्राथर्ना
करावी. आिण देव त्याला जीवन देईल. ज्या गोष्टीचा पिरणाम
अनतंकाळचे मरण नाही अशा पापामध्ये पडणाऱ्यासाठी जे जीवन (देव
देतो) त्या जीवनािवषयी मी हे बोलत आहे. ज्या पापाचा पिरणाम मरण
आहे. अशा तऱ्हेच्या पापाबाबत तुम्ही प्राथर्ना करावी असे मी म्हणत
नाही. 17 सवर् अनीित हे पाप आहे, पण असे पाप आहे ज्याचा पिरणाम
मरण नाही.

18 आम्ही जाणतो की, जो कोणी देवाचे मूल झाला आहे तो पाप
करीत रहात नाही. जो देवापासून जन्मला आहे. देव स्वतः त्याचे संरक्षण
करतो आिण सतैान त्याला हात लावू शकत नाही. 19 आम्हाला माहीत
आहे की आम्ही देवाचे आहोत, जरी संपूणर् जग हे त्या सतैानाच्या
िनयतं्रणाखाली आहे. 20 पण आम्हाला माहीत आहे की देवाचा पुत्र
आला आहे व त्याने आम्हाला समजबुद्धी िदलेली आहे, यासाठी की, जो
खरा आहे त्या देवाला आम्ही ओळखावे. आिण आपणास माहीत आहे
की, त्याचा पुत्र येशू िख्रस्त आला आहे व जो खरा देव आिण देवाचा पुत्र
येशू िख्रस्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. िपता हा खरा देव आहे
आिण तो अनतंकाळचे जीवन आहे. 21 माझ्या मुलांनो, स्वतःला
मूिर्तपूजेपासून दरू राखा.
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2 योहानयोहान

विडलाकडून, देवाने िनवडलेल्या बाईना व ितच्या मुलांना,
सत्यात सहभागी असलेल्या लोकांप्रमाणे ज्यांच्यावर मी प्रीित
करतो, आिण तुमच्यावर प्रीित करणारा मी एकटाच नाही, तर

ज्यांची सत्याशी ओळख झाली आहे असे सवर्जणसुद्धा प्रीित करतात.
2 या सत्यामुळे जे आमच्यामध्ये असते, ते आमच्यामध्ये
अनतंकाळपयर्ंत राहील.

3 देविपत्यापासून आिण िपत्याचा पुत्र प्रभु येशू िख्रस्त याजपासून
कृपा, दया व शांित ही सत्यात व प्रीितत आपणबरोबर राहोत.

4 िपत्याने आपल्याला िदलेल्या आजे्ञप्रमाणे तुमची काही मुले सत्यात
चालतात असे मला िदसून आले म्हणून मला फार आनदं झाला. 5

आिण आता, बाई, कुिरया, मी तुला नम्रपणे िवनिंत करतो की, आपण
एकमेकांवर प्रीित करावी. मी ही तुला नवी आज्ञा करतो असे नाही, तर
जी प्रारभंापासून तुला देण्यात आलेली होती, 6 आिण त्याच्या आजे्ञत
राहणे म्हणजेच प्रीित करणे होय. हीच आज्ञा आहे जी तुम्ही
सुरुवातीपासून ऐकली आहे: की तुम्ही प्रीतीचे जीवन जगावे.

7 येशू मानवी देह धारण करुन या जगात आला या गोष्टीवर िवश्वास न
ठेवणार ेअनेक फसवे भोंद ूलोक जगात िनघाले आहेत. असा फसिवणारा

भोंद ूमनुष्य हाच िख्रस्तिवरोधी होय. 8 सावध असा! यासाठी की
ज्यासाठी आम्ही काम केले ते तुम्ही हातचे जाऊ देऊ नये तर त्याचे पूणर्
प्रितफळ तुम्हांला िमळावे.

9 जो मनुष्य िख्रस्तािवषयीच्या िशकवणकुीप्रमाणे चालत नाही, तर
ितचे उल्लंघन करतो, त्याला देव िमळाला नाही. जो कोणी
िख्रस्तािवषयीच्या िशकवणकुीप्रमाणे चालतो त्याला देविपता व पुत्र असे
दोन्ही िमळाले आहेत. 10 जर एखादा मनुष्य तुमच्या घरी आला आिण
िख्रस्ताची िशकवण आचरणात आणीत नसला तर त्याला आपल्या
घरात घेऊ नका. िंकवा त्याला सलामही करु नका. 11 कारण अशा
मनुष्याला जो कोणी सलाम करतो तो त्याच्या वाईट कामांमध्ये सहभागी
होतो.

12 मला जरी अनेक गोष्टी तुम्हांला िलहायच्या आहेत तरी त्या
तुम्हांला मी शाई व लेखणीने िलहू इिच्छत नाही. तर त्याऐवजी तुम्हांला
भेटावे व प्रत्यक्ष सवर् काही बोलावे अशी आशा मनात बाळगून आहे.
म्हणजे आपला आनदं त्यामुळे पिरपूणर् होईल. 13 देवाने िनवडून
घेतलेल्या तुमच्या बिहणीची मुले तुम्हांला सलाम सांगतात.
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1

3 योहानयोहान

विडलाकडून, माझ्या िप्रय िमत्र गायस ज्याच्यावर मी
सत्यामध्ये प्रीित करतो त्यास,

2 माझ्या िप्रय िमत्रा, जसे आध्याित्मक जीवनात तुझे
चांगले चालले आहे हे मला माहीत आहे तसेच इतर बाबतीतही तुझे
चांगले चालावे आिण तुझे आरोग्य चांगले असावे अशी मी प्राथर्ना करतो.
3 जेव्हा काही बधंु आले आिण सत्यात तू सातत्याने कसे चालतोस
यािवषयी त्यांनी साक्ष िदली आिण तू सत्यािवषयीच्या िवश्वासूपणाबद्दल
मला सांिगतले तेव्हा मला फार आनदं झाला. 4 माझी मुले सत्यात
चालतात हे ऐकून िजतका आनदं मला होतो िततका कशानेही होत
नाही.

5 माझ्या िप्रय िमत्रा, आपल्या बधंंूच्या परक्यांच्या कल्याणासाठी जे
काही करणे तुला शक्य आहे ते तू िवश्वासूपणे करीत आहेस. 6 जे बधंु
आले व ज्यांनी तू दाखिवलेल्या प्रीितिवषयी मडंळीसमोर साक्ष िदली,
त्यांच्या पुढील वाटचालीकािरता देवाला आवडेल अशा प्रकारे 7 शक्य
ते सवर् कर, कारण ते िख्रस्ताच्या सेवेसाठी दौऱ्यावर िनघाले आहेत व
अिवश्वासणाऱ्यांकडून त्यांनी काहीही स्वीकारले नाही. 8 म्हणून आम्ही
िवश्वासणाऱ्यांनी त्यांना मदत केलीच पािहजे. यासाठी की आम्ही
सत्यासाठी एकमेकांचे भागीदार होऊ.

9 मी मडंळीला पत्र िलिहले पण िदयत्रेफस ज्याला त्यांचा नेता व्हायचे
आहे व जे सांगतो ते तो स्वीकारीत नाही. 10 या कारणामुळे जेव्हा मी
येतो तेव्हा तो जो करीत आहे ते दाखवून देईन. तो वाईट शब्दांनी
खोटेपणाने माझ्यािवरुद्ध बोलत आहे व एवढ्यावरच तो समाधान मानीत
नाही, तर त्यात भर म्हणून बधंंूचा तो स्वीकार करीत नाहीच उलट
मडंळीतील जे लोक त्यांचा स्वीकार करु इिच्छतात त्यांना अडथळा
करतो, आिण त्यांना मडंळीबाहेर घालिवतो!

11 माझ्या िप्रय िमत्रा, जे चांगले आहे त्याचे अनुकरण कर. वाइटाचे
अनुकरण करु नको. जे चांगले आहे ते जो करतो, तो देवाचा आहे. जो
वाईट करतो त्याने देवाला पािहले नाही.

12 प्रत्येक जण देमेित्रयािवषयी चांगली साक्ष देतात व सत्यदेखील
तसेच सांगते. आिण आम्ही देखील त्याच्यािवषयी तसेच म्हणतो, आिण
तुम्हांला माहीत आहे की, आमची साक्ष खरी आहे.

13 मला तुला पुष्कळ गोष्टी िलहावयाच्या आहेत पण मला शाई व
लेखणीने तुला िलहावे असे वाटत नाही. 14 त्याऐवजी, तुला लवकर
भेटण्याची मला आशा आहे. मग आपल्याला समोरासमोर बोलता येईल.
15 तुझ्याबरोबर शांित असो. तुझे सवर् िमत्र तुला सलाम सांगतात.
तेथील सवर् िमत्रांना नावाने आमचा सलाम सांग.

3 योहान 1:2 795 3 योहान 1:15



1

यहयहूूदादा

येशू िख्रस्ताचा सेवक आिण याकोबाचा भाऊ असलेल्या
यहूदाकडून, देवाने ज्या तुम्हांला पाचारण केले आहे त्यांस,
देविपता तुमच्यावर प्रीती करतो व येशू िख्रस्ताद्वार ेतुम्ही

सुरिक्षत ठेवले जात आहात.
2 देवाची करुणा, शांित आिण प्रीती तुम्हांला अिधकािधक लाभो.

जजेे चुकाचुका करतातकरतात त्यांनात्यांना ददेेवव िशक्षािशक्षा करीलकरील

3 िप्रय िमत्रांनो, जरी मली तुम्हांला आपल्या समाईक तारणािवषयी
िलिहण्याची आतुरतेने तयारी करीत होतो तरी एका गोष्टीिवषयी मला
िलहावेसे वाटते. ते म्हणजे देवाने आपल्या संतांना, एकदा िदलेला
िवश्वास िटकिवण्यासाठी लढत राहा. 4 याचे कारण ज्यांच्यािवषयी
पिवत्र शास्त्रात फार पूवीर्च िलिहले आहे की अशी माणसे तुमच्यात
चोरुन िशरली आहेत, ते अधािर्मक लोक आहेत. अनीतीने वागण्यासाठी
देवाची दया हे िनिमत आहे असे ते मानतात. आिण आमचा प्रभु व
एकमेव धनी अशा प्रभु येशू िख्रस्ताला ते मानत नाहीत. जी िशके्षसाठी
यापूवीर्च नेमलेली होती, अशी ही माणसे आहेत.

5 जरी तुम्हांला या गोष्टी माहीत असल्या तरी मला तुम्हांला आठवण
करुन द्यावीशी वाटते की, ज्या प्रभूने आपल्या लोकांना एकदा इिजप्त
देशातून सोडवून आणल्यानतंर ज्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठेवण्याचे
नाकारले; अशांचा त्याने नतंर नाश केला, 6 तसेच ज्या देवदतूांनी
आपली सावर्भौम सत्ता िटकवली नाही, परतंु आपली रहाण्याची जागा
सोडून िदली, त्यांची देखील तुम्हाला आठवण करुन द्यायला पािहजे.
देवाने त्यांना सवर्कालच्या बधंनांनी जखडून काळोखात ठेवले यासाठी
की शेवटच्या महान िदवशी त्यांचा न्याय करता यावा. 7 त्याचप्रमाणे, या
देवदतूांसारखीच सदोम व गमोरा आिण त्या शहराच्या आसपासच्या
नगरांनी लैंिगक अनीतीचे आचरण केले आिण अस्वभािवक लैंिगक
संबधंांच्या मागे ती लागली. अनतंकाळच्या अिग्नच्या िशके्षसाठी ती राखून
ठेवली आहेत. एक उदाहरण म्हणून ती आपल्यासमोर ठेवली आहेत. 8

अगदी तशाच प्रकार,े हे लोक जे तुमच्या गटात आले ते स्वप्नांनी
बहकले व त्यांनी आपली शरीर ेिवटाळली आहेत. ते प्रभूचा अिधकार
बाजूला ठेवतात व ते गौरवी थोरामोठ्यांिवरुद्ध (देवदतूांिवरुद्ध)
िंनदानालस्तीची भाषा वापरतात. 9 मीखाएल जो मुख्य देवदतू, याने
जेव्हा मोशेच्या शरीरािवषयी सतैानाबरोबर वाद घातला तेव्हा त्यानेसुद्धा
त्याच्यािवरुद्ध अपमानस्पद आरोप करण्याचे धाडस केले नाही. तो फक्त
म्हणाला, “प्रभू तुला धमकावो.”

10 पण हे लोक, ज्या गोष्टी त्यांना समजत नाहीत त्यांची हे िंनदा
करतात. आिण जनावरासारखे केवळ मूळ स्वभावाला अनुसरुन जे
काही त्यांना समजते. अगदी त्याच गोष्टीमुळे ते नाश पावतात. 11 या
लोकांसाठी हे फार वाइट आहे! काईनाने जो मागर् धरला तोच यांनी
धरलेला आहे. आपला फायदा व्हावा म्हणून ते बलामाप्रमाणे गोंधळून
मोकाट धावत सुटले आहेत आिण कोरहाच्या बडंाळीत भाग घेणाऱ्या
लोकांचा नाश झाला तसाच या लोकांचा देखील नाश होत आहे.

12 हे लोक तुमच्या भातामध्ये दडलेले धोकादायक खडे,
असल्यासारखे आहेत. ते खशुाल तुमच्याबरोबर जेवणखाणे करतात, ते
फक्त स्वतःच चरत राहाणार ेअसे मेंढपाळ आहेत, ते पाणी नसलेल्या
ढगांसारखे असून ते वाऱ्यामुळे वाहवत जातात. ते लोक म्हणजे
िहवाळ्यातील फळहीन व समूळ उपटली गेलेली आिण दोनदा मेलेली
झाडे आहेत. 13 ते लोक आपल्या लज्जास्पद कामामुळे फेसाळणाऱ्या
समुद्राच्या लाटांप्रमाणे आहेत, ते जणू काळ्याकुटृ अधंारात दडलेले तारे
असे आहेत.

14 हनोख, आदामापासूनचा सातवा मनुष्य यानेसुद्धा या लोकांिवषयी
असेच भाकीत केले आहे: “पाहा हजारो पिवत्र देवदतूांसह प्रभु येत आहे.
15 तो अिखल जगातील लोकांचा न्याय करील आिण सवर् लोकांना
त्यांनी केलेल्या अधमार्च्या कामासाठी आिण देवाची चाड न बाळगणाऱ्या
पापी लोकांनी त्याच्यािवरुद्ध जे कठोर, वाईट शब्द आपल्या तोंडावाटे
काढले त्याकरीता तो त्यांना दोषी ठरवील.”

16 हे लोक कुरकुर करणार ेव दोष दाखिवणार ेआहेत, ते आपल्या
वासनांप्रमाणे चालणार ेआिण आपल्या तोंडाने बढाया मारणार ेलोक
आहेत, ते आपल्या फायद्यासाठी इतरांशी तोंडपूजेपणा करतात.

सावधानतसावधानतेेचाचा इशाराइशारा आिणआिण करावयाच्याकरावयाच्या गोष्टीगोष्टी

17 पण, तुम्ही िप्रयजनहो, आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या प्रेिषतांनी
पूवीर् सांिगतलेले शब्द आठवा. 18 त्यांनी सांिगतले, “काळाच्या शेवटी
देवािवषयी थट्टेने बोलणार ेलोक असतील, ते त्यांच्या स्वतःच्याच
अधािर्मक इच्छांच्या मागे जातील.” 19 असे लोक फूट पाडतात. ते
त्यांच्या मूळ स्वभावाप्रमाणे चालतात. त्यांना आत्मा नाही.

20 पण तुम्ही िप्रय िमत्रांनो, आपल्यापिवत्र िशकिवण्यात आलेल्या
िवश्वासात परस्परांना आध्याित्मक रीतीने बळकट करा. पिवत्र आत्म्याने
यकु्त होऊन प्राथर्ना करा. 21 आिण तुम्हांला अनतंकाळच्या जीवनात
घेऊन जाणाऱ्या आपल्या प्रभु येशू िख्रस्ताच्या कृपेची वाट पाहत,
देवाच्या प्रीतीत स्वतःला राखा.

22 िवश्वासात डळमळीत असलेल्या लोकांवर दया करा. 23 त्यांना
अग्नीतून ओढून काढून वाचवा. पण दया दाखिवण्याच्या वेळी काळजी
घ्या. आिण त्यांच्या दिैहक पापामुळे मळीन झालेल्या कपड्यांचा
ितरस्कार करा.

ददेेवाचीवाची स्तुितस्तुित कराकरा

24 आता, तुम्ही पडू नये म्हणून तुम्हाला राखावयास जो समथर् आहे
आिण तुम्हाला आपल्या गौरवी समक्षतेत शुद्ध असे सादर करायला जो
मोठ्या आनदंाने तयार आहे, त्याला आिण आपले तारण करणारा जो
25 एकच देव आहे, त्याला आपला प्रभु येशू िख्रस्त याच्याद्वार ेगौरव,
मान, पराक्रम आिण अिधकार काल, आज आिण अनतंकाळ असो.
आमेन.
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योहानयोहान याया पुस्तकािवषयीपुस्तकािवषयी सांगतोसांगतो

हे येशू िख्रस्ताचे प्रकटीकरण आहे. ज्या गोष्टी लवकरच घडणे
आवश्यक आहे, ते आपल्या सेवकांना दाखिवण्यासाठी देवाने
येशूला हे देवापासून प्राप्त झाले िख्रस्ताने त्याच्या देवदतूाला

पाठवून या सवर् गोष्टी योहानाला दाखिवण्यास सांिगतले. 2 योहानाने जे
काही पािहले त्या सवर् गोष्टींिवषयी साक्ष िदली की येशू िख्रस्ताने हे त्याला
सांिगतले; देवाकडून आलेला हा संदेश आहे. 3 जी व्यक्ती देवाकडून
आलेल्या या संदेशाचे शब्द उघडपणे वाचते ती धन्य आहे. आिण जे
लोक हा संदेश ऐकतात आिण त्यामध्ये िलिहलेल्या गोष्टी पाळतात ते
धन्य आहेत. कारण आता जास्त वेळ उरला नाही.

योहानयोहान ययेेशूचाशूचा ससंदंदेेशश ममंडंळ्यांनाडळ्यांना कळिवतोकळिवतो

4 योहानाकडून,
आिशया प्रांतातील सात मडंळ्यांना:
जो आहे, जो होता व जो येणार आहे त्या एकापासून (देवापासून):

आिण त्याच्या िंसहासनासमोरील सात आत्म्यांकडून तुम्हांस कृपा व
शांित असो. 5 आिण येशू िख्रस्त िवश्वासू साक्षी आहे, जो मेलेल्यांमधून
उठिवले गेलेल्यांमध्ये पिहला आहे.
पृथ्वीवरील राजांचा तो सत्ताधीश आहे. आिण जो येशू आमच्यावर

प्रेम करतो, ज्या येशूने आम्हाला आमच्या पापांपासून त्याच्या रक्ताने
मुक्त केले; 6 ज्याने आम्हांला राज्य आिण देविपत्याची सेवा करणारे
याजक बनिवले त्या येशूला गौरव व सामथ्यर् अनतंकाळपयर्ंत असोत!
आमेन.

7 पहा, येशू ढगांसह येत आहे! प्रत्येक व्यिक्त त्याला पाहील, ज्यांनी
त्याला भोसकले ते सुद्धा त्याला पाहतील. पृथ्वीवरील सवर् लोक
त्याच्यामुळे आक्रोश करतील, होय, असेच होईल! आमेन.

8 प्रभु देव म्हणातो, “मी अल्फा आिण ओमेगा आहे. मी जो आहे, जो
होतो आिण जो येत आहे. मी सवर्समथर् आहे.”

9 मी योहान आहे, आिण मी तुमचा बधंु आहे. आपण िख्रस्तामध्ये
एकत्र आहोत आिण आपण या गोष्टींमध्ये वाटेकरी आहोत. द:ुखसहनात,
राज्यात, धीराने सहन करण्यात, येशूच्या सत्यात आिण देवाच्या
संदेशात मी िवश्वासू होतो त्यामुळे मी पात्म नावाच्या बेटावर होतो. 10

प्रभूच्या िदवशी आत्म्याने माझा ताबा घेतला. माझ्या मागे मी एक मोठा
आवाज ऐकला. तो आवाज कण्यार्सारखा ऐकू आला. 11 तो आवाज
म्हणाला, “तू या सवर् गोष्टी पाहतोस त्या तू पुस्तकात िलही, आिण सात
मडंळ्यांना पाठव: इिफस, स्मुणार्, पगर्म, थुवतीरा, सादीर्स, िफलदेिल्फया
आिण लाविदकीया.”

12 माझ्याबरोबर कोण बोलत आहे हे पाहण्यासाठी मी मागे वळलो,
जेव्हा मी मागे वळालो, तेव्हा मी सोन्याच्या सात दीपसमया पािहल्या.
13 मी कोणाला तरी दीपस्तभंामध्ये पािहले जो “मनुष्याच्या
पुत्रासारखा” होता. त्याने लांब पायघोळ झगा घातला होता. त्याने
सोन्याचा पट्टा छातीवर बांधला होता. 14 त्याचे डोके आिण केस
बरफासारख्यापांढऱ्या लोकरीप्रमाणे शुभ्र होते. त्याचे डोळे अग्नीच्या
ज्वालेसारखे होते. 15 त्याचे पाय भट्टीत गरम झाल्यानतंर चमकणाऱ्या
िपतळासारखे होते. त्याचा आवाज पुराचे पाणी जसा आवाज करते तसा
होता. 16 त्याच्या उजव्या हातात सात तार ेहोते. त्याच्या तोंडातून
दोन्ही बाजंूनी तीक्ष्ण धार असणारी तरवार िनघाली. तो िदवसाच्या
मध्यान्ही अितशय प्रखर तेजाने प्रकाशणाऱ्या सूयार्सारखा िदसत होता.

17 जेव्हा मी त्याला पािहले, तेव्हा मी मेलेल्या माणसा सारखा
त्याच्या पायजवळ पडलो त्याने त्याचा उजवा हात माझ्यावर ठेवला
आिण म्हणाला, “घाबरु नको! मी पिहला आिण शेवटला आहे. मी िजवंत
आहे, 18 मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनतंकाळासाठी िजवंत आहे!
आिण माझ्या जवळ मरणाच्या व अधोलोकाच्या िकल्ल्या आहेत. 19

म्हणून ज्या गोष्टी तू पाहतोस त्या िलही. ज्या गोष्टी आता घडत आहेत
त्या िलही. आिण ज्या गोष्टी नतंर घडणार आहेत त्याही िलही. 20 जे
सात तार ेतू माइया हातात पािहलेस आिण ज्यात सात सोन्याच्या
दीपसमया तू पािहल्यास त्यांचा गुिपत अथर् हा आहे: सात दीपसमया या
सात मडंळ्या आहेत. आिण सात तार ेहे सात मडंळ्यांचे देवदतू आहेत.

इिफसइिफस ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

“इिफस येथील मडंळीच्या दतूाला हे िलही:
“जो आपल्या उजव्या हातात सात तार ेधरतो आिण सात

सोनेरी दीपसमयांमधून चालतो त्याचे हे शब्द आहेतः
2 “तू काय करतोस ते मला माहीत आहे. तू खूप काम करतोस व धीर

धरतोस हे मला माहीत आहे. मला हे माहीत आहे की दषु्ट मनुष्यांचा तू
स्वीकार करीत नाहीस आिण जे स्वतःला प्रेिषत समजतात पण जे तसे
नाहीत त्यांची कसोटी तू घेतलेली आहेस आिण ते खोटे आहेत हे तुला
समजले आहे. 3 माझ्या नावासाठी तू धीर धरलास, माझ्या नावामुळे तू
द:ुख सोसलेस आहे आिण तू थकला नाहीस.

4 “तरीही तुझ्यािवरुद्ध माझे म्हणणे आहे: तू तुझी पिहली प्रीित
सोडली आहेस. 5 ज्या उंचीवरुन तू पडलास ते लक्षात आण! पश्चात्ताप
कर व प्रथम जी कामे केलीस ती पुन्हा कर. जर तू पश्चात्ताप केला
नाहीस, तर मी येईन आिण तुझी दीपसमई ितच्या िठकाणाहून काढून
टाकीन. 6 पण असे काही आहे जे तू करतोस, तू िनकलाईतांचा
कृत्यांचा द्वेष करतोस, मीही त्याच्या कृत्यांचा द्वेष किरतो.

7 “आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको!
जो िवजय िमळिवतो त्याला मी जीवनाच्या झाडाचे (फळ) खाण्याचा
अिधकार देईन. ते झाड देवाच्या सुखलोकात आहे.

स्मुणार्स्मुणार् ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

8 “स्मुणार् येथील मडंळीच्या दतूाला हे िलही:
“जो पिहला आिण शेवटला आहे त्याचे हे शब्द आहेत, जो मेला होता

पण पुन्हा जीवनात आला.
9 “मला तुमचे के्लश आिण गरीबी माहीत आहे. तरीही तुम्ही श्रीमतं

आहात! ज्या वाईट गाष्टी लोक बोलतात त्यािवषयी मला माहीत आहे, ते
म्हणतात आम्ही यहूदी आहोत, पण ते नाहीत, ते सतैानाची सभा आहेत.
10 जे द:ुख तुला सहन करायचे आहे त्यािवषयी घाबरु नकोस. मी तुला
सांगतो, तुम्हांपकैी काहींना तुमची परीक्षा पाहण्यासाठी सतैानाकडून
तुरंुगात टाकतील आिण तुम्ही दहा िदवस छळ सहन कराल. पण तरीही
मरपेयर्ंत िवश्वासू राहा आिण मग मी तुम्हांला जीवनाचा मुगुट देईन.

11 “आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको,
जो िवजय िमळिवतो त्याला दसुऱ्या मरणाची इजा होणारच नाही.

पगपगर्र्मम ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

12 “पगर्म येथील मडंळीच्या दतूाला िलही:
“ज्याच्याकडे दोन्ही बाजंूनी धार असणारी तीक्ष्ण तरवार आहे, त्याचे

हे शब्द आहेत, 13 मला माहीत आहे जेथे सतैानाचे िंसहासन आहे तेथे
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तुम्ही राहता. तरीही तुम्ही माझ्या नावात दृढ आहात. अिंतपाच्या
काळामध्येसुद्धा माझ्यावर तुमचा असलेला िवश्वास तुम्ही नाकारला
नाही. अिंतपा माझा िवश्वासू साक्षीदार होता. तो तुमच्या शहरात मारला
गेला. सतैान जेथे राहतो असे ते तुमचे शहर आहे.

14 “तरीही तुमच्यािवरुद्ध माझे म्हणणे आहे: तुमच्यात असे लोक
आहेत की जे बलामाची िशकवण आचरणात आणतात. बलामाने
बालाकाला इस्राएल लोकांना पाप करायला कसे लावायचे ते िशकिवले.
त्या लोकांनी लैंिगक पापे करुन आिण मूतीर्ला वािहलेले अन्न खाऊन
पाप केले. 15 त्याचप्रमाणे िनकलाईताची िशकवण आचरणारे
तुमच्यामध्येसुद्धा काहीजण आहेत. 16 म्हणून पश्चात्ताप करा! नाहीतर
मी लवकरच तुमच्याकडे येईन आिण आपल्या तोंडातील तरवारीने
त्यांच्याशी लढेन.

17 “आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.
“जो िवजय िमळिवतो त्याला मी लपवून ठेवलेल्या मान्यातून काही

देईन. मी त्याला पांढरा दगड (खडा) देईन ज्यावर नवीन नाव िलिहलेले
असेल. ज्याला तो प्राप्त होईल त्यालाच ते समजेल.

थुवतीराथुवतीरा ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

18 “थुवतीरा येथील मडंळीच्या दतूाला िलही:
“देवाचा पुत्र हे सांगत आहे, ज्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत

आिण ज्याचे पाय चमकणाऱ्या िपतळासारखे आहेत.
19 “मला तुमची कामे, तुमचे प्रेम आिण िवश्वास, तुमची सेवा आिण

धीर माहीत आहे. आिण तुम्ही पिहल्यापेक्षा आता जास्त करीत आहात
हे माहीत आहे. 20 तरीसुद्धा तुमच्यािवरुद्ध माझे म्हणणे आहे: इजबेल
नावाची स्त्री जी स्वतःला संदेष्टी म्हणिवते आिण ती ितच्या िशकवणीने
माझ्या सेवकांना अनिैतक लैंिगक पाप व मूतीर्समोर ठेवलेले अन्न
खावयास मोहिवते. तरी तुम्ही ितला खशुाल तसे करु देता. 21 मी ितला
ितच्या अनिैतक लेंिगक पापािवषयी पश्चात्ताप करण्यासाठी वेळ िदला
आहे. परतंु ती तसे करायला तयार नाही.

22 “म्हणून मी ितला द:ुखाच्या िबछान्यावर िखळवीन आिण जे
ितच्याबरोबर व्यिभचाराचे पाप करतात त्यांना भयकंर द:ुख भोगावयास
लावीन. जर ती ितच्या मागार्पासून पश्र्चात्ताप पावली नाही 23 तर मी
ितच्या अनुयायांना ठार मारुन टाकीन. मग सवर् मडंळ्यांना हे कळेल की
मी तो आहे जो अतंःकरणे आिण मने पारखतो. तुमच्या कृतींप्रमाणे मी
प्रत्येकाला तुमचा मोबदला देईन.

24 “पण थुवतीरा येथील मडंळीतील जे दसुर ेलोक आहेत जे ितची
िशकवण आजरीत नाहीत त्यांना मी सांगतो की, ज्या तुम्ही सतैानाची
म्हणिवलेली खोल गुिपते जाणली नाहीत, त्या तुमच्यावर मी दसुर ेओझे
लादणार नाही. 25 मी येईपयर्ंत जे तुमच्याकडे आहे त्याला धरुन राहा.

26 “जो िवजय िमळिवतो व शेवटपयर्ंत माझ्या इच्छेप्रमाणे करतो
त्याला मी राष्ट्र ांवर अिधकार देईन. 27 तो त्यांच्यावर लोहदडंाने
अिधकार गाजवील मातीच्या भांड्यासारखा तो त्यांचा चुराडा करील.
जसा िपत्याकडून मला अिधकार प्राप्त झाला आहे, check add
footnote 28 तसा मीसुद्धा त्याला पहाटेचा तारा देईन. 29 आत्मा
मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

सादीर्ससादीर्स ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

“सादीर्स येथील मडंळीच्या दतूाला िलही:
“जो देवाचे सात आत्मे धरतो व सात तार ेधरतो त्याचे हे

शब्द आहेत.
“मला तुमची कामे माहीत आहेत, िजवंत असण्याबद्दल तुमचा लौिकक

आहे. पण तुम्ही मेलेले आहात. 2 जागे व्हा! जे उरलेले आहेत आिण
मरणाच्या ह्यामागार्वर आहेत त्यांना मजबूत करा. कारण माझ्या देवाच्या
दृष्टीने तुमची कृत्ये पूणर् झाल्याचे मला आढळले नाही. 3 म्हणून लक्षात
ठेवा, जे तुम्हाला प्राप्त झालेले आहे आिण जे तुम्ही ऐकले आहे त्याप्रमाणे
वागा. आिण पश्चात्ताप करा. पण जर तुम्ही जागे होत नाही, तर मी
एखाद्या चोरासारख येईन आिण तुम्हाला हे कळणार नाही की मी
नेमक्या कोणत्या वेळेला तुमच्याकडे येईन.

4 “तरी तुमच्यात थोडे लोक आहेत जे सादीर्समध्ये आहेत ज्यांनी
स्वतःला स्वच्छ राखले आहे. ते लोक माझ्याबरोबर चालतील. ते पांढरी
वस्त्रे घालतील कारण ते पात्र आहेत. 5 प्रत्येक व्यिक्त जी िवजय
िमळिवते, ती त्यांच्यासारखी पांढरी वस्त्रे पिरधान करील. मी त्या
व्यक्तीचे नाव जीवनाच्या पुस्तकातून काढणार तर नाहीच पण माझ्या
िपत्यासमोर व त्याच्या देवदतूांसमोर त्याचे नाव स्वीकारीन, 6 आत्मा
मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

िफलदिफलदेिेल्फयािल्फया ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

7 “िफलदेिल्फया येथील मडंळीच्या दतूाला िलही:
“जो पिवत्र, सत्य, जो दािवदाची िकल्ली ठेवतो त्याचे हे शब्द आहेत, जे

तो उघडतो, ते कोणी बदं करु शकणार नाही आिण जे तो बदं करतो ते
कोणी उघडू शकणार नाही.

8 “मला तुमची कामे माहीत आहेत, पाहा मी तुमच्यासमोर दार उघडे
करुन ठेवले आहे. जे कोणीही बदं करु शकणार नाही. मला माहीत आहे
की, तू दबुर्ळ आहेस, तरी तू माझा शब्द पाळला आहेस, आिण माझे नाव
नाकारले नाहीस. 9 जे सतैानाच्या सभास्थानाचे आहेत, ते स्वतःला
यहूदी समजतात पण ते यहूदी नाहीत तर ते खोटारडे आहेत. मी त्यांना
तुमच्याकडे आणून तुमच्या पाया पडायला लावीन. आिण त्यांना
समजेल की मी तुमच्यावर प्रीित केली आहे. 10 धीराने सहन
करण्यािवषयी तुम्ही माझी आज्ञा पाळली आहे. म्हणून सवर् जगावर जो
संकटाचा समय येणार आहे त्यापासून मी तुम्हांला राखीन. हा त्रास जे
लोक या पृथ्वीवर राहातात त्यांची परीक्षा होण्यासाठी होईल.

11 “मी लवकर येत आहे, जे तुझ्याकडे आहे त्याला घट्ट धरुन राहा
यासाठी की कोणीही तुझा मुगुट घेऊ नये. 12 जो िवजय िमळिवतो
त्याला मी माझ्या देवाच्या मिंदराचा खांब बनवीन. तो पुन्हा कधीही
त्याला सोडणार नाही. मी त्याच्यावर माझ्या देवाचे नाव व माझ्या
देवाच्या शहराचे नाव नवे यरुशलेम असे िलहीन. जे माझ्या देवापासून
स्वगार्तून खाली येत आहे. आिण मी त्याच्यावर माझे नवे नाव िलहीन.
13 आत्मा मडंळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको.

लाविदकीयालाविदकीया ययेेथीलथील ममंडंळीलाडळीला

14 “लाविदकीया येथील मडंळीच्या दतूाला िलही:
“जो आमेन आहे, िवश्वासू आिण खरा साक्षीदार आहे, देवाच्या

िनिर्मतीवरील सत्ताधीश आहे त्याचे हे शब्द आहेत.
15 “मला तुमची कामे माहीत आहेत तुम्ही थडंही नाही व गरमही

नाही. माझी अशी इच्छा आहे की, तुम्ही दोन्हीपकैी एक काहीतरी
असावे! 16 पण, तुम्ही कोमट असल्याने मी तुम्हांला तोंडातून (थंुकून)
टाकणार आहे. 17 तुम्ही म्हणता, मी श्रीमतं आहे, मी संपित्त िमळिवली
आहे. आिण मला कोणत्याही गोष्टीची गरज नाही. पण तुम्हाला याची
जाणीव होत नाही की, तुम्ही नीच, नराधम, दयनीय, गरीब, आंधळे व
ओगंळ आहात. 18 मी तुम्हाला सल्ला देतो की, अग्नीत शुद्ध केलेले सोने
माझ्याकडून िवकत घ्या. म्हणजे तुम्ही श्रीमतं व्हाल. आिण शुभ्र वस्त्रे
िवकत घ्या व तुमची लज्जास्पद नग्नता तुम्ही झाका. आिण स्पष्ट िदसावे
म्हणून डोळ्यात घालण्यास अजंन िवकत घ्या.

19 “ज्यांच्यावर मी प्रेम करतो, त्यांना दटावतो व िशस्त लावतो
म्हणून कसोशीचे प्रयत्न करावयास लागा आिण पश्चात्ताप करा. 20 मी
येथे आहे! मी दाराजवळ उभा राहतो व दार ठोठावतो. जर कोणी माझा
आवाज ऐकतो आिण दार उघडतो, तर मी आत येईन आिण
त्याच्याबरोबर जेवीन व तोही माझ्याबरोबर जेवेल.

21 “जो िवजय िमळवील त्याला मी माझ्या िंसहासनावर बसण्याचा
अिधकार देईन ज्याप्रमाणे मी िवजय िमळिवला आिण माझ्या िपत्याच्या
िंसहासनावर बसलो. 22 आत्मा मडंळ्यास काय म्हणतो, हे ज्याला
कान आहेत तो ऐको.”

योहानयोहान स्वगस्वगर्र् पाहतोपाहतो

तेव्हा मी पािहले आिण स्वगार्त दार माझ्यासमोर उघडलेले
िदसले. आिण अगोदर जसा आवाज मी माझ्याशी बोलताना
ऐकला होता तसाच आवाज मी ऐकला. तो आवाज कण्यार्च्या
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आवाजासारखा होता. तो आवाज म्हणाला, “इकडे ये, आिण मी तुला
यानतंर जे घडणार आहे ते दाखिवतो.” 2 त्याच क्षणी आत्म्याने माझा
ताबा घेतला. तेथे स्वगार्त माझ्यासमोर िंसहासन होते. कोणी एक त्यावर
बसलेले होते. 3 त्यावर जो बसला होता तो यास्फे व सादीर् या
रत्नांसारखा होता आिण िंसहासनाभोवती पाचूसारखे िदसणारे
मेघधनुष्य होते.

4 िंसहासनाभोवती चोवीस आसने होती, आिण त्या आसनांवर शुभ्र
कपडे घातलेले व डोक्यावर सोन्याचा मुगुट असलेले चोवीस वडील
बसले होते. 5 िंसहासनापासून िवजा व िभन्न आवाज िनघत होते.
िशवाय गडगडाट िनघत होते. िंसहासनासमोर सात िदवे जळत होते. ते
देवाचे सात आत्मे होते. 6 तसेच िंसहासनासमोर काचेच्या समुद्रासारखे
काहीतरी िदसत होते. ते स्फिटकासारखे स्पष्ट होते.
मध्यभागी, िंसहासनाभोवती चार िजवंत प्राणी होते आिण ते डोळ्यांनी

भरले होते. पुढे डोळा, मागे डोळे. 7 पिहला िजवंत प्राणी िंसहासारखा
होता. दसुरा बलैासारखा होता. ितसऱ्याचा चेहरा मनुष्यासारखा होता.
आिण चवथा उडत्या गरुडासारखा होता. 8 त्या प्रत्येक िजवंत
प्राण्याला सहा पखं होते. व त्यांना सगळीकडे डोळे होते. त्यांच्या
पखंाखालीसुद्धा डोळे होते. िदवस व रात्र न थांबता ते म्हणत होते:
“पिवत्र, पिवत्र, पिवत्र, हा प्रभु देव सवर्समथर्
जो होता, जो आहे, आिण जो येणार आहे.”
9 जेव्हा जेव्हा ते िजवंत प्राणी िंसहासनावर बसलेल्याचा गौरव,

सन्मान व उपकारस्तुित करीत होते आिण व जो िंसहासनावर बसलेला
होता तो अनतंकाळपयर्ंत जगत राहणारा आहे, 10 तेव्हा तेव्हा जो
िंसहासनावर बसला होता आिण अनतंकाळपयर्ंत राहतो त्याच्यासमोर
चोवीस वडील पाया पडत होते आिण त्याची उपासना करीत होते. ते
आपले मुगुट िंसहासनासमोर ठेवत होते. व म्हणत होते की:

11 “आमचा प्रभु आिण देव!
तू गौरव, सन्मान आिण सामथ्यर् प्राप्त करुन घेण्यास योग्य आहेस.
तू सवर् काही तयार केलेस
तुला वाटत होते म्हणून सवर् काही अिस्तत्वात आले आिण करण्यात

आले.”

गगंंुडाळीुडाळी उघडण्यासउघडण्यास कोणकोण पात्रपात्र आहआहेे?

मग मी, जो िंसहासनावर बसला होता त्याच्या उजव्या हातात
गंुडाळी पािहली. गंुडाळीवर दोन्ही बाजंूनी िलिहले होते. आिण
ती गंुडाळी सात िशके्क मारुन बदं केली होती. 2 आिण मी एक

सामथ्यर्शाली देवदतू पािहला. तो देवदतू मोठ्या आवाजात म्हणाला,
“गंुडाळीचे िशके्क तोडून ती उघडण्यास कोण पात्र आहे.?” 3 परतंु
स्वगार्त, पृथ्वीवर िंकवा पृथ्वीखाली कोणीही ते िशके्क तोडण्यास आिण
त्यामध्ये पाहण्यास समथर् नव्हता. 4 मी खूप रडलो कारण ती गंुडाळी
उघडून आतमध्ये काय आहे हे पाहण्याच्या योग्यतेचे कोणीही नव्हते. 5

पण वडीलांपकैी एकजण मला म्हणाला, “रडू नकोस! पहा, यहूदा वंशाचा
िंसह, दािवदाचा अकुंर हा िवजयी झाला आहे. तो गंुडाळी उघडण्यास व
ितचे सात िशके्क उघडण्यास समथर् आहे.”

6 मग मी एक कोकरा पािहला. िंसहासनाच्या मध्यभागी उभा
असलेला व त्याच्या भोवती चार िजवंत प्राणी असलेले मी पािहले. व
वडीलही त्याच्याभोवती होते. कोकरा बांधल्यासारखा िदसत होता.
त्याला सात िंशगे आिण सात डोळे होते. आिण हे जणू देवाचे सात आत्मे
असून ते सवर् जगभर पाठिवले होते. 7 कोकरा आला आिण त्याने जो,
िंसहासनावर बसला होता, त्याच्या उजव्या हातातून ती गंुडाळी घेतली.
8 आिण जेव्हा त्याने ती घेतली तेव्हा चार िजवंत प्राणी व चोवीस
वडीलजन कोकऱ्यासमोर उपडे पडले. प्रत्येकाजवळ वीणा व प्रत्येकाच्या
हातात सुवािसक उदाने भरलेल्या सोन्याच्या वाट्या होत्या. या वाट्या
म्हणजे देवाच्या लोकांच्या प्राथर्ना होत्या. 9 आिण त्यांनी नवे गाणे
गाईले:
“तू गंुडाळी घेण्यास
आिण ितचे िशके्क उघडण्यास समथर् आहेस,
कारण तुला वधण्यात आले
आिण तू आपल्या रक्ताने मनुष्यांना

प्रत्येक वंशातून, वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या जमातीतून, आिण
राष्टांतून िवकत घेतले.

10 तू त्यांना राज्य आिण पृथ्वीवर आपल्या देवासाठी याजक बनिवले
आिण नतंर ते पृथ्वीवर सत्ता गाजिवतील.”
11 मग मी पािहले िंसहासन आिण, चार िजवंत प्राणी व वडीलजन

यांच्या सभोवती अगिणत देवदतूांची वाणी ऐकली, त्यांची संख्या
अयतुांची अयतेु व हजारो हजार होती. 12 देवदतू मोठ्या आवाजात
म्हणाले,
“जो वधलेला कोकरा होता तो सामथ्यर्,
संपित्त, शहाणपण आिण शिक्त,
सन्मान, गौरव
आिण स्तुतीस पात्र आहे!”
13 प्रत्येक िनमार्ण केलेली वस्तु आकाशात व पृथ्वीवर, पृथ्वीखाली व

समुद्रातील अवघ्यांना मी असे गाताना ऐकले की,
“जो िंसहासनावर बसतो त्याला
व कोकऱ्याला स्तुित, सन्मान, गौरव
आिण सामथ्यर् अनतंकाळपयर्ंत असो!”

14 चार िजवंत प्राणी म्हणाले, “आमेन!” मग वडीलजनांनी खाली पडून
त्याला अिभवादन केले.

मग मी पािहले की, कोकऱ्याने सात िशक्क्यांपकैी एक
उघडला. मी त्या चार िजवंत प्राण्यांपकैी एकाला ढगाच्या
गडगडाटासारखे बोलताना ऐकले. तो म्हणाला, “ये!” 2 मी

पािहले आिण तेथे माझ्यासमोर पांढरा घोडा होता. घोडेस्वाराने धनुष्य
धरले होते. त्याला मुगुट देण्यात आला होता. तो िनघाला, शत्रूचा पराभव
करीत िनघाला, तो िवजय िमळिवण्यासाठी िनघाला.

3 जेव्हा कोकऱ्याने दसुरा िशक्का उघडला, तेव्हा मी दसुऱ्या प्राण्याला
बोलताना ऐकले. तो म्हणाला, “ये!” 4 मी पािहले तेव्हा लाल रगं
असलेला दसुरा घोडा िनघाला. घोडेस्वाराला पृथ्वीवरुन शांित काढून
घेण्याचा अिधकार िदला होता. म्हणजे लोकांनी आपापसांत एकमेकाला
ठार करावे. त्याला मोठी तरवार देण्यात आली होती.

5 जेव्हा कोकऱ्याने ितसरा िशक्का उघडला, तेव्हा मी ितसऱ्या िजवंत
प्राण्याला बोलताना ऐकले, “ये!” मी पािहले तेव्हा माझ्यासमोर काळा
घोडा होता व घोडेस्वाराच्या हातात तराजू होते असे मला िदसले 6 मग
मी जणू काय चारही िजवंत प्राणी बोलल्यासारखा आवाज ऐकला. ते
म्हणत होते, “एक िकलो गहू एका िदवसाच्या मजुरीइतके, आिण तीन
िकलो बालीर् एका िदवसाच्या मजुरीइतकी, मात्र तेल व द्राक्षारस वाया
घालवू नका.”

7 जेव्हा त्याने चौथा िशक्का उघडला, तेव्हा मी चौथ्या िजवंत
प्राण्याचा आवाज ऐकला. तो म्हणाला, “ये आिण पाहा!” 8 मी पािहले
तेव्हा माझ्यासमोर िफक्या रगंाचा घोडा मला िदसला. त्यावरच्या
घोडेस्वाराचे नाव मृत्य ुहोते. आिण त्याच्या मागोमाग अधोलोक चालला
होता. आिण त्यांना पृथ्वीच्या चौथ्या भागावर (पृथ्वीच्या पाव भागावर)
लोकांना तरवारीने मारण्याचा, दषु्काळाने आिण पटकीने मारण्याचा व
पृथ्वीवरील जगंली िहस्र प्राण्यांकडून मारण्याचा अिधकार िदला होता.

9 जेव्हा त्याने पाचवा िशक्का उघडला तेव्हा मी काही आत्मे वेदीखाली
पािहले. त्यांना देवाच्या वचनासाठी आिण त्यांनी राखलेल्या साक्षीमुळे
ठार मारण्यात आले होते. 10 ते मोठ्या आवाजात म्हणाले, “पिवत्र
आिण सत्य प्रभु, कोठपयर्ंत तू पृथ्वीवरील लोकांचा न्याय करणार
नाहीस आिण आम्हाला ठार मारल्याबद्दल त्यांना िशक्षा करणार
नाहीस?” 11 त्या प्रत्येक आत्म्याला मग एक एक पांढरा शुभ्र झगा
देण्यात आला. आिण त्यांना सांगण्यात आले की, त्यांचे काही बांधव
िख्रस्ताच्या सेवेत आहेत व यांना जसे मारण्यात आले, तसे त्यांनाही
मारण्यात येईल व ते पूणर् होइपयर्ंत त्यांनी थोडा वेळ थांबावे.

12 मग कोकऱ्याला सहावा िशक्का उघडताना मी पािहले. तेव्हा मोठा
भूकंप झाला, सूयर् मेंढीच्या केसांपासून बनिवलेल्या काळ्या
कापडासारखा झाला, पूणर् चंद्र रक्तासारखा लाल झाला. 13 ज्याप्रमणे
अिंजराचे झाड वारा आला म्हणजे अिंजर ेखाली पाडते तसे आकाशातून
तार ेपृथ्वीवर पडले. 14 जसे गंुडाळी गंुडाळतात तसे, आकाश गंुडाळले
गेले, आिण प्रत्येक पवर्त व बेट त्याच्या स्थानावरुन हलिवले गेले.
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15 मग सवर् लोक गुहेत, पवर्तांच्या, खडकांच्या मागे लपले. त्यामध्ये
जगातील राजे, सत्ताधीश, सेनापती, श्रीमतं लोक आिण सामथ्यर्शाली
लोक होते. प्रत्येक व्यिक्त, गुलाम िंकवा स्वततं्र लपून बसली. 16 लोक
पवर्तांना आिण खडकांना म्हणाले, “आमच्यावर पडा. जो िंसहासनावर
बसला आहे त्याच्या चेहऱ्यासमोरुन आम्हांला लपवा. कोकऱ्याच्या
रागापासून आम्हाला लपवा. 17 कारण त्याच्या रागाचा मोठा िदवस
आला आहे. त्यासमोर कोणीच िटकाव धरु शकत नाही!”

इस्राएलचइस्राएलचेे एकशएकशेे चळचळेेचाळीसचाळीस हजारहजार लोकलोक

यानतंर मी चार देवदतूांना पुथ्वीच्या चार कोपऱ्यांना उभे
रािहलेले पािहले. देवदतूांनी पृथ्वीचे चारही िदशांचे वारे
अडिवले होते. जिमनीवर, समुद्रावर िंकवा कोणत्याही झाडावर

वारा वाहू नये म्हणून ते वाऱ्याला थोपवीत होते. 2 तेव्हा मी आणखी एक
देवदतू पूवेर्कडून वर येताना पािहला. या देवदतूाकडे िजवंत देवाचा िशक्का
होता. या देवदतूाने त्या चार देवदतूांना मोठ्या आवाजात बोलािवले. हे
चार देवदतू असे होते की ज्यांना देवाने पृथ्वी व समुद्राला इजा करण्याचे
सामथ्यर् िदले. देवदतू त्या देवदतूांना म्हणाला, 3 “िमनीला, िंकवा
समुद्राला िंकवा झाडांना, जे देवाची सेवा करतात त्या लोकांना आम्ही
िशक्का मारपेयर्ंत इजा करु नका.”

4 मग मी ज्यांना िशक्का मारला होता त्यांची संख्या ऐकली. इस्राएल
लोकांच्या प्रत्येक वंशावर िशक्का मारला, ते एकशे चव्वेचाळीस हजार
होते.

5 यहूदा वंशातील 12,000 लोकांना
रऊबेन वंशातील 12,000 लोकांना
गाद वंशातील 12,000 लोकांना
6 अशेर वंशातील 12,000 लोकांना
नफताली वंशातील 12,000 लोकांना
मनश्शे वंशातील 12,000 लोकांना
7 िशमोन वंशातील 12,000 लोकांना
लेवी वंशातील 12,000 लोकांना
इस्साखार वंशातील 12,000 लोकांना
8 जबुलून वंशातील 12,000 लोकांना
योसेफ वंशातील 12,000 लोकांना
बन्यािमन वंशातील 12,000 लोकांना

मोठामोठा समुदायसमुदाय

9 यानतंर मी पािहले, तेव्हा अफाट लोकसमुदाय मला िदसला. तेथे
इतके लोक होते की, कोणालाही ते मोजता आले नसते. ते प्रत्येक
राष्ट्र ाचे, वंशाचे, जमातीचे, आिण भाषेचे लोक होते, हे लोक
िंसहासनासमोर आिण कोकऱ्यासमोर उभे होते. त्या सवार्ंनी पांढर ेशुभ्र
झगे घातले होते आिण त्यांच्या हातात झावळ्याच्या फांद्या होत्या. 10 ते
मोठ्याने ओरडत होते, “तारण आमच्या देवाचे आहे. व आमच्या
कोकऱ्याचे आहे, जो िंसहासनावर बसतो.”

11 सवर् देवदतू िंसहासनाभोवती उभे होते आिण विडलजनांच्या
आिण चार प्राण्यांच्या भोवती उभे होते. ते िंसहासनासमोर पालथे पडले
आिण त्यांनी देवाची आराधना केली. 12 ते म्हणाले, “आमेन! स्तुित
गौरव, शहाणपण, आभार, सन्मान, सामथ्यर् आिण पराक्रम
अनतंकाळासाठी आमच्या देवाची आहेत. आमेन!”

13 मग वडीलांपकैी एकाने मला िवचारले, “हे पांढर ेझगे घातलेले
कोण आहेत? व कोठून आले आहेत?”

14 मी म्हणालो, “महाराज, आपणाला माहीत आहे.”
आिण तो वडील म्हणाला, “हे लोक मोठ्या त्रासातून बाहेर आलेले

आहोत, त्यांनी त्यांची वस्त्रे कोकऱ्याच्या रक्तात धुतली आहेत. आता
स्वच्छ व शुभ्र झाले आहेत. 15 म्हणून आता हे लोक देवाच्या
िंसहासनासमोर आहेत. हे लोक देवाची त्याच्या मिंदरात रात्रंिदवस सेवा
करतात आिण जो िंसहासनावर बसलेला आहे, तो त्यांचे रक्षण करील.
16 त्या लोकांना पुन्हा केव्हाच भूक लागणार नाही. त्यांना पुन्हा केव्हाच
तहान लागणार नाही, सूयार्मुळे त्यांना बाधा होणार नाही. कोणतीही
उष्णता त्यांना जाळून टाकणार नाही. 17 िंसहासनाच्या मध्यभागी

असलेला कोकरा त्यांचा मेंढपाळ असेल. ज्या झऱ्यांचे पाणी जीवन देते
तेथे तो त्यांना नेईल. आिण देव त्यांच्या डोळ्यांतील सवर् अश्रु पसून
टाकील.”

सातवासातवा िशक्कािशक्का

कोकऱ्याने सातवा िशक्का उघडला. तेव्हा स्वगार्त अधार्
तासपयर्ंत सवर्त्र शांतता होती. 2 आिण मी सात देवदतूांना
देवासमोर उभे असलेले पािहले. त्यांना सात कणेर् िदले होते.

3 दसुरा देवदतू आला आिण वेदीजवळ उभा रािहला. या देवदतूाकडे
सोनेरी धूप ठेवण्याचे भांडे होते, त्यांच्याकडे धूप प्राथर्नेसह अपर्ण
करण्यासाठी िदले होते. ह्या प्राथर्ना देवाच्या पिवत्र पिवत्र लोकांच्या
होत्या. देवदतूाने त्याचे अपर्ण िंसहासनासमोर सोनेरी वेदीवर ठेवले. 4

धुपाचा धूर देवदतूाच्या हातातून देवाच्या िंसहासनासमोर गेला. धूर
देवाच्या लोकांच्या प्राथर्नेसह गेला. 5 मग देवदतूाने धुपाटणे घेऊन,
वेदीवरील अग्नीने ते भरले व ते पृथ्वीवर टाकले तेव्हा िवजा चमकू
लागल्या. मेघांचा गडगडाट व इतर आवाज झाले. आिण भूकंप झाला.

सातसात ददेेवदवदूतूत त्यांचत्यांचेे कणकणेर्ेर् वाजिवतातवाजिवतात

6 मग सात देवदतू त्यांचे कणेर् वाजिवण्यास तयार झाले.
7 पिहल्या देवदतूाने कणार् वाजिवला आिण रक्तिमिश्रत गारा व अिग्न

पृथ्वीवर टाकण्यात आले. तेव्हा पृथ्वीचा एक तृतीयांश भाग आिण एक
तृतीयांश झाडे व सवर् िहरवे गवत जळून गेले.

8 दसुऱ्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला. तेव्हा अग्नीने जळत
असलेल्या मोठ्या डोंगरासारखे काहीतरी समुद्रात टाकले गेले. आिण
एक तृतीयांश समुद्राचे रक्त झाले. 9 आिण एक तृतीयांश समुद्रातील
जीव मेले. आिण एक तृतीयांश जहाजे नष्ट झाली.

10 ितसऱ्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला तेव्हा एक मोठा तारा
मशालीप्रमाणे पेटलेला आकाशातून पडला. तो तारा नद्यांच्या एक
तृतीयांश भागावर पडला आिण झऱ्यांच्या एक तृतीयांश भागावर पडला.
11 त्या ताऱ्याचे नाव कडूदवणा आिण एक तृतीयांश पाणी कडू झाले. ते
कडू असलेले पाणी िपऊन पुष्कळ लोक मेले.

12 चौथ्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला. तेव्हा सूयार्च्या एक
तृतीयांश भागावर आघात झाला. चंद्राच्या एक तृतीयांश भागावर व
ताऱ्यांच्या एक तृतीयांश भागावर आघात झाला. त्यामुळे त्याचा एक
तृतीयांश भाग काळा झाला. िदवसाचा एक तृतीयांश काळा भाग झाला.
रात्रीचा एक तृतीयांश भाग काळा झाला.

13 मी पाहत असताना, आकाशात उंचावर मी गरुडाला उडताना
पािहले. गरुड मोठ्या आवाजात म्हणाला, “संकट! संकट! संकट,
पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांवर संकट येत आहे. हे संकट तीन देवदतूांनी
कणार् वाजिवल्यावर येईल.”

पाचव्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला, तेव्हा मी
आकाशातून एका ताऱ्याला, पृथ्वीवर पडताना पािहले. अथांग
दऱ्याकडे नेणाऱ्या खोल बोगद्याची िकल्ली त्याला देण्यात

आली. 2 मोठ्या भट्टीतून धूर यावा तसा त्या बोगद्यातून धूर येऊ
लागला. बोगद्यातून येणाऱ्या धुरामुळे सूयर् आिण आकाश काळे झाले

3 मग धुरातून टोळधाड पृथ्वीवर आली. त्यांना पृथ्वीवरील
िंवचवासारखा दशं करण्याचा अिधकार िदला होता. 4 टोळांना
सांगण्यात आले होते की त्यांनी गवताला, रोपांना िंकवा झाडांना हािन
पोहचवू नये. ज्या लोकांच्या कपाळावर देवाचा िशक्का मारण्यात आला
नसेल त्यांनाच चावण्यास त्यांना सांगण्यात आले होते. 5 या टोळांना
लोकांना वेदना देण्यासाठी पाच मिहने वेळ िदला होता. अिधकार िदला
होता. पण त्यांना लोकांना ठार मारण्याचा अिधकार देण्यात आला
नव्हता. त्यांच्या दशंाने ज्या वेदना होत त्या वेदना िंवचवाने डंख
मारल्यावर होतात तशा होत होत्या. 6 या िदवसात अनेक जण
मरण्यासाठी मागर् शोधण्याचा प्रयत्न करतील पण त्यांना तो सापडणार
नाही. त्यांना मरावेसे वाटेल पण मरण त्यांच्यापासून लपून राहील.

7 यदु्धासाठी तयार असलेल्या घोड्यांसारखे टोळ िदसत होते.
त्यांच्या डोक्यांवर त्यांनी सोनेरी मुगुटासारखे काही घातले होते. त्यांचे
चेहर ेमनुष्यांच्या चेहऱ्यासारखे िदसत होते. 8 त्यांचे केस िस्त्रयांच्या
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केसांसारखे होते. त्यांचे दात िंसहाच्या दातांसारखे होते. 9 त्यांची छाती
लोखडंी उरस्त्राणासारखी (िचलखतासारखी) िदसत होती आिण त्यांच्या
पखंांचा आवाज यदु्धात वेगाने धावणाऱ्या अनेक घोडयांच्या रथासारखा
होता. 10 त्यांना िंवचवासारख्या शेपट्या व नांग्या होत्या. लोकांना पाच
मिहने वेदना देण्याची त्यांच्या शेपटीत ताकद होती. 11 टोळांचा एक
राजा होता. हा राजा अथांग दऱ्याचा दतू होता. यहूदी भाषेत त्याचे नाव
अबद्दोन, आिण ग्रीक भाषेत त्याचे नाव अपुल्लोन (िवध्वंसमूलक) होते.

12 पिहले मोठे संकट आता येऊन गेले होते. आणखी दोन मोठी
संकटे येणार आहेत.

सहावासहावा कणार्कणार् वाजतोवाजतो

13 सहाव्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला. तेव्हा मी देवासमोर
असलेल्या सोनेरी वेदीवरुन चारपकैी एका िंशगापासून येणारा आवाज
ऐकला. 14 तो आवाज त्या सहाव्या दतूाला ज्याच्याकडे कणार् होता
त्याला म्हणाला, “फरान नदीवर बांधून ठेवलेले चार देवदतू सोड.” 15

ते चार देवदतू या घटकेसाठी, या िदवसासाठी, या मिहन्यासाठी, या
वषार्साठी तयार ठेवले होते. पृथ्वीवरील एक तृतीयांश लोकांना
मारण्यासाठी हे देवदतू सोडण्यात आले. 16 घोडदळाची संख्या मी
ऐकली. तो 200,000,000 इतके घोडदळ होते.

17 माझ्या दृष्टान्तात मी घोडे आिण घोड्यांवर असलेले स्वार पािहले,
ते अशा प्रकार ेिदसत होते: तांबड्या रगंाचे, गडद िनळे आिण िपवळे असे
त्यांचे उरस्त्राण (िचल खत) होते. घोड्यांची मस्तके िंसहाच्या
मस्तकासारखी िदसत होती. घोड्यांच्या तोंडांतून अिग्न, धूर व गधंरस
येत होते. 18 घोडयांच्या तोंडातून येणाऱ्या या तीन पीडा-अिग्न, धूर व
गधंरस यामुळे पृथ्वीवरील एक तृतीयांश लोक मारले गेले. 19 घोड्यांची
शािक्त त्यांच्या तोंडात तशी त्यांच्या शेपटीतसुद्धा होती. त्या शेपट्या
सापासारख्या असून त्यांना दशं करण्यासाठी डोके होते. ते लोकांना
जखमी करीत असत.

20 इतर लोकांना या वाईट गोष्टींमुळे मारले गेले नाहीत. पण तरीही या
लोकांनी आपली अतंःकरणे व जीिवते बदलली नाहीत. आिण आपल्या
हातांनी ज्या गोष्टी ते करीत होते त्यापासून वळले नाहीत. ते सतैानाची
म्हणजे सोने, चांदी, तांबे. दगड आिण लाकूड यांच्या मूतीर्ंची, ज्या पाहू
शकत नाहीत, ऐकू शकत नाहीत व चालू शकत नाहीत, अशांची भिक्त
करण्याचे त्यांनी थांबिवले नाही. 21 या लोकांनी इतरांना मारण्यापासून
आपली अतंःकरणे बदलली नाहीत खून चेटके तसेच लैंिगक पापांपासून
आिण चोरीपासून परावृत्त झाले नाहीत.

ददेेवदवदूतूत आिणआिण लहानलहान गगंंुडाळीुडाळी

मग मी आणखी एक शक्तीशाली देवदतू स्वगार्तून येताना
पािहला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. त्याच्या डोक्यावर
मेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूयार्सारखा होता, त्याचे पाय

जणू काय अग्नीचे खांब होते. 2 त्याने लहान गंुडाळी धरली होती, जी
त्याच्या हातात उघडी होती. त्याने त्याचा उजवा पाय समुद्रात ठेवला
होता व डावा पाय जिमनीवर ठेवला होता. 3 आिण त्याने िंसहाच्या
गजर्नेसारखी मोठ्याने गजर्ना कली. जेव्हा तो ओरडला, तेव्हा त्या सात
मेघगजर्नांनी आपापले शब्द उच्चारले.

4 जेव्हा त्या सात मेघगजर्ना बोलल्या, त्यावेळी मी िलिहणार
एवढ्यात मला आकाशातून वाणी आली, ती म्हणाली, “सात
मेघगजर्नांनी काढलेले शब्द बदं करुन ठेव. ते िलहू नको.”

5 मग ज्या देवदतूाला मी समुद्रात व जिमनीवर पािहले होते त्याने
आपला उजवा हात स्वगार्कडे उचलला. 6 जो अनतंकाळ जगतो, ज्याने
आकाश व त्यातील सवर् काही बनिवले, पृथ्वी व तीवरील, त्याच्या
नावाने शपथ वािहली. आिण म्हणाला, “आता आणखी िवलबं होणार
नाही! 7 पण जेव्हा सातवा देवदतू कणार् वाजिवण्याच्या तयारीत असेल
त्या िदवसात देवाची गुप्त योजना पूणर् होईल. त्याचे सेवक जे संदेष्टे
(भिवष्यवदी) त्यांना िदलेल्या वचनानुसार घडून येईल.”

8 तेव्हा आकाशातून झालेली वाणी जी मी ऐकली होती ती पुन्हा मला
बोलली, “जा, गंुडाळी घे, जी गंुडाळी समुद्र व जमीन यावर उभ्या
असलेल्या देवदतूाच्या हातात उघडी आहे ती घे.”

9 म्हणून मी त्या देवदतूाकडे गेलो व मला ती लहान गंुडाळी दे असे
म्हणालो. तो मला म्हणला, “ही घे, आिण ही खा. ती खाल्ल्याने तुझे
पोट कडू होईल. पण तुझ्या तोंडाला मात्र ते मधासारखे गोड लागेल.”
10 मी ती लहान गंुडाळी देवदतूाच्या हातून घेतली व खाऊन टाकली.
माझ्या तोंडात मला ती मदासारखी गोड वाटली, पण जेव्हा ती मी
खाल्ली, तेव्हा माझे पोट कडवट झाले. 11 तेव्हा मला सांगण्यात आले,
“तू पुन्हा पुष्कळ लोकांना, राष्ट्र ांना, वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्यांना व
राजांना संदेश सांिगतले पािहजेत.”

दोनदोन साक्षीदारसाक्षीदार

मग मला मोजमाप करण्यासाठी वापरण्यात येण्यासारखी
काठी देण्यात आली. आिण मला सांगण्यात आले, “जा
आिण देवाचे मिंदर, वेदी व तेथील उपासकांचे मोजमाप कर.

2 पण बाहेरचे अगंण सोडून दे. त्याचे मोजमाप करु नको. कारण ते
िवदेशी लोकांना िदलेले आहे. ते बेचाळीस मिहने पिवत्र शहर तुडिवतील.
3 आिण मी माझ्या दोन साक्षीदारांना सामथ्यर् देईन. ते देवाचा संदेश
1,260 िदवस देतील. ते तागाची वस्त्रे घालतील.”

4 हे दोन साक्षीदार म्हणजे दोन जतैुनाची झाडे आहेत. आिण
पृथ्वीच्या प्रभुसमोर असणाऱ्या दीपसमया आहेत. 5 जर एखाद्या
व्यक्तीने त्या साक्षीदारांना दखुिवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या
तोंडातून अिग्न िनघून त्यांच्या शत्रूंना भस्म करीत राहत असे. जो कोणी
त्यांना इजा करण्याचा प्रयत्न करीत असे त्याला अवश्य मरावे लागे. 6

या साक्षीदारांना ते संदेश देत असताना पाऊस पडला तर तो
थांबिवण्याचे सामथ्यर् आहे. त्या साक्षीदारांना पाण्याचे रक्त करण्याचे
सामथ्यर् आहे. पृथ्वीवर प्रत्येक प्रकारचे संकट पाठिवण्याचे सामथ्यर् आहे
आिण त्यांना पािहजे िततके वेळा ते हे करु शकतात.

7 आिण जेव्हा दोन साक्षीदार त्यांचा संदेश देण्याचे संपवतील तेव्हा
त्या अभांग दऱ्यातून येणारा प्राणी त्यांच्याशी लढाई करील. प्राणी त्यांचा
पराभव करील व, त्यांना मारुन टाकील. 8 त्या साक्षीदारांची शरीरे
मोठ्या शहराच्या रस्त्यावर पडतील. त्या शहरांचे नाव सदोम आिण
इिजप्त असे आहे. शहरांच्या या नावांना िवशेष अथर् आहे. या शहरातच
आपल्या प्रभूला वधस्तभंावर मारण्यात आले. 9 साडेतीन िदवसांपयर्ंत
प्रत्येक वंशाचे. जमातीचे, भाषेचे आिण राष्ट्र ाचे लोक त्या साक्षीदारांच्या
शरीरांकडे पाहतील. पण त्यांना पुरण्यास नकार देतील. 10 पृथ्वीवर
राहणार ेलोक त्या दोन साक्षीदारांच्या मृत्यूने आनदं पावतील ते
मेजवान्या आयोिजत करतील व एकमेकांना भेटी पाठवतील. ते असे
करतील कारण या दोन साक्षीदारांनी पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना
अतोनात के्लश िदले होते.

11 पण साडेतीन िदवसांनतंर देवाकडील जीवनाच्या श्वासाने त्या
साक्षीदारांमध्ये प्रवेश केला. आिण ते त्यांच्या पायांवर उभे रािहले. ज्या
सवर् लोकांनी त्यांना पािहले ते सवर् घाबरुन गेले. 12 मग त्या दोन
साक्षीदारांनी स्वगार्तून मोठा आवाज ऐकला. तो म्हणाला, “इकडे वर
या!” मग ते दोन साक्षीदार ढगातून स्वगार्त गेले. त्यांच्या शत्रूंनी त्यांना वर
जाताना पािहले.

13 त्याच वेळेला मोठा भूकंप झाला. एक दशंाश शहर नष्ट झाले व
भूकंपात सात हजार लोक मारले गेले. जे लोक मेले नाहीत ते खूप
घाबरले होते. त्यांनी स्वगार्तील देवाला गौरव िदले.

14 दसुर ेमोठे संकट संपले. ितसर ेमोठे संकट लवकरच येत आहे.

सातवासातवा कणार्कणार्

15 सातव्या देवदतूाने त्याचा कणार् वाजिवला. तेव्हा स्वगार्त मोठ्याने
आवाज झाले. ते आवाज म्हणाले:
“जगाचे राज्य आता आमच्या प्रभुचे व त्याच्या िख्रस्ताचे झाले आहे.
आिण तो अनतंकाळपयर्ंत राज्य करील.”

16 मग जे चोवीस वडील िंसहासनावर बसले होते, ते आपल्या
चेहऱ्यावर पडले व त्यांनी देवाची भिक्त केली. हे वडील देवासमोर
त्यांच्या िंसहासनावर बसले. 17 ते म्हणाले:
“आम्ही तुझे आभार मानतो. सवर्समथर् प्रभु देवा,
तूच एक आहेस की जो तू आहेस व होतास.
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आम्ही तुझे उपकार मानतो कारण तुझे महान सामथ्यर् वापरुन
सत्ता चालिवण्यास सुरुवात केलीस

18 जगातील लोक रागावले
पण आता तुझा राग आला आहे,
आता मेलेल्या माणसांचा न्याय करण्याची वेळ आली आहे.
तुझे सेवक, संदेष्टे यांना बक्षीस देण्याची वेळ आली आहे.
आिण तुझ्या पिवत्र लोकांना बिक्षस देण्याची वेळ आली आहे.
जे लहानमोठे लोक तुझा आदर करतात,
त्यांना बिक्षस देण्याची वेळ आली आहे.
जे पृथ्वीचा नाश करतात, त्यांचा नाश करण्याची वेळ आली आहे!”

19 मग देवाने स्वगार्तील मिंदर उघडले. तेव्हा तेथे कराराचा कोश
िदसला आिण िवजा चमकू लागल्या. गोंगाट, गडगडाट, भूकंप व गारांचे
वादळ झाले.

स्त्रीस्त्री आिणआिण प्रचप्रचंंडड सापसाप

आिण मग एक अदभुत महान िचन्ह आकाशात िदसले. तेथे
एक स्त्री होती. ती सूयार्चा पेहराव केलेली होती. चंद्र ितच्या
पायाखाली होता. ितच्या डोक्यावर बारा ताऱ्यांचा मुगुट

होता. 2 ती स्त्री गरोदर होती. ती (बाळाला) जन्म देणार असल्याने
वेदनांनी ओरडली.

3 मग दसुर ेएक िचन्ह आकाशात िदसले: तेथे फार मोठा तांबडा साप
होता. त्या सापाला सात डोकी होती व त्या सातही डोक्यांवर एक एक
मुगूट होता. त्या सापाला दहा िंशगे सुद्धा होती. 4 त्या सापाने आपल्या
शेपटीच्या फटकाऱ्याने एक तृतीयांश तार ेझटकून पृथ्वीवर खाली टाकून
िदले. जी स्त्री बाळाला जन्म देणार होती त्या स्त्रीच्या समोर तो प्रचंड
साप उभा रािहला. त्या सापाला त्या स्त्रीने जन्म िदलेल्या बाळाला
खायचे होते.

5 त्या स्त्रीने एका मुलाला जन्म िदला. तो मुलगा लोखडंी दडंाने सवर्
राष्ट्र ांवर सत्ता चालिवणार होता. ितच्या मुलाला देवाकडे व त्याच्या
िंसहासनाकडे नेण्यात आले. 6 ती स्त्री देवाने ितच्यासाठी अरण्यात
तयार केलेल्या िठकाणाकडे पळून गेली. तेथे त्या स्त्रीची एक हजार
दोनशे साठ िदवस काळजी घेण्यात येईल.

7 मग स्वगार्त एक यदु्ध झाले. मीखाएल आिण त्याचे दतू त्या प्रचंड
सापािवरुद्ध लढले. साप व त्याचे दतू हे सुद्धा त्यांच्याशी लढले. 8 पण
साप िततका बलवान नव्हता. प्रचंड साप व त्याच्या दतूांना स्वगार्तील
त्यांचे स्थान गमवावे लागले. 9 सापाला आकाशातून खाली फेकण्यात
आले. तो प्रचंड साप, सतैान म्हटलेला तोच तो जुनाट साप होय. तो
संपूणर् जगाला चकवतो. त्या सापाला त्याच्या दतूांसह पृथ्वीवर
टाकण्यात आले.

10 मग मी आकाशातून एक मोठी वाणी ऐकली. ती म्हणाली, “तारण,
सामथ्यर्, आमच्या देवाचे राज्य आिण त्याच्या िख्रस्ताचा अिधकार ही
आली आहेत. कारण आमच्या भावांना दोष लावणारा जो अहोरात्र
आमच्या देवासमोर त्यांना िशव्याशाप देत होता, याला खाली फेकण्यात
आले आहे. आमच्या देवासमोर तो आमच्या भावांवर िदवस आिण रात्र
दोषारोप करीत होता, त्याचा 11 आमच्या भावांनी कोकऱ्याच्या रक्ताने
आिण जे सत्य ते सांगत होते, त्या सत्याने पराभव केला. त्यांनी त्यांच्या
िजवांवर अित प्रेम केले नाही. ते मरणाला भ्याले नाही, 12 म्हणून
आकाशांनो, व जे तुम्ही तेथे राहता ते तुम्ही आनदंी असा. पण पृथ्वी व
समुद्राचे वाईट होईल. कारण सतैान खाली तुमच्याकडे गेला आहे. तो
रागाने भरलेला आहे. त्याला माहीत आहे की त्याच्याकडे जास्त वेळ
नाही.”

13 जेव्हा त्या प्रचंड सापाने पािहले की त्याला पृथ्वीवर खाली
फेकण्यात आले आहे तेव्हा ज्या स्त्रीने मुलाला जन्म िदला होता, ितच्या
मागे तो लागला. 14 मग सापासमोरुन ितच्यासाठी अरण्यात तयार
केलेल्या िठकाणी उडून जाता यावे म्हणून त्या स्त्रीला मोठ्या गरुडाचे
पखं देण्यात आले होते. मग त्या िठकाणी साडेतीन वषेर्पयर्ंत ितचे पोषण
केले जाते. 15 मग त्या सापाने आपल्या तोंडातून नदीसारखे पाणी
ओतले. सापाने ते पाणी स्त्रीकडे ओतले यासाठी की ितने त्या पाण्यात
वाहत जावे. 16 पण पृथ्वीने ितला मदत केली. पृथ्वीने ितचे तोंड

उघडले व त्या प्रचंड सापाच्या तोंडातून आलेली नदी ितने िगळून
टाकली. 17 मग तो साप त्या स्त्रीवर फार रागावला. मग तो साप त्या
स्त्रीच्या इतर मुलांशी यदु्ध करण्यास दरू िनघून गेला. ितची मुले ही आहेत
जी देवाच्या आजे्ञचे पालन करतात आिण येशूने िशकिवलेले सत्य
त्यांच्याकडे आहे.

18 तो प्रचंड साप समुद्रिकनाऱ्यावर उभा रािहला.

दोनदोन प्राणीप्राणी

मग मी एक श्र्वापद समुद्रातून वर येताना पािहले. त्याला
दहा िंशगे आिण सात डोकी होती. त्याच्या िंशगांवर दहा
मुकुट होते आिण प्रत्येक डोक्यावर देविंनदाव्यजंक नाव

िलिहले होते. 2 हा पशू िचत्त्यासारखा िदसत होता. त्याचे पाय
अस्वलाच्या पायासारखे होते. त्याला िंसहाच्या तोंडासारखे तोंड होते.
त्या प्रचंड सापाने त्या प्राण्याला त्याची शिक्त, त्याचे िंसहासन आिण
मोठा अिधकार िदला.

3 त्या प्राण्याच्या डोक्यांपकैी एक डोके जबर जखमी झालेले िदसत
होते. पण ती जखम बरी झाली. जगातील सवर् लोक चिकत झाले आिण
ते सवर् त्या श्र्वापदाच्या मागे गेले. 4 लोकांनी त्या प्रचंड सापाची
उपासना केली कारण त्याने त्याची शिक्त त्या श्र्वापदाला िदली होती.
लोकांनी त्या प्राण्याची उपासना केली. त्यांनी िवचारले, “या
प्राण्याइतका सामथ्यर्शाली कोण आहे? त्याच्यािवरुद्ध कोण लढाई करु
शकेल?”

5 त्या श्र्वापदाला मोठ्या अवास्तव गोष्टी बोलण्याची मुभा देण्यात
आली व देवािवरुद्ध अनेक दभुार्षणयकु्त गोष्टी तो बोलला. त्या प्राण्याला
बेचाळीस मिहने त्याचे सामथ्यर् वापरण्यास सांगण्यात आले. 6 त्या
प्राण्याने देवािवरुद्ध वाईट गोष्टी बोलण्यासाठी तोंड उघडले. त्या प्राण्याने
देवाच्या नावािवरुद्धसुद्धा वाईट गोष्टी बोलण्यास कमी केले नाही. व देव
राहतो त्या िठकाणाबद्दल सुध्दा वाईट गोष्टी तो बोलला. व जे सवर्
स्वगार्त राहतात त्यांच्यािवषयी वाईट गोष्टी बोलल्या. 7 देवाच्या पिवत्र
लोकांिवरुद्ध यदु्ध करण्यास व त्यांना पराभूत करण्यास त्या प्राण्याला
शिक्त देण्यात आली. त्या प्राण्याला प्रत्येक वंश, जमात, भाषा आिण
राष्ट्र ांतील लोकांवर अिधकार देण्यात आला आहे. 8 आिण जगाच्या
िनिर्मतीपासून ज्यांची नावे वधलेल्या कोकऱ्याच्या जीनवाच्या पुस्तकात
िलिहली नाहीत, ते सवर् त्या पशूची भिक्त करतील.

9 ज्याला कान आहेत तो ऐको.
10 जर एखादा मनुष्य दसुऱ्यास कैदी बनवतो तर
तो मनुष्यही कैदी बनिवण्यात येतो.
जर एखादा मनुष्य तलवारीने मरतो तर
त्या मनुष्याला तलवारीनेच मारण्यात येते.

याचा अथर् असा की देवाच्या पिवत्र लोकांनी धीर व िवश्वास धरला
पािहजे.

पृथ्वीतूनपृथ्वीतून ययेेणारणारे ेश्वापदश्वापद

11 मग मी एक दसुर ेश्र्वापद पृथ्वीतून वर येताना पािहले. त्याला
कोकऱ्यासारखी दोन िंशगे होती. पण ते प्रचंड सापासारखे बोलत होते.
12 हा प्राणी पिहल्या प्राण्यासमोर उभा राहतो व पिहल्या प्राण्याकडे जी
शिक्त होती तीच तो वापरतो. पृथ्वीवर राहणाऱ्या सवर् लोकांनी पिहल्या
प्राण्याची उपासना करावी यासाठी तो आपली शिक्त वापरतो. पिहला
प्राणी असा होता की त्याला प्राणघातक अशी जखम होती जी बरी झाली
होती. 13 हे दसुर ेश्र्वापद मोठी िचन्हे करते. लोक पाहत असताना तो
स्वगार्तून पृथ्वीवर अग्नीसुद्धा येईल असे करतो 14 आिण त्याला
पिहल्या श्वापदासमोर िचन्हे करण्याचा अिधकार िदला होता म्हणून ते
म्हणजे जे श्र्वापद जखमी होऊनही वाचले, त्याची मूिर्त बनवून त्याची
भिक्त करावी अशी पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना आज्ञा करतो. 15

दसुऱ्या प्राण्याला पिहल्या प्राण्याच्या मूतीर्ला जीवन देण्यासाठी शिक्त
देण्यात आली. मग ती मूतीर् बोलेल व जे लोक ितची भिक्त करीत नाहीत
त्यांना ठार मारण्याची आज्ञा देईल. 16 दसुऱ्या प्राण्याने सवर् लोकांना-
लहान मोठ्या, श्रीमतं आिण गरीब, स्वततं्र व दास-बळजबरी केली की,
त्यांनी त्यांच्या उजव्या हातावर िंकवा कपळावर िचन्ह करुन घ्यावे. 17
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यासाठी की, िचन्ह असल्यािशवाय कोणीही व्यक्तीने िवकू नये िंकवा
िवकत घेऊ नये. हे िचन्ह म्हणजे त्या प्राण्याचे नाव िंकवा त्याच्या
नावाची संख्या आहे. 18 ज्या माणसाला समजबुद्धी आहे, त्याने त्या
प्राण्याच्या संख्येचा अथर् शोधावा. ही संख्या मनुष्यांची संख्या आहे.
त्यांची संख्या आहे 666.

मुक्तमुक्त ककेेललेेल्यांचल्यांचेे गीतगीत

मग मी पािहले, आिण तेथे माइयासमोर कोकरा होता. तो
िसयोन पवर्तावर उभा होता. त्याच्याबरोबर 1,44,000
लोक होते. त्यांच्या कपाळांवर त्याचे आिण त्याच्या िपत्याचे

नाव िलिहलेले होते.
2 आिण आकाशातून पुराच्या लाटांचा लोंढा आल्यासारखा आवाज,

ढगांचा मोठा गडगडाटाचा आवाज ऐकला. जो आवाज मी ऐकला तो जणू
काय अनेक लोक आपल्या वीणा वाजवीत आहेत तसा आवाज होता. 3

ते लोक िंसहासनासमोर आिण चार िजवंत प्राण्यांसमोर आिण
विडलांसमोर नवे गीत गात होते. जे लोक पृथ्वीपासून मुक्त करण्यात
आलेले, असे 1,44,000 तेच हे गाणे िशकू शकले. त्यांच्यािशवाय दसुरे
कोणीही ते गीत िशकू शकले नाही.

4 हे लोक असे होते की त्यांनी िस्त्रयांशी वाईट कमर् करुन स्वतःला
भ्रष्ट केले नाही. त्यांनी स्वतःला शुद्ध राखले. कोकरा जेथे गेला तेथे ते
गेले. हे पृथ्वीवरील लोकांमधून खडंणी भरुन मुक्त केलेले होते. देवाला
आिण कोकऱ्याला अिर्पलेले ते पािहले आहेत. 5 त्यांच्या मुखात असत्य
कधी आढलेले नाही, खोटे बोलण्याबद्दल ते िनदोर्ष होते.

तीनतीन ददेेवदवदूतूत
6 मग मी आणखी एक देवदतू हवेत उंच उडताना पािहला.

पृथ्वीवरील लोकांना सांगण्यासाठी म्हणजे प्रत्येक राष्ट्र ाच्या, वंशाच्या,
भाषेच्या आिण जमातीच्या लोकांना सांगण्यासाठी त्या देवदतूाकडे
अनतंकाळचे शुभवतर्मान होते. 7 देवदतू मोठ्या आवाजात म्हणाला,
“ज्याने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, व पाण्याचे झर ेिनमार्ण केले, त्या देवाचे
भय धरा आिण त्याची स्तुित करा. देवाने न्याय करावा अशी वेळ आली
आहे. देवाची उपासना करा.”

8 मग पिहल्या देवदतूाच्या मागे दसुरा देवदतू गेला आिण म्हणाला,
“ितचा नाश झालेला आहे! बाबेल हे मोठे शहर नष्ट झाले आहे. त्या
नगरीने सवर् राष्ट्र ांना ितच्या व्यिभचाराचा द्राक्षारस व देवाचा राग प्यायला
लावला.”

9 ितसरा देवदतू पिहल्या दोन देवदतूांच्या मागे गेला. ितसरा देवदतू
मोठ्या आवाजात म्हणाला: “जो माणूस प्राण्याची आिण प्राण्याच्या
मूतीर्ची उपासना करतो, त्याला त्याच्या कपाळावर िंकवा हातावर
प्राण्याची खूण करु देतो, 10 तो मनुष्य देवाच्या रागाच्या सवर् शक्तीिनशी
बनवलेला द्राक्षारस िपईल. त्या व्यक्तीला पिवत्र देवदतूांसमोर व
कोकऱ्यासमोर जळत्या गधंकाने पीडले जाईल. 11 आिण त्यांच्या
जळत्या वेदनांतून अनतंकाळासाठी धूर िनघेल, जे लोक प्राण्याची
उपासना करतात आिण त्याच्या मूतीर्ची उपासना करतात िंकवा ज्यांना
त्याच्या नावाचे िचन्ह आहे. त्यांना रात्र असो िंकवा िदवस असो, िवश्रांित
िमळणार नाही.” 12 याचा अथर् असा की, देवाच्या पिवत्र लोकांनी धीर
धरला पािहजे. त्यांनी देवाच्या आज्ञा पाळल्या पािहजेत. आिण
येशूमधील त्यांचा िवश्वास िटकवला पािहजे.

13 मग मी स्वगार्तून एक आवाज ऐकला, तो आवाज म्हणाला, “हे
िलही: येथून पुढे, जे प्रभूमध्ये मेलेले आहेत, ते त्यांच्या श्रमापासून
िवश्रांित घेतील.”
आत्मा म्हणतो, “होय, हे खर ेआहे. ते लोक आपल्या कठीण

कामापासून िवश्रांित पावतील. त्यांनी केलेल्या गोष्टी त्यांच्याबरोबर
राहतील.”

पूथ्वीचीपूथ्वीची कापणीकापणी

14 मी पािहले आिण तेथे माझ्यासमोर पांढरा ढग होता. त्या ढगावर
बसलेला मनुष्याच्या पुत्रासारखा िदसत होता. त्याच्या डोक्यावर सोनेरी
मुगुट आिण त्याच्या हातात धारदार िवळा होता. 15 मग आणखी एक

देवदतू मिंदरामधून बाहेर आला व ढगावर बसलेल्यास मोठ्याने
म्हणाला, “तुझा िवळा घे व (पृथ्वीवरुन) पीक गोळा कर, कापणीची वेळ
आली आहे, पृथ्वीचे फळ िपकले आहे.” 16 मग जो ढगावर बसला होता
त्याने त्याचा िवळा पृथ्वीवर चालिवला. आिण पृथ्वीची कापणी केली.

17 मग दसुरा देवदतू स्वगार्तील मिंदरातून बाहेर आला. या
देवदतूाकडेसुद्धा धारदार िवळा होता. 18 मग आणखी एक देवदतू
वेदीकडून आला. या देवदतूाचा अग्नीवर अिधकार होता. या देवदतूाने
धारदार िवळा असलेल्या देवदतूाला बोलािवले. तो म्हणाला, “तुझा
धारदार िवळा घे आिण पृथ्वीवरील द्राक्षाचे घड काढ. पृथ्वीची द्राके्ष
िपकली आहेत.” 19 देवदतूाने त्याचा िवळा पृथ्वीवर चालवला.
देवदतूाने पृथ्वीची द्राके्ष गोळा केली आिण देवाच्या क्रोधाच्या घाण्यात
टाकली. 20 ती द्राके्ष द्राक्षाच्या कंुडात शहराबाहेर तुडवीली गेली.
त्यांतून रक्त वािहले. त्याचा प्रवाह घोड्याच्या डोक्यापयर्ंत पोहोंचेल
इतका असून तो 200 मलैांपयर्ंत वाहत गेला.

शशेेवटच्यावटच्या पीडपीडेेसहसह ददेेवदवदूतूत

मग मी आणखी एक अदभुत िचन्ह स्वगार्त पािहले. ते महान
आिण चिकत करणार ेहोते. तेथे सात देवदतूांनी सात पीडा
आणल्या होत्या. या शेवटच्या पीडा होत्या कारण त्यानतंर

देवाचा क्रोध नाहीसा होणार आहे.
2 मी अिग्न काचेच्या समुद्रात िमसळल्यासारखा पािहला, सवर् लोकांनी

ज्यांनी त्या प्राण्यावर, त्याच्या मूतीर्वर आिण त्याच्या नावाच्या संख्येवर
िवजय िमळिवला होता ते सवर् समुद्राजवळ उभे होते. या लोकांकडे देवाने
िदलेली वीणा होती. 3 त्यांनी देवाचा सेवक मोशे याचे गीत आिण
कोकऱ्याचे गीत गाईले:
“प्रभु देवा, सवर्समथार् तू महान
आिण अदभुत गोष्टी करतोस.
राष्ट्र ांच्या राजा,
तुझे मागर् योग्य व खर ेआहेत

4 हे प्रभु, सवर् लोक तुला घाबरतील
सवर् लोक तुझ्या नावाची स्तुित करतील.
फक्त तूच पिवत्र आहेस
सवर् लोक येऊन तुझी उपासना करतील
कारण तुझी नीतीमत्त्वाची कृत्ये प्रकट झाली आहेत.”
5 त्यानतंर मी स्वगार्मध्ये मिंदर (साक्षीचा मडंप) पािहले. मिंदर उघडे

होते. 6 आिण सात पीडा आणणार ेसात देवदतू मिंदराबाहेर आले.
त्यांनी स्वच्छ चमकदार तागाचे कपडे घातले होते. त्यानी त्यांच्या
छातीवर सोन्याच्या पट्ृया बांधल्या होत्या. 7 मग सात देवदतूांना चार
िजवंत प्राण्यांपकैी एकाने सात सोनेरी वाट्या िदल्या जो देव
अनतंकाळपयर्ंत राहतो त्याच्या रागाने त्या वाट्या भरल्या. 8 आिण
देवाच्या तेजामधून व पराक्रमामधून िनघालेल्या धुराने मिंदर भरले.
आिण कोणीही सात देवदतूांच्या सात पीडा पूणर् होईपयर्ंत मिंदरात प्रवेश
करु शकले नाही. देवाच्या रागाने वाट्या भरल्या देवाच्या क्रोधाने
भरलेल्या सात वाट्या

मग मी मिंदरातून एक मोठा आवाज ऐकला. तो सात
देवदतूांना म्हणाला, “जा, पृथ्वीवर देवाच्या रागाच्या सात
वाट्या ओता.”

2 पिहला देवदतू गेला आिण त्याने जिमनीवर त्याची वाटी ओतली.
तेव्हा सवर् लोकांना ज्यांच्यावर श्र्वापदाचे िचन्ह होते आिण जे त्याच्या
मूतीर्ची पूजा करीत होते त्यांना अितशय कुरुप आिण वेदना देणार ेफोड
आले.

3 दसुऱ्या देवदतूाने त्याची वाटी समुद्रावर ओतली. मग समुद्र
रक्तासारखा, मेलेल्या माणसाच्या रक्तासारखा झाला. समुद्रातील प्रत्येक
जीवधारी प्राणी मेले,

4 ितसऱ्या देवदतूाने त्याची वाटी नद्या व झऱ्यांवर ओतली. तेव्हा
नद्या व झर ेरक्तमय झाले. 5 मग मी पाण्याच्या देवदतूाला हे बोलताना
ऐकले:
“केवळ तूच एक आहेस,
जो तू आहेस आिण जो तू होतास.
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तू पिवत्र आहेस. जे न्याय तू िदलेस ते योग्य िदलेस.
6 लोकांनी तुझ्या पिवत्र लोकांचे रक्त सांडले.
तुझ्या संदेष्ट्यांचे रक्त सांडले आता
तू त्या लोकांना रक्त प्यावयास िदले आहेस.
कारण ते याच पात्रतेचे आहेत.”

7 त्यानतंर मी वेदीला असे बोलताना ऐकले की,
“होय, प्रभु देवा सवर्समथार्,
तुझा न्याय खरा आिण योग्य आहे.”
8 चौथ्या देवदतूाने त्याची वाटी सूयार्वर ओतली. सूयार्ला लोकांना

अग्नीने जाळून टाकण्याची शक्ती िदली होती. 9 भयकंर अशा उष्णतेमुळे
लोक जळाले. त्या लोकांनी देवाच्या नावाला िशव्याशाप िदले की ज्याला
या संकटांवर ताबा आहे. पण लोकांनी पश्चात्ताप करण्याचे नाकारले व
देवाचे गौरव करण्याचे नाकारले.

10 पाचव्या देवदतूाने त्याची वाटी श्र्वापदाच्या िंसहासनावर ओतली.
आिण प्राण्याच्या राज्यावर अधंार पसरला. द:ुखामुळे लोक त्यांच्या
िजभा चावत होते. 11 लोकांनी स्वगार्च्या देवाला शाप िदले. कारण
त्यांना वेदना होत होत्या व फोड आले होते. पण लोकांनी आपल्या
पापकृत्यांपासून पश्चात्ताप करण्याचे नाकारले.

12 सहाव्या देवदतूाने त्याची वाटी फरात नदीवर ओतली. नदीतील
पाणी सुकून गेले. त्यामुळे पूवेर्कडून येणाऱ्या राजांसाठी रस्ता तयार
झाला. 13 तेव्हा मी तीन अशुद्ध आत्मे जे बेडकासारखे िदसत होते ते
पािहले. ते प्रचंड सापाच्या मुखातून बाहेर आले. श्र्वापदाच्या मुखातून
बाहेर आले, खोट्या संदेष्ट्याच्या मुखातून बाहेर आले. 14 हे सवर् दषु्ट
आत्मे सतैानाचे आत्मे आहेत. ते चमत्कार करतात, हे आत्मे सगळ्या
जगातील राजांकडे जातात व त्यांना सवर्समथर् देवाच्या महान िदवशी
लढाईसाठी एकत्र जमवतात.

15 “पाहा, जसा चोर येतो तसा मी येईन. तेव्हा लोकांसमोर आपली
लज्जा िदसू नये म्हणून जो जागा राहील, आिण आपले कपडे तयार ठेवतो
तो धन्य.”

16 मग दषु्ट आत्म्यांनी हमर्िगदोन नावाच्या िठकाणी सवर् राजांना एकत्र
आणले.

17 मग सातव्या देवदतूाने त्याची वाटी हवेत ओतली. तेव्हा मिंदरातून
िंसहासनाजवळून मोठा आवाज आला. तो म्हणाला, “हे पूणर् झाले आहे.”
18 मग िवजा चमकू लागल्या. गोंगाट, गडगडाट व फार प्रचंड भूकंप
झाला. लोक पृथ्वीवर असल्यापासून असला प्रचंड भूकंप कधी झालाच
नव्हता. 19 महान शहर तीन िवभागात िवभागले गेले. राष्ट्र ांतील शहरे
नष्ट झाली. आिण देव महान बाबेलला िवसरला नव्हता. त्याने त्यांच्या
भयकंर रागाच्या द्राक्षारसाचा पेला बाबेलला िदला. 20 प्रत्येक बेट
नाहीसे झाले. आिण पवर्त पूणर्पणे नष्ट झाले. 21 लोकांवर आकाशातून
गारांचा वषार्व झाला. या प्रत्येक गारा 100 पौंड वजनाच्या होत्या, या
गारांच्या संकटामुळे लोकांनी पश्चात्ताप करण्याऐवजी देवाला शाप िदले
कारण ही पीडा खरोखरच महाभयकंर होती.

श्र्वापदावरश्र्वापदावर बसलबसलेेलीली तुच्छतुच्छ स्त्रीस्त्री

सात वाट्या असलेल्या सात देवदतूांपकैी एक जण
माझ्याकडे आला आिण मला म्हणाला, “ये, मी तुला त्या
अित नीच वेश्येला झालेली िशक्षा दाखवतो. ती बहुत

जलांवर बसली आहे. 2 पृथ्वीवरील राजांनी ितच्याशी व्यिभचार केला.
आिण ितच्या लैंिगक पापाच्या द्राक्षारसाने पृथ्वीवरील लोक धंुद झाले
आहेत.”

3 मग देवदतूाने मला आत्म्याद्वार ेवाळवंटात नेले. तेथे मी एका स्त्रीला
िकरिमजी रगंाच्या श्र्वापदावर बसलेले पािहले. त्या श्र्वापदाच्या अगंावर
वाईट नावे िलिहली होती. त्या श्र्वापदाला सात डोकी आिण दहा िंशगे
होती, 4 त्या स्त्रीने िकरिमजी व जांभळी वस्त्रे घातली होती. ितने
घातलेल्या सोने, जवािहर व मोत्यांनी ती चमकत होती. ितच्या हातात
सोन्याचा पेला होता, हा पेला वाईट गोष्टींनी आिण ितच्या लैंिगक
पापांच्या अशुद्धतेने भरला होता. 5 ितच्या कपाळावर नाव िलिहले होते.
त्या नावाला गुिपत अथर् आहे. त्यावर असे िलहीले होते:

मोठी बाबेल वशं्यांची

व पृथ्वीवरील ओगंळ
गोष्टींची माता

6 मी पािहले ती स्त्री रक्तसेवनाने मस्त झाली होती. ती देवाच्या पिवत्र
लोकांचे रक्त प्याली होती. ज्या लोकांनी येशूिवषयी सांिगतले त्याचे रक्त
ती प्याली होती.
जेव्हा मी ितला पािहले तेव्हा फार आश्चयर्चिकत झालो. 7 मग देवदतू

मला म्हणाला, “तू आश्चयर्चिकत का झालास? मी तुला त्या स्त्रीचे आिण
ती ज्या श्र्वापदावर बसली आहे, ज्याला सात डोकी व दहा िंशगे आहेत
त्याचे रहस्य सांगतो. 8 जो श्र्वापद तू पािहला तो (पूवीर्) होता, आता तो
नाही. आिण तो तळिवरहीत बोगद्यातून येईल आिण नष्ट केला जाईल.
पृथ्वीवर राहणार ेलोक ज्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकात पृथ्वीच्या
स्थापनेपासून िलिहलेली नाहीत ते जेव्हा श्र्वापदाला पाहतील, तेव्हा ते
आश्चयर्चिकत होतील कारण तो (पूवीर्) होता, आता तो नाही आिण तरी
तो येईल.

9 “यासाठी शाहणपण असलेल्या बुद्धीची आवश्यकता आहे. सात
डोकी या सात टेकड्या आहेत, ज्यावर ती स्त्री बसते. 10 ते सात
राजेसुद्धा आहेत. त्यापकैी पाच राजे पतन पावले आहेत. एक आहे आिण
एक अजून आला नाही. पण जेव्हा तो येईल तेव्हा तो फारच थोडा वेळ
थांबेल. 11 जो प्राणी (पूवीर्) होता आिण जो आता नाही तो आठवा राजा
आहे. आिण तो त्या सात राजांपासून आहे. आिण तो आपल्या नाशाकडे
जात आहे.

12 “जी दहा िंशगे तू पािहलीस ते ज्यांना अजून सत्तािधकार िमळाला
नाही, असे दहा राजे आहेत. पण त्यांना श्र्वादाबरोबर एका घटकेसाठी
राजासारखा अिधकार िमळेल. 13 त्यांचा एकच हेतू आहे. आिण ते
त्यांची शक्ती व अिधकार श्र्वापदाला देतील. 14 ते कोकऱ्याबरोबर यदु्ध
करतील पण कोकरा त्यांच्यावर मात करील. कारण तो प्रभंूचा प्रभु व
राजांचा राजा आहे. आिण त्याच्याबरोबर त्याने बोलािवलेले, िनवडलेले,
िवश्वासू अनुयायी असतील.”

15 मग देवदतू मला म्हणाला, “जे पाण्यांचे प्रवाह तू पािहले, ज्यावर
वेश्या बसली होती, ते म्हणजे पुष्कळ लोक, समुदाय, राष्ट्र ांचे व भाषा
बोलणार ेलोक आहेत. 16 तो श्र्वापद आिण दहा िंशगे तू पािहलीस ते
त्या वेश्येचा ितरस्कार करतील. ते ितला ओसाड, उजाड करतील आिण
ितला नग्न सोडून देतील, ते ितचे मांस खातील, व अग्नीने ितला
जाळतील. 17 देवाचे वचन पूणर् होईपयर्ंत, देवाने त्या श्र्वापदाला सत्ता
चालिवण्याचा अिधकार देण्याचे कबूल केले आहे. देवाने त्याचा हेतु पूणर्
करण्याचे त्यांच्या मनात घातले आहे. 18 जी स्त्री तू पािहलीस ती मोठी
नगरी आहे, जी पृथ्वीवरच्या राजांवर सत्ता गाजवील.”

बाबबाबेेलचालचा नाशनाश होतोहोतो

यानतंर मी दसुऱ्या एका देवदतूाला आकाशातून खाली
येताना पािहले. त्याच्याकडे मोठे अिधकार होते. आिण
त्याच्या गौरवाने पृथ्वी झळाळत होती. 2 प्रचंड आवाजात

तो ओरडला:
“पडली!
महान बाबेल पडली!
ती दषु्ट आत्म्यांचे घर बनली आहे.
आिण प्रत्येक दषु्ट आत्म्याचा आश्रय
आिण प्रत्येक अशुद्ध,
िधक्कारलेल्या पक्षांचा
आश्रय झाली आहे.

3 कारण ितच्या व्यािभचाराचा द्राक्षारस जो वेड लावणारा आहे
तो सवर् राष्ट्र ांनी प्याली आहेत.
पृथ्वीवरील राजांनी ितच्याशी व्यिभचार केला आहे
आिण पृथ्वीवरील व्यापारी ितच्या अित संपत्तीने व ऐषारामाने श्रीमतं

झाले आहेत.”
4 मग मी दसुरा एक आवाज आकाशातून ऐकला. तो म्हणाला:

“माइया लोकांनो, ितच्यातून बाहेर
या यासाठी की ितच्या पापात तुमचा वाटा असू नये यासाठी
की तुमच्यावर ितच्या कोणत्याही पीडा येऊ नयेत.

प्रकटीकरण 16:6 804 प्रकटीकरण 18:4
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5 कारण ितची पापे स्वगार्ला िभडली आहेत.
आिण देवाला ितच्या अपराधांची आठवण झाली आहे.

6 ितने ज्याप्रमाणे तुम्हाला िदले आहे, तसे तुम्ही ितचे परत करा.
ितने जे काही केले आहे त्याच्या दपु्पट तुम्ही ितच्यासाठी करा
ितने दसुऱ्यांना िदले त्याच्या दपु्पट प्रमाणात
तेच मद्य ितच्या प्याल्यात भरा.

7 ितने स्वतःला जसे गौरव आिण ऐषाराम िदला िततक्या प्रमाणात
तुम्ही ितला छळ व द:ुख द्या.
ती ितच्या अतंःकरणात गवार्ने म्हणते, ‘मी राणीसाखी िंसहासनावर
बसते,
मी िवधवा नाही.’
आिण ‘मी केव्हाच शोक करणार नाही.’

8 म्हणून एका िदवसात ितच्या पीडा ितच्यावर येतील.
(त्या पीडा म्हणजे): मृत्यू, शोक आिण दषु्काळ ती
आगीत भस्म होऊन जाईल
कारण सामथ्यर्शाली प्रभु देव ितचा न्याय करील.
9 “पृथ्वीवरील ज्या राजांनी त्या स्त्रीशी व्यिभचार केला, आिण जे

ितच्या िवलासाच्या िदवसाचे भागीदार झाले, ते ती जळत असताना
िनघणारा धूर पाहून रडतील आिण ितच्याबद्दल शोक करतील. 10

ितच्या शारीिरक पीडांच्या भीतीमुळे ते राजे दरू उभे राहतील, आिण
ओरडतील:
‘भयकंर! भयकंर, हे महान नगरी बाबेल,
सामथ्यार्च्या शहरा!
एका तासात तुझा न्याय तुझ्यावर येईल!’

11 “पृथ्वीचे व्यापारी ितच्यासाठी रडतील आिण शोक करतील,
कारण आता त्यांचा माल कोणीही घेणार नाही. 12 तो माल असा: सोने,
चांदी, मौल्यावान रत्ने, मोती, तागाचे तलम कापड, िकरिमजी, रशेमी व
जांभळे कापड, िनरिनराळ्या प्रकारचे सुगधंी लाकूड, सवर् प्रकारची
हस्तीदतंी पात्रे, मोलवान लाकडे, तांब्याची, लोखडंाची हस्तीदतंी पात्रे,
मोलवान लाकडे, तांब्याची, लोखडंाची व संगमरवरी पाषाणाची पात्रे. 13

दालिचनी, उटणे ऊद, धूप, द्राक्षारस व जतैुनाचे तेल, मदैा व गहू, गुरढेोरे
व मेंढर,े घोडे व रथ, दासदासी, मानवी जीव.

14 ‘बाबेल, ज्या उत्तम गोष्टींची तुला अपेक्षा होती,
त्या गोष्टी आता तुझ्यापासून गेल्या आहेत तुझी सवर् श्रीमतंी व वभैव
नाहीसे झाले आहे.
त्याची तुला परत कधी भरपाई होणार नाही.’
15 “ज्या व्यापाऱ्यांनी असा माल िवकला, आिण त्यांची संपित्त

ितच्यापासून िमळिवली ते ितच्या िपडेच्या िभतीमुळे दरू उभे राहतील, ते
रडतील व शोक करतील. 16 आिण ओरडतील:
‘भयकंर! भयकंर, हे महानगरी, तलम तागाचे,
िकरमीजी व जांभळे पोशाख
नेसून जी नगरी सजली होती सोने,
मौल्यवान रत्ने व मोती यांनी ती झगमगत होती!

17 एका तासात अशा प्रकारची प्रचंड संपित्त नष्ट झाली!’
“प्रत्येक तांडेल, जलप्रवासी तसेच खलाशी आिण समुद्रावर पोट

भरणार ेसवर् लोक त्या नगरीपासून दरू राहतील. 18 आिण ती जळत
असताना ितचा धूर ते पाहतील तेव्हा ते ओरडून म्हणतील, ‘या
नगरीसारखी दसुरी एवढी महान नगरी झाली नाही.’ 19 मग ते आपल्या
डोक्यात धूळ घालतील आिण शोक करतील.
‘भयकंर! भयकंर! हे महान नगरी,
ज्या सवार्ंकडे समुद्रात जहाजे आहेत ते ितच्या संपत्तीमुळे
श्रीमतं झाले एका तासात ितचा सवर्नाश झाला.

20 हे स्वगार्, ितच्याबद्दल आनदं कर!
संतानो, प्रेिषतांनो आिण संदेष्ट्यांनो आनदं करा!
ितने ज्या प्रकार ेतुम्हाला नागिवले त्याबद्दल देवाने ितचा न्याय केला
आहे.’”

21 मग एका बलवान देवदतूाने जात्याच्या मोठ्या तळीसारखा धोंडा
उचलून तो समुद्रात टाकून िदला. आिण म्हणाला:
“अगदी अशीच महान बाबेल नगरी जोराने खाली फेकण्यात येईल
आिण परत ती कधीही कोणाला सापडणार नाही.

22 वीणा वाजिवणाऱ्यांचा, संगीत वाजिवणाऱ्यांचा, बासरी
वाजिवणाऱ्यांचा
आिण कणार् वाजिवणाऱ्यांचा आवाज परत कधी तुझ्या येथे ऐकू येणार

नाही.
कोणताही कारािगरीचा व्यापारी
तुझ्यामध्ये आढळणार नाही
तुझ्या येथे जात्याचा आवाज
कधी ऐकू येणार नाही.

23 िदव्याचा प्रकाश तुझ्यामध्ये
पुन्हा कधी प्रकाशणार नाही
तुझ्या येथे वधूवरांचा आवाज
पुन्हा कधी ऐकू येणार नाही
तुझे व्यापारी जगातील मोठी माणसे होती
तुझ्या जादटूोण्यामुळे सवर् राष्ट्र े बहकली गेली

24 त्या नगरीमध्ये संदेष्ट्यांचे देवाच्या पिवत्र लोकांचे
आिण जगात ज्यांची हत्या करण्यात आली अशांचे रक्त सांडल्याचे

िदसून आले.”

स्वगार्तस्वगार्त लोकलोक ददेेवाचीवाची स्तुितस्तुित करतातकरतात

यानतंर मी मोठ्या जनसमुदायाच्या गजर्नेसारखा स्वगार्तून
आवाज ऐकला. ते म्हणत होते:
“हालेलुया!

तारण, गौरव आिण सत्ता आमच्या देवाची आहेत
2 कारण त्याचे न्यायिनवाडे खरे

आिण योग्य आहेत ज्या मोठ्या वेश्येने
आपल्या व्यिभचारी वागण्याने सवर् पृथ्वी भ्रष्ट केली,
ितला देवाने िशक्षा केली आहे.
त्याच्या सेवकाच्या रक्ताचा त्याने सूड घेतला आहे.”

3 ते पुन्हा म्हणाले,
“हालेलुया!
ितच्यापासून िनघालेला धूर अनतंकाळ वर जातो.”
4 मग चोवीस वडीलजन आिण चार िजवंत प्राणी जो देव िंसहासनावर

बसला आहे त्याच्या पाया पडले व त्यांनी त्याची उपासना केली. ते
म्हणाले:
“आमेन, हालेलुया!”

5 मग िंसहासनावरुन एक वाणी झाली, ती म्हणाली,
“देवाच्या सवर् सेवकांनो,
त्याची स्तुित करा,
जे तुम्ही त्याचे भय धरता ते तुम्ही सवर् लहानथोर
देवाची स्तुित करा!”
6 नतंर मोठ्या लोकसमुदायाच्या गजर्नेसारखा आवाज मी ऐकला, तो

आवाज महापूराच्या आिण मेघांच्या मोठया गडगडाटासारखा होता. तो
लोकसमुदास असे मोठ्याने म्हणत होता की:
“हालेलुया!
कारण आमच्या सवर्समथर् देवाने
सत्ता गाजिवण्यास सुरुवात केली आहे.

7 आपण उल्हास करु व आनदंात राहू!
आिण त्याचे गौरव करु
कारण कोकऱ्याचे लग्न जवळ आले आहे.
आिण त्याच्या वधूने स्वतःला नटवून तयार केले आहे

8 ितला स्वच्छ, चमकणार ेतागाचे कपडे
नेसायला िदले आहेत.”

(देवाच्या पिवत्र लोकांनी केलेली नीतीमत्त्वाची कामे म्हणजेच तलम
तागाचे कपडे आहेत.)

9 नतंर तो देवदतू मला म्हणाला, “हे िलही, ज्यांना कोकऱ्याच्या
लग्नाच्या मेजवानीचे आमतं्रण िदले आहे, ते धन्य!” तो मला म्हणाला, “हे
देवाचे खरखेरु ेशब्द आहेत.”

10 यावर मी देवदतूाच्या पायावर डोके ठेवून त्याची उपासना करु
लागलो; परतंु देवदतू म्हणाला, “असे करु नको, मी तर तुझ्याबरोबरीचा
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आिण येशूच्या सत्याबाबत साक्ष देण्याची जबाबदारी तुझ्या ज्या भावांवर
आहे, त्यांच्या बरोबरीचा एक सेवक मात्र आहे. देवाची उपासना कर!
येशूच्या सत्याचे िशक्षण देणे हाच देवाच्या संदेशाचा आत्मा आहे.”

पांढऱ्यापांढऱ्या घोड्यावरचाघोड्यावरचा स्वारस्वार

11 नतंर माझ्यासमोर स्वगर् उघडलेला मी पािहला; आिण
माझ्यासमोर एक पांढरा घोडा होता. त्या घोड्यावर बसलेल्याचे “नाव
िवश्वासू आिण खरा” असे होते; कारण तो न्यायाने िनवाडा करतो आिण
न्यायाने लढाई करतो. 12 त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहेत.
आिण त्याच्या डोक्यावर अनेक मुगुट आहेत. त्याचे नाव त्याच्यावर
िलिहले आहे. ते नाव काय आहे हे त्याच्यािशवाय इतर कोणालाही
माहीत नाही. 13 त्याने आपल्या अगंात रक्तामध्ये िभजिवलेला झगा
घातला होता. त्या स्वाराचे नाव “देवाचा शब्द” असे आहे. 14 स्वच्छ
आिण पांढर ेशुभ्र कपडे घातलेले स्वगार्तील सनै्य पांढऱ्या घोड्यांवर
बसून त्याच्या मागे येत होते. 15 त्याच्या तोंडातून एक धारदार तरवार
येते िजच्याने तो राष्ट्र ांना नमवील, आिण लोखडंी दडंाने तो त्यांच्यावर
सता गाजवील. सवर्समथर् देवाच्या अतीकोपाची द्राके्ष तो द्राक्षकंुडामध्ये
तुडवील. 16 त्याच्या झग्यावर आिण त्याच्या मांडीवर हे नाव िलिहले
आहे:

राजांचा राजा आिण प्रभंुचा प्रभु
17 नतंर सूयार्त उभा रािहलेला एक देवदतू मी पािहला. तो मोठ्याने

ओरडून आकाशामध्ये उडणाऱ्या सवर् पक्ष्यांना म्हणत होता, “या!
देवाच्या महान मेजवानीसाठी जमा व्हा! 18 म्हणजे राजे, सरदार आिण
प्रिसद्ध माणासांचे मांस तुम्हांला खावयाला िमळेल. घोड्यांचे आिण
त्यांच्यावर स्वार झालेल्यांचे, तसेच स्वततं्र व गुलाम, लहान व थोर अशा
सवर् लोकांचे मांस तुम्हांला खावयाला िमळेल.”

19 मग मी ते श्र्वापद आिण पृथ्वीवरील राजे आपापले सनै्य घेऊन
जमा झालेले पािहले. घोडेस्वारबरोबर व त्याच्या सनै्याबरोबर लढाई
करण्यासाठी ते जमा झाले होते. 20 त्या श्र्वापदाला पकडण्यात आले.
त्या प्राण्याच्या समक्ष ज्या खोट्या संदेष्ट्याने चमत्कार केले होते,
त्याला देखील प्राण्याबरोबर पकडण्यात आले. प्राण्याचा िशक्का अगंावर
असलेल्या आिण त्याच्या मूतीर्ची उपासना करणाऱ्या लोकांना त्या
खोट्या संदेष्ट्याने चमत्कार दाखवून फसिवले, त्या दोघांना (प्राणी
आिण खोटा संदेष्टा यांना) धगधगत्या गधंकाच्या अग्नीने भरलेल्या
तळ्यात िजवंत असे टाकण्यात आले. 21 िशल्लक राहीलेले सनै्य,
घोडेस्वाराच्या तोंडामधून िनघालेल्या तरवारीने ठार मारण्यात आले.
आिण साऱ्या पक्ष्यांनी त्या सिैनकांचे मांस पोटभर खाल्ले.

एकएक हजारहजार वषवषेर्ेर्

आिण मी एक देवदतू स्वगार्तून खाली येताना पािहला.
त्याच्या हातात खोल बोगद्याची िकल्ली आिण एक मोठा
साखळदडं होता. 2 त्या देवदतूाने त्या जुनाट अजगराला

म्हणजे सतैानाला धरले आिण एक हजार वषार्साठी साखळदडंाने बांधून
ठेवले. 3 त्याने एक हजार वषेर् पुरी होईपयर्ंत राष्ट्र ांना आणखी फसवू नये,
म्हणून त्या देवदतूाने त्याला खोल बोगद्यात टाकून िदले. आिण त्या
दाराला कुलूप लावून िशक्का मारला. त्या काळांनतंर पुन्हा थोडा काळ
त्याला मोकळे सोडण्यात येणार होते.

4 नतंर ज्यांच्यावर लोक बसलेले आहेत, अशी काही िंसहासने मी
पािहली. या लोकांना न्यायिनवाडा करण्याचा अिधकार देण्यात आला
होता आिण येशूबाबतच्या सत्यािवषयी साक्ष िदल्यामुळे व प्रभु देवाच्या
संदेशामुळे ज्या लोकांना िजवे मारण्यात आले, त्यांचे आत्मे मी पािहले.
त्या लोकांनी श्र्वापदाची अथवा त्याच्या मूतीर्ची उपासना केली नव्हती,
आिण त्यांच्या कपाळावर िंकवा हातावर त्या जनावराचा िशक्का मारलेला
नव्हता. ते परत िजवंत झाले. आिण त्यांनी िख्रस्ताबरोबर एक हजार वषेर्
राज्य केले. 5 (इतर जे मेले होते, ते एक हजार वषेर् पुरी होईपयर्ंत परत
िजवंत झाले नाही) जे पािहले पुनरुत्थान ते हेच होय. 6 ज्याला पिहल्या
पुनरुत्थानात भाग आहे, तो धन्य! त्या लोकांवर दसुऱ्या मरणाची सत्ता
चालणार नाही; उलट ते लोक देवाचे आिण िख्रस्ताचे याजक होतील;
आिण ते त्याच्याबरोबर एक हजार वषेर् राज्य करतील.

7 नतंर, जेव्हा एक हजार वषेर् संपतील, तेव्हा सतैानाला त्याच्या
तुरंुगवासातून सोडण्यात येईल. 8 आिण जगाच्या चारही कोपऱ्यात
पसरलेल्या राष्ट्र ांना फसिवण्यासाठी सतैान बदंीवासातून बाहेर पडेल.
त्याने फसवून गोग व मागेग यांना लढाईसाठी एकत्र आणले. त्यांची
संख्या सागराच्या वाळूच्या संख्येइतकी आहे.

9 ते सतैानाचे सिैनक जगाच्या एका टोकापासून दसुऱ्या टोकापयर्ंत
चाल करुन आले आिण त्यांनी देवाच्या लोकांच्या छावणीला व िप्रय
नगराला वेढा िदला. परतंु स्वगार्तून अिग्न खाली उतरला आिण त्यांना
जाळून त्यांची राख केली. 10 मग ज्याने त्यांना फसिवले होते, त्याला
त्या धगधगत्या सरोवरामध्ये, श्र्वापद आिण खोटा संदेष्टा यांना टाकले
होते त्या गधंकाच्या तळ्यात टाकण्यात येईल. आिण त्यांना अनतंकाळ
रात्रंिदवस पीडा होत राहील.

11 नतंर एक मोठे पांढर ेिंसहासन आिण त्याच्यावर जो बसला होता.
त्याला मी पािहले. त्याच्या समोरुन पृथ्वी आिण आकाश ही पळून गेली.
आिण त्याच्यासाठी कोठेच जागा नव्हती. 12 नतंर मेलेले लहानथोर
लोक िंसहासनासमोर उभे रािहलेले मी पािहले. अनेक पुस्तके उघडलेली
होती. आिण आणखी एक, म्हणजे जीवनी पुस्तक उघडले होते. आिण
त्या पुस्तकात िलिहलेल्या त्या मेलेल्या लोकांच्या कृतीप्रमाणे त्यांचा
न्यायिनवाडा करण्यात आला.

13 सागराने आपल्यामधील मेलेले लोक बाहेर सोडून िदले. तसेच
मरण आिण अधोलोक यांनी आपल्यामधील मेलेले लोक सोडून िदले.
आिण प्रत्येक मनुष्याचा न्याय ज्याच्या त्याच्या कृत्यानुसार करण्यात
आला. 14 नतंर मरण व अधोलोक यांना अग्नीच्या तळ्यात टाकण्यात
आले. हे अग्नीचे तळे म्हणजे दसुर ेमरण होय. 15 आिण जर कोणाचे नाव
जीवनी पुस्तकात सापडले नाही, तर त्याला अग्नीच्या तळ्यात
टाकण्यात येत होते.

नवीननवीन यरुशलयरुशलेेमम

मग मी नवीन स्वगर् आिण नवीन पृथ्वी पािहली. कारण पिहले
आकाश आिण पिहली पृथ्वी ही नाहीशी झाली होती. आिण
कोणताही समुद्र रािहला नव्हता. 2 पिवत्र नगर यरुशलेम

देवापासून खाली उतरताना मी पािहले. ते नगर यरुशलेम, वरासाठी
सजिवलेल्या वधूसारखे िदसत होते.

3 आिण स्वगार्तील िंसहासनापासून झालेली मोठी वाणी मी ऐकली.
ती वाणी म्हणाली, “आता माणसांच्या बरोबर देवाची वस्ती आहे. आिण
तो त्यांच्या बरोबर राहील. आिण तो त्यांचा देव होईल. 4 तो त्यांच्या
डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आिण येथून पुढे मरण असणार नाही.
शोक करणे, रडणे आिण अथवा द:ुखसहन् करणे राहणार नाही. कारण
सवर् जुन्या गोष्टी नाहीशा झालेल्या आहेत.”

5 जो िंसहासनावर बसलेला होता, तो म्हणाला, “पाहा मी सवर् काही
नवीन करीत आहे!” मग तो पुढे म्हणाला, “िलही! कारण हे शब्द िवश्वास
ठेवण्याला योग्य आिण खर ेआहेत.”

6 नतंर तो मला म्हणाला, “पूणर् झाले आहे! मी अल्फा व ओमेगा,
आरभं व शेवट आहे. जो कोणी तहानेला आहे, त्याला मी जीवनी
पाण्याच्या झऱ्यातील पाणी फुकट देईन. 7 जो िवजय िमळिवतो, त्याला
या सवर् गोष्टी िमळतील, मी त्याचा देव होईन, व तो माझा पुत्र होईल. 8

परतंु िभत्रे, िवस्वास न ठेवणार ेअमंगळ, खनुी, व्यिभचारी, (म्हणजे
लैंिगक अनीतीने वागणार ेलोक), चेटकी, मूिर्तपूजा करणार ेआिण सवर्
खोटे बोलणार ेअशा सवार्ंना अग्नीने व गधंकाने धगधगणाऱ्या तळ्यामध्ये
जागा िमळेल. हे दसुर ेमरण आहे.”

9 मग ज्या देवदतूांच्या हातात सात पीडांनी भरलेल्या सात वाट्या
होत्या. त्यांच्यापकैी एक देवदतू आला, आिण तो मला म्हणाला, “इकडे
ये! जी कोकऱ्याची वधु आहे, ती मी तुला दाखिवतो.” 10 मी आत्म्याने
भरुन गेलो असता देवदतू मला एका उंच पवर्तावर घेऊन गेला. आिण
त्याने पिवत्र नगर, यरुशलेम, स्वगार्तून देवापासून खाली उतरताना मला
दाखिवले.

11 ते नगर देवाच्या गौरवाने झळकत होते. त्याचे तेज एखाद्या
मोलवान रत्नासारखे होते; स्फिटकासारख्या चमकत असणाऱ्या यास्फे
रत्नासारखे होते. 12 त्या नगराच्या सभोवती मोठमोठ्या उंच िंभती
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होत्या. आिण त्याला बारा वेशी होत्या. त्या बारा वेशींजवळ बारा देवदतू
उभे होते. आिण त्या वेशींवर इस्राएलाच्या बारा वंशांची नावे िलिहलेली
होती. 13 त्या नगरला पूवर् िदशेला तीन, उत्तर िदशेला तीन, दिक्षण
िदशेला तीन आिण पिश्चम िदशेला तीन वेशी होत्या. 14 नगराच्या
िंभतीना बारा पाये होते. त्या पायांवर कोकऱ्याच्या बारा प्रेिषतांची नावे
िलिहलेली होती.

15 नगराची, वेशीची आिण िंभतीची लांबी-रंुदी मोजता यावी म्हणून
जो देवदतू माझ्याशी बोलला, त्याच्याजवळ सोन्याची एक मोजपट्टी
होती. 16 नगर चौरस आकाराचे होते. त्याची लांबी व रंुदी सारखीच
होती. देवदतूाने सोन्याच्या मोजपट्टीने नगराचे माप मोजून पािहले. ते
पधंरा हजार मलै भरले. नगराची लांबी, रंुदी व उंची समसमान होत्या.
17 नतंर देवदतूाने नगराच्या िंभतीचे माप घेतले. ते मनुष्याच्या हाताने
72 मीटर (216 फूट) भरले. देवदतूाच्या हाताने देखील माप तेवढेच
भरले. 18 नगराच्या िंभती यास्फे रत्नाच्या होत्या. आिण नगर शुद्ध
सोन्याचे, चमकाणाऱ्या काचेसारखे होते.

19 नगराचे पाये प्रत्येक प्रकारच्या मोलवान अशा रत्नांनी सजिवले
होते. पािहला पाया यास्फे रत्नाचा होता. दसुरा नीळ, ितसरा िशवधातु,
चौथा पाचू (पाच), 20 पाचवा गोमेद, सहावा सादीर्, सातवा लसणा,
आठवा वडूैयर्, नववा पुष्कराज, दहावा सोनलसणी, अकरावा यािंकथ,
बारावा पदमाराग रत्नाचा होता. 21 बारा वेशी बारा मोत्यांनी बनिवल्या
होत्या. आिण प्रत्येक वेस एकाएका रत्नाची होती. नगरातील रस्ता शुद्ध
सोन्याचा, काचेसारखा स्पष्ट होता.

22 त्य नगरात मला कोठेही मदंीर िदसले नाही; 23 प्रभु देवाचे जे तेज
ते अिखल नगराला उजेड पुरवीत होते, आिण कोकरा हा त्याचा िदवा
आहे. 24 राष्ट्र े त्या िदव्याच्या प्रकाशात चालतील. आिण जगातील राजे
आपले वभैव त्या नगराकडे आणतील. 25 त्या नगराच्या वेशी िदवसा
कधीही बदं केल्या जाणार नाहीत आिण तेथे कधीही रात्र असणार नाही.
26 राष्टांचे वभैव आिण संपत्ती त्या नगरात आणण्यात येतील. 27 जे
अशुद्ध आहे, ते त्या नगरात प्रवेश करु शकणार नाही. अथवा लािजरवाणे
काम अगर लबाडी करणाऱ्याचा िशरकाव त्या नगरात होणार नाही.
कोकऱ्याच्या जीवनाच्या पुस्तकात ज्या लोकांची नावे नोंदिवली आहेत,
केवळ तेच लोक त्या नगरात जाऊ शकतील.

नतंर देवदतूाने मला जीवनाच्या पाण्याची एक नदी
दाखिवली. ती नदी स्फिटकासारखी स्पष्ट होती. ती नदी
देवाच्या आिण कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उगम पावत

होती. 2 आिण नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध वाहत होती. नदीच्या
दोन्ही काठांवर उगवलेली झाडे जीवनाची झाडे होती. त्यांच्यातील
प्रत्येक झाड दरमहा आपले फळ देते. झाडांची पाने राष्ट्र ांना आरोग्य
देण्यासाठी उपयोगी पडत होती.

3 त्या नगरात यापुढे कसलाही शाप असणार नाही. देवाचे सेवक
त्याची उपसना करतील. 4 आिण ते त्याचे मुख पाहतील. व त्यांच्या
कपाळावर देवाचे नाव िलिहलेले असेल. 5 त्या नगरात यापुढे कधीही
रात्र होणार नाही. लोकांना प्रकाश िमळिवण्यासठी ह्यापुढे कुठल्याही

िदव्याची अथवा सूयार्ची गरजं पडणार नाही; कारण प्रभु देव आपला
प्रकाश त्यांना पुरवील. आिण ते लोक अनतंकाळ राज्य करतील.

6 नतंर देवदतू मला म्हणाला, “हे शब्द िवश्वासयोग्य आिण खरे
आहेत. जो प्रभु संदेष्ट्यांच्या आत्म्यांचा प्रभु आहे, त्याने आपला दतू
पाठिवला. ज्या गोष्टी लवकर घडून आल्या पािहजेत, त्या आपल्या
सेवकांना दाखवून देण्यासाठी त्याने आपला दतू पाठिवला आहे.” 7

“पाहा, मी लवकर येत आहे. या पुस्तकातील संदेशवचनांचे जो पालन
करतो, तो धन्य!”

8 ज्या मनुष्याने या गोष्टी ऐकल्या आिण त्यांनी पािहल्या तो मनुष्य
मी, योहान आहे. मी जेव्हा या गोष्टी ऐकल्या आिण पािहल्या, तेव्हा या
गोष्टी मला दाखवीत असलेल्या देवदतूाच्या पाया पडून मी त्याची
उपासना करु लागलो. 9 परतंु तो देवदतू मला म्हणाला, “असे करु
नको. मी तुझ्याबरोबर आिण तुझे भाऊ संदेष्टे, जे ह्या पुस्तकात नमूद
केलेल्या वचनांचे पालन करतात, त्यांच्याबरोबर काम करणारा देवाचा
एक सेवक आहे. देवाची उपासना कर!”

10 नतंर देवदतू मला म्हणाला, “भावी काऴाबाबतच्या या
पुस्तकातील संदेश गुप्त ठेवू नकोस; कारण या गोष्टी घडून येण्याची वेळ
आता जवळ आली आहे. 11 जो मनुष्य अयोग्य वागतो, तो आणखी
चुकीचे वतर्न करीत राहू दे! जो मिलन आहे, त्याला आणखी मिलन राहू
दे! जो मनुष्य पिवत्र आहे, त्याला आणखी पिवत्रपणाने चालू दे.”

12 “पाहा! मी लवकर येत आहे, आिण माझे वेतन तुमच्याकिरता
घेऊन येईन. प्रत्येकाला त्याच्या कमार्नुसार मी फळ देईन. 13 मी
अल्फा व ओमेगा, पिहला व अखेरचा, आरभं आिण शेवट आहे.

14 “जे आपले झगे साफ धुतात, ते धन्य! त्यांना जीवनी झाडाचे फळ
खाण्याचा आिण वेशीतून नगरामध्ये जाण्याचा हक्क राहील. 15 परतंु
‘कुत्रे’ चेटकी, जादटूोणा करणार,े व्यिभचारी, मूिर्तपूजा करणार,े आिण
िनरिनराळ्या रीतीने लबाडी करणार ेव लबाड बोलणार ेबाहेर राहतील.

16 “तुमच्या आपापल्या मडंळ्यांसाठी याबाबतीत साक्ष देण्याकिरता
आपला देवदतू मी, येशूने पाठिवलेला आहे. मी दािवदाच्या कुळातील
एक अकुंर व वंशज आिण पहाटेचा तेजस्वी तारा आहे.”

17 आत्मा आिण नवरी असे म्हणतात की, “ये!” आिण जो कोणी हे
ऐकतो, तो असे म्हणो की, “ये!” आिण जो तहानेला आहे, तो येवो, ज्या
कोणाला पािहजे, तो फुकट िदले जाणार ेजीवनी पाणी घेवो.

18 या पुस्तकात भिवष्याकाळाबाबत नमूद केलेली वचने जो ऐकतो,
त्याला मी गभंीरपणे सावधान करतो: जर कोणी ह्यामध्ये भर घालील,
तर या पुस्तकात िलिहलेल्या पीडा देव त्याच्यावर आिणल. 19 आिण
जो कोणी भिवष्यकाळाबाबत संदेश देणाऱ्या या पुस्तकामधून काही
काढून टाकील, त्याचा ज्यांच्याबाबत या पुस्तकात िलिहले आहे, त्या
जीवनाच्या झाडाचा आिण पिवत्र नगराचा वाटा देव काढून घेईल.

20 जो येशू या गोष्टीिवषयी साक्ष देतो, तो म्हणतो, “होय, मी लवकर
येतो.”
आमेन, ये प्रभु येशू, ये!
21 प्रभु येशूची कृपा देवाच्या सवर् लोकांबरोबर असो.
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